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មាតិកា 

            ទំព័រ 

 បុពវរថា          ០២ 
 នសចរដីនផ្តើម          ០៣
  

 ផ្ផ្ែរទី១ មម្មរៀនអនុវតតផ្ផ្ែរព្បឹរាអាជីរ     ០៥ 

១. ការសាា ល់ខ្លួនឯង       ០៦ 
២.  ជីវតិ្ និងរតីសុបិនននអាជីព      ១២ 
៣.  ការសិរា        ១៨ 
៤.  ជំនាញ និងភាពខ្ល ំង       ២៨ 
៥.  ការអប់រ ំនិងជនក្មើសននអាជីព     ៤០ 
៦.  រមមវធីិ្សិរាផ្ផ្ែរក្បឹរាអាជីពនៅមធ្យមសិរា   ៨២ 
៧.  ការក្បឹរានោបល់ពីការសិរា និងបញ្ហា ផ្ទា ល់ខ្លួន   ៩៦ 

 

ផ្ផ្ែរទី២ ការវាយតម្ម្ៃបុគ្គលរិលរខណៈម ើម្បតីព្ម្ង់ទិសជំនាញ ១៤២ 
១.  វធីិ្ផ្សវងយល់ពីខ្លួនឯង      ១៤៣ 
២.  ការផ្សវងររព័ត៌្មានបផ្នាម      ១៥៨ 
៣.  ការបនងកើត្្នក្មាងន ព្ ឺះនៅររអាជីព     ១៦៤ 
៤.  ការបនដអភិវឌ្ឍជំនាញ និងចំន ឺះដឹង    ១៧១ 

 

ផ្ផ្ែរទី៣ រ័ត៌មានសតរីីការសរិា ព្គ្ឹះសាា នសរិា និងម្ុខរបរ  ១៧៤ 
 រ.  ព័ត៌្មានសដីពីក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរា     ១៧៥ 
 ខ្.  ព័ត៌្មានសដីពីវទិាល័យចំន ឺះទូនៅ និងបនចេរនទស  ២១១ 
 ្.  ព័ត៌្មានទារ់ទងនឹងការសិរាមុខ្ជំនាញនៅឧត្តមសិរា  ២១២ 

 ឃ. មុខ្របរនពញនិយម និងមុខ្វជិ្ជា ក្ត្ូវសិរាតាមវស័ិយ  ២៤០ 
 ង.  ព័ត៌្មានសតីពីក្្ឹឺះសាា នប តុ ឺះបណ្តត លបនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ  ២៤៩ 
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មសចរតីមផ្តើម្ 

 មគ្គុទ្ទេសក៍នៃការអប់រៃិំងវជិ្ជា ជីវៈ ជ្ជដំទ្ ើ រការដដលបៃតទ្េញ ១ ឆ្ន ំសិកា ទ្ៅមធ្យម
សិកា។ ទ្ោយបាៃរមួបញ្ចូ លៃូវចំ ុចសំខាៃ់ៗមួយចំៃួៃដូចជ្ជ ការសិកាជំនាញ ការទ្ធ្វើ
ការងារទ្ៅសហគ្មៃ៍របស់សាលាទ្រៀៃ ចំទ្ េះដឹងផ្ទេ ល់ខ្លួៃ ជទ្្មើសស្ាប់ការសិកា ការ
បៃតមុខ្របរ ៃិងវស័ិយមុខ្របរ ្េមទំងជីវតិការងារ។ 
 ទ្ៅឆ្ន ំចុងទ្្កាយនៃការសិកា សិសសៃឹង្តូវទទួលបាៃការដ នំាឲ្យសាគ ល់េីដែៃការ
បនាេ ប់េីបញ្ច ប់ការសិកា។ តួនាទីរបស់មគ្គុទ្ទេសក៍នៃការអប់រៃិំងវជិ្ជា ជីវៈ គឺ្គំ្ទការសិកា
របស់េួកទ្គ្ ៃិងែតល់ៃូវជំនាញ ៃិងចំទ្ េះដឹង្គប់្គៃ់ទ្ដើមបីបៃតការសិកា ៃិងចូលបទ្្មើ
ការងារ។ 
 ទ្សៀវទ្ៅវធីិ្សាស្រសតអៃុវតតការ្បឹកាអាជីេ ាៃលំហាត់អៃុវតតៃិងសកមមភាេដដលាៃ
្បទ្ជជៃ៍ជ្ជទ្្ចើៃស្ាប់ការ្បឹកាទ្ជបល់ផ្ទេ ល់ខ្លួៃ ការ្បឹកាទ្ជបល់ជ្ជ្កមុ ៃិងកនុង
ថ្នន ក់ទ្រៀៃ ទ្ហើយអាចយកទ្ៅទ្្បើ្បាស់តាមក្មិតថ្នន ក់មធ្យមសិកាបឋមភូមិ ចាប់េីថ្នន ក់ទី៧ 
ដល់ទី៩ ៃិង ក្មិតថ្នន ក់មធ្យមសិកាទុតិយភូមិ ចាប់េីថ្នន ក់ទី១០ ដល់ទី១២ ទ្ៅតាមដំណាក់
កាលទ្ែសងៗនៃដំទ្ ើ រការ្បឹកាអាជីេ។ ទ្សៀវទ្ៅទ្ៃេះែតល់ឲ្យ្គ្ូ្បឹកាអាជីេៃូវវធីិ្សាស្រសត
ទ្ដើមបី៖ 

 ជួយស្មួលដល់ការផ្ទល ស់បតូររបស់សិសស មកទទួលការអប់រទំ្ៅវទិាល័យ ៃិងការ
ទ្លើកកំេស់ជំនាញសិការបស់េួកទ្គ្។ 

 ជួយសិសសបទ្ងកើៃចំទ្ េះដឹងខ្លួៃឯង បុគ្គលិក
លកខ ៈ អារមម ៍ ចំ ង់ចំ ូលចិតត ៃិងការ
ចាប់អារមម ៍ ្េមទំងទទួលសាគ ល់ៃូវ             
បណាត ញនៃមៃុសសដដលអាចគំ្ទេួកទ្គ្កនុង
ជីវតិ្បចំានងៃទ្ៅកនុងសាលាទ្រៀៃ ទ្ៅែេេះ ឬអាច
ជួយកសាងអនាគ្តរបស់េួកទ្គ្។ 

 ទ្លើកទឹកចិតតឲ្យសិសសបទ្ញ្ចញបំ ង្បាថ្នន
ៃិងកតីសុបិៃតស្ាប់អនាគ្តរបស់េួកទ្គ្ ទំង
កនុងជីវតិ ៃិងកនុងអាជីេ។ ទ្តើទិដឋភាេដបបណាដដលាៃសារៈ្បទ្ជជៃ៍ស្ាប់េួកទ្គ្
កនុងជិវតិការងារ ៃិងអាជីេ? ទ្តើអវីអាចជួយឲ្យេួកទ្គ្សទ្្មចបាៃៃូវកតីសុបិៃ ទ្ហើយេួក
ទ្គ្្តូវការសិកាទ្ដើមបីសទ្្មចទ្គលបំ ងទំងទ្ៃេះ? 

វដតនៃ្បឹកាអាជីេ 
 ការសាគ ល់ខ្លួៃឯង 
 ជីវតិ ៃិងកតីសុបិៃនៃអាជីេ 
 ការសិកា 
 ជំនាញ ៃិងភាេខាល ំង 
 ការអប់រ ំៃិងជទ្្មើសអាជីេ 
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 ដឹកនាំសិសសឲ្យយល់ថ្ន ការសិកាជ្ជដំទ្ ើ រការទ្េញមួយជីវតិ ទ្ហើយកំ ត់ខ្លួៃឯង
ថ្នជ្ជអនកសិកា។ ទ្លើកទឹកចិតតឲ្យេួកទ្គ្យកចិតតទុកោក់ចំទ្ េះជំនាញ្គ្ប់្គ្ងជីវតិ
ដដលអាចគំ្ទដល់ការសិកា។ 

 ជំរញុសិសសឲ្យដសវងយល់េីចំ ុចខាល ំង ចំ ុចទ្ខ្ាយ  ជំនាញ បុគ្គលិកលកខ ៈលអៗ  
ៃិងរកឲ្យទ្ ើញ ៃូវរទ្បៀបនៃការអភិវឌ្ឍចំ ុចទ្ខ្ាយ តាមរយៈការសិកា ៃិងការ      
អៃុវតត។ 

 ដ នំាសិសសឲ្យសាគ ល់េីទិដឋភាេ ក់េ័ៃធ ដដលាៃឥទធិេលដល់ដែៃការ បនាេ ប់េី
បញ្ច ប់ការសិការបស់េួកទ្គ្។ រកឲ្យទ្ ើញៃូវចំណាប់អារមម ៍ងមីៗ ៃិងបងាា ញជទ្្មើស
នៃអាជីេដដលបាៃទ្្គងទុកស្ាប់អាជីេអនាគ្ត ្បមូលេ័ត៌ាៃេីការអប់រៃិំងការ    
ប តុ េះបណាត លដដល្តវូការស្ាប់អនាគ្ត ៃិងចងអុលបងាា ញេីជំហាៃបនាេ ប់ដដល
េួកទ្គ្្តូវការទ្ដើមបបីៃតការសិកា ៃិងទ្ដើរតាមែលូវអាជីេរបស់េួកទ្គ្បនាេ ប់េីបញ្ច ប់ការ
សិកាទ្ៅសាលាទ្រៀៃ។ 

 ្បឹកាទ្ជបល់កនុងថ្នន ក់ទ្រៀៃ្បកបទ្ោយភាេរកីចទ្្មើៃជ្ជ្បចំា ទ្ដើមបែីតល់ឱកាសដល់
សិសសឲ្យទទួលបាៃៃូវជំនាញ ៃិងចំទ្ េះដឹងមូលោឋ ៃដដលអាចជួយេួកទ្គ្ឲ្យទ្រៀបចំ
ដែៃការស្ាប់បៃតការសិកា ៃិងទ្ធ្វើការទ្្ជើសទ្រ ើសអាជីេ។ ទ្លើសេីទ្ៃេះទ្ទៀត សិសស
្តូវទទួលការដ នំាកនុងការទ្្បើ្បភេទ្ែសងៗទ្ដើមបីដសវងរកេ័ត៌ាៃគំ្ទ ទ្ហើយ
េ័ត៌ាៃទ្ៃេះែតល់ទ្ោយសាា ប័ៃរបស់រដឋ ឯកជៃ ៃិងភាន ក់ងារសាធារ ៈទ្ែសងៗ។ 

 សិសសក៏្តូវបាៃជួយទ្លើកទឹកចិតតឲ្យដសវងរកការ្បឹកាអាជីេ សាា ៃភាេបចចុបបៃនកនុង
ជីវតិរបស់េួកទ្គ្ ៃិងដែៃការអនាគ្ត។ ទ្ៅកនុង្កុមតូចៗ សិសសអាចេិភាកាបញ្ហា ទំង
ទ្នាេះ ដដលទ្គ្ចាត់ទុកថ្នជ្ជ្បធាៃបទ្បកបទ្ោយអតាៃ័យស្ាប់កិចចេិភាកាជ្ជ្កុម 
ទ្ហើយជ្ជលទធែលទទួលបាៃការគំ្ទេីសាជិក។ 

 គំ្ទសិសសដដលាៃបញ្ហា ផ្ទេ ល់ខ្លួៃ ដូចជ្ជការ្គ្ប់្គ្ងអារមម ៍ ការទ្ោេះស្រសាយ
បញ្ហា  ក់េ័ៃធៃឹងការខ្កចិតត ការរងសាា ធ្ ៃិងការទ្ោេះស្រសាយជទ្ាល េះ។ 
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ផ្ផ្ែរទី ១ 
មម្មរៀនអនុវតតផ្ផ្ែរព្បឹរាអាជីរ 
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ជំរូរទី១ 
ការសាគ លខ់ៃួនឯង 
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១. ការសាគ លខ់ៃួនឯង 

១.១ មោលបំណង 
 នោលបំ ងនៅរែុងដំណ្តរ់កាលដំបូងននវដតក្បឹរាអាជីពននឺះ រ្ជួយឲ្យសិសសបនងកើន
ចំន ឺះដឹងអំពីខ្លួនឯង បុ្ាលិរលរខ ៈ អារមម ៍ ចំ ង់ចំ ូលចិត្ត និងចំណ្តប់អារមម ៍។ 
នលើសពីននឺះ នោលបំ ង រ្ចង់ជួយសិសសឲ្យសាា ល់បណ្តត ញមនុសសផ្ដលអាចជួយោំក្ទដល់
ពួរន្ រែុងជីវតិ្រស់នៅក្បចំាំនងៃទទំាងរែុងសាលានរ ន និងរែុងផ្ាឺះ ឬជួយោំក្ទរែុងការរសាង
អនា្ត្របស់ពួរន្។ ជ្ជនរឿងសំខ្ន់ផ្ងផ្ដរ ការសាា ល់ខ្លួនឯងអាចឲ្យសិសសសនងកត្នមើលនូវ ឱ
កាសទំាងឡាយ ផ្ដលបរសិាា នរស់នៅរបស់ពួរន្អាចផ្តល់ឲ្យន្បាន។ ការសាា ល់ខ្លួនឯង និង
ការបនងកើនចំន ឺះដឹងអំពីខ្លួនឯង និងបណ្តត ញជ្ជក្បចំាំរបស់ពួរន្ រ្ជ្ជជំហានដំបូងនិង
សំខ្ន់បំផុ្ត្រែុងការក្បឹរាអាជីព។ 

១.២ វិធីសាស្រសតរែងុការអនុវតតម ើម្បយីសិសសិសសាគ លខ់ៃួនឯង 

 ១.២.១ ការរិរណ៌នាអំរីខៃួនឯង (ផ្ផ្នទពីារិ)៖  
 ទ្គលបំ ងនៃការអៃុវតតលំហាត់ទ្ៃេះ គឺ្ទ្ដើមបីជួយសិសសឲ្យាៃភាេងាយស្រសលួកនុង
ការបទ្ងកើៃចំទ្ េះដឹងអំេីខ្លួៃទ្គ្ ដឹងេីលកខ ៈេិទ្សសនៃបុគ្គលិកលកខ ៈ អារមម ៍ ចំ ង់
ចំ ូលចិតត ៃិងចំណាប់អារមម ៍។ ការសាគ ល់ខ្លួៃឯង គឺ្ជំហាៃដំបូងទ្ហើយសំខាៃ់បំែុតកនុង
ការ្បឹកាអាជីេ។ លំហាត់ទ្ៃេះក៏អាចទ្្បើ្បាស់ស្ាប់ការ្បឹកាទ្ជបល់កនុងថ្នន ក់ទ្រៀៃែងដដ
រ។ ទ្គ្អាចទ្្បើទ្ធ្វើជ្ជសកមមភាេស្ាប់សិសសមួយ្កុមងមីទ្ដើមបីសាគ ល់គន ។ ទ្ដើមបអីៃុវតត      លំ
ហាត់ទ្ៃេះ ្គ្ូ្តូវអៃុវតតទ្ៅតាមជំហាៃទំង ៦ តាមលំោប់លំទ្ោយដូចខាងទ្្កាម៖  

ជំហាៃទី១៖ សិសសាន ក់ៗកនុង្កមុដ នំាខ្លួៃទ្ោយ្បាប់ទ្ ម្ េះ បនាេ ប់មកទ្រៀបរាប់េី
ខ្លួៃឯងទ្ោយទ្្បើ កយមួយា៉ា ត់។  កយទ្ៃេះអាចជ្ជគុ្ នាមដដល
បញ្ហា ក់េីអារមម ៍ ឬបុគ្គលិកលកខ ៈ (សបាយ ឧសាហ៍...) ដលបង
កំសាៃត ចំណាប់អារមម ៍។ល។ 

   ឧទហរ ៍៖  
 

 
 

 
 

សួសតី ខ្្ុំទ្ ម្ េះសារ.ី...... (អាៃ) 



 

ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)   ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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ជំហាៃទី២៖  យក្កោសមួយសៃលឹក ទ្ហើយសរទ្សរទ្ ម្ េះទ្ៅចំកណាត ល។ ចូរសរ
ទ្សរ កយដដលអនកបាៃទ្្បើទ្ដើមបទី្រៀបរាប់េីខ្លួៃឯងទ្ៅដកបរទ្ ម្ េះរបស់
អនក។ 

 
 

 
 

ជំហាៃទី៣៖  ចូរបដៃាម កយដដលទ្រៀបរាប់អំេីអនក (គុ្ នាមទ្រៀបរាប់េីអារមម ៍ ៃិង
បុគ្គលិកលកខ ៈ ដលបងកំសាៃត ចំណាប់អារមម ៍ ចំ ង់ចំ ូលចិតត) 
ទ្ៅជំុវញិទ្ ម្ េះរបស់អនក។ ស្ាប់ជំហាៃទ្ៃេះ ចូរកំ ត់ទ្េលទ្វលា
ជ្ជក់លាក់ណាមួយឧទហរ ៍ ១០ នាទី។ 

 

 

 

 

 

ជំហាៃទី ៤៖ ចូរគូ្សរងវង់ កយបីដដលសំខាៃ់បំែុតស្ាប់េិេ ៌នាេីរបូអនក។ 
 
 
 
 
 
 
 

 

    សារ ី (អាន) 

   

    ទុរខក្ពួយ 

 ធុ្ញងៃប់           សារ ី        ចូលចិត្ត 

សបាយ 

ចូលចិត្ត 

   

    ទុរខក្ពួយ 

 ធុ្ញងៃប់           សារ ី        ចូលចិត្ត 

សបាយ 
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ជំហាៃទី ៥៖ បទ្ងកើត្កុមដដលាៃសិសស៣ ទ្ៅ៤នាក់។ ចូរបងាា ញ ៃិងដចក្កោស
សៃលឹកកិចចការជ្ជមួយសាជិក្កុមដនទ រចួែតល់ទ្ជបល់ៃិងទ្្បៀបទ្ធ្ៀប
លទធែល។ 

 
ជំហាៃទី ៦៖ ្គ្ូ្បឹកាទ្ជបល់បៃតសួរៃូវសំ ួរដូចខាងទ្្កាម៖ 

 ទ្តើ កយដំបូងដដលអនកបាៃទ្្ជើសទ្រ ើសស្ាប់ទ្រៀបរាប់េីខ្លួៃអនកសាិតកនុង 
 ចំទ្ណាម កយទំងបីដដលបាៃគូ្សរងវង់ដដរឬទ្ទ? ទ្បើមិៃាៃ ទ្ហតុអវី? 
 ទ្ហតុអវីបាៃជ្ជ អនកទ្្ជើសទ្រ ើសយក  កយេិទ្សសទំងទ្ៃេះមកទ្ដើមបី

 េិេ ៌នាេីខ្លួៃឯង? 
 ១.២.២ ការសាគ លខ់ៃួនឯង (ផ្ផ្នទី្ំនិត្អំពីភាពខ្ល ំង រតីសុបិនត មនុសសសំខ្ន់  ការ
បនតក្បនោ្ អំពីខ្លួនឯង) 

 ទ្គលបំ ងនៃលំហាត់ទ្ៃេះគឺ្ ជួយស្មបស្មួលឲ្យសិសសបទ្ងកើៃចំទ្ េះដឹងអំេីខ្លួៃ
ឯង។ ទ្លើសេីទ្ៃេះ គឺ្ចង់ជួយសិសសឲ្យសាគ ល់បណាត ញមៃុសសដដលអាចជួយគំ្ទេួកទ្គ្កនុង
ជីវតិរស់ទ្ៅ្បចំានងៃទំងកនុងសាលាទ្រៀៃ ៃិងកនុងែេេះ ឬជួយគំ្ទកនុងការកសាងអនាគ្តរបស់
េួកទ្គ្។ ជ្ជទ្រឿងសំខាៃ់ែងដដរកនុងការសទ្ងកតទ្មើលៃូវឱកាសណាមួយ ដដលបរសិាា ៃរស់ទ្ៅ
របស់េួកទ្គ្អាចែតល់ឲ្យបាៃ។ ការសាគ ល់ខ្លួៃឯង ៃិងការបទ្ងកើៃចំទ្ េះដឹងអំេីខ្លួៃឯង ៃិង      ប
ណាត ញជ្ជ្បចំារបស់េួកទ្គ្ គឺ្ជ្ជជំហាៃដំបូង ៃិងសំខាៃ់បំែុតកនុងការ្បឹកាអាជីេ។ 
 លំហាត់ទ្ៃេះ អាចយរម្រមព្បើព្ាស់ស្ាប់ការ្បឹកាទ្ជបល់មុខ្ទល់មុខ្ (Face 
to Face) ៃិងកនុងថ្នន ក់ទ្រៀៃ (Classroom Guidance) ទ្ហើយក៏អាចយកមកទ្្បើ្បាស់ជ្ជកិចចការ
ែេេះបាៃដដរ។ 
 ដំណាក់កាលទី១ 
 ែតល់ទ្េលទ្វលាជ្ជក់លាក់ដល់សិសសទ្ដើមបីបំទ្េញដែៃទីគំ្ៃិត ប៉ាុដៃត្តវូែតល់ទ្េលទ្វលា
្គ្ប់្គៃ់ឲ្យេួកទ្គ្បាៃគិ្ត្គ្ប់្ជុងទ្្ជ្ជយ។ បទ្ងកើត្កមុដដលាៃសិសសចំៃួៃ២ ទ្ៅ ៣នាក់ 
ទ្ហើយឲ្យេួកទ្គ្បងាា ញ ៃិងដចករដំលកដែៃទីគំ្ៃិតជ្ជមួយសាជិក្កមុដនទទ្ទៀត បនាេ ប់មក
សួរសំ ួរមួយចំៃួៃដូចខាងទ្្កាម៖ 

 ទ្តើអនកាៃអារមម ៍ដូចទ្មតចចំទ្ េះដែៃទីគំ្ៃិតទ្ៃេះ? ទ្តើវាងាយស្រសួល 
ឬលំបាក? 
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 ទ្តើដែៃទីទ្ៃេះជួយអនកឲ្យសាគ ល់ខ្លួៃឯង្បទ្សើរជ្ជងមុៃដដរឬទ្ទ? 
 ទ្តើអនកបាៃទ្រៀៃអវីងមីអំេីខ្លួៃឯងទ្ទទ្ៅទ្េលកំេុងគូ្រដែៃទីទ្ៃេះ? 

 ្បសិៃទ្បើសិសសខ្លេះចាត់ទុកដែៃទីគំ្ៃិតទ្ៃេះជ្ជឯកសារដដលាៃេ័ត៌ាៃផ្ទេ ល់ខ្លួៃ អនក
អាច្បមូលដែៃទីគំ្ៃិតទុកជ្ជេ័ត៌ាៃ ទ្ហើយ្បគ្ល់ឲ្យសិសសទ្ៅទ្េលទ្្កាយ។ 
 ដំណាក់កាលទី២ 
 ក្បាប់សិសសឲ្យនធ្វើលំហាត់្ទី២ នលើរទឹរចិត្តសិសសឲ្យមាន្ំនិត្វជិាមាន និងមាននមាទន
ភាពចំន ឺះជំនាញរបស់ពួរន្។ 

 ព្បតិបតត ិ

 ១.ចូរបំនពញផ្ផ្នទី្ំនិត្ (ក្្ូក្បឹរាអាជីពអាចជួយសិសសក្បសិនសិសសមានសំ ួរ)។ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ភាពខ្ល ំងរបស់ខ្្ុំ 
 

មនុសសសំខ្ន់រែុងជីវតិ្ 
 

អវីផ្ដលនធ្វើខ្្ុំសបាយចិត្ត? បរសិាា នផ្ដលខ្្ុំរស់នៅ 
 

រតីសុបិនរបស់ខ្្ុំ 
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 ២. ចូរបនតបំនពញក្បនោ្ខ្ងនក្កាមននឺះ៖ 

ខ្្ុំពូផ្រខ្ង............................. 

ក្្ួសារ និងមិត្តភ័រតរបស់ខ្្ុំនពញចិត្តនឹងខ្្ុំនក្ ឺះ................... 

មុខ្វជិ្ជា ផ្ដលខ្្ុំនពញចិត្តនៅសាលានរ ន រ្.................. 

ខ្្ុំចង់នរ នបផ្នាមនទ ត្ពី.............................. 

លរខ ៈពិនសសននបុ្ាលិរលរខ ៈរបស់ខ្្ុំ រ្..................... 
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ជំរូរទី២ 
ជីវិត និងរតីសបុិនម្នអាជីរ 
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២. ជីវិត នងិរតសីបុិនម្នអាជីរ 

២.១ មោលបំណង 

  នៅរែុងដំណ្តរ់កាលននវដតការក្បឹរាអាជីពននឺះ រ្ជំរញុឲ្យសិសសបញ្ហា រ់ពីរតីក្បាថាែ  និង
រតីសុបិនសក្មាប់អនា្ត្ ទំាងជីវតិ្ និងការងារ។ រតីសុបិនអាចជ្ជនរឿងតូ្ចតាច ោម នរតីសុបិន
ណ្តធំ្នពរនទ។ នោលបំ ងននឺះ រ៏ជំរញុឲ្យសិសស្ិត្អំពីការងាររែុងរតីសុបិនរបស់ន្ឲ្យ     សីុ
ជនក្ៅផ្ងៃមនទ ត្រែុងជីវតិ្ការងារ និងអាជីព។ នត្ើទិដឋភាពផ្បបណ្តផ្ដលមានសារៈសំខ្ន់
ចំន ឺះពួរន្? នត្ើអវីជួយឲ្យទទួលបានការងាររែុងរតីសុបិន ន ើយន្ក្ត្ូវនរ នសូក្ត្អវីខ្លឺះ នដើមបី
សនក្មចនោលនៅ? 

២.២ វិធីសាស្រសតអនុវតត 
សនលឹររិចេការ និង/ឬលំហាត់្ 

       ២.២.១  ផ្ផ្នទីគ្ំនិត (ចូរនមើលខ្ងនលើ ការសាា ល់ខ្លួនឯង) 
       ២.២.២ របូភារការងារ 
 ភាា ប់ការងារជ្ជមួយរិចេការ របូភាព អារមម ៍ ្ំនិត្ សញ្ហា   ការ្ិត្ទុរមុន។ល។  
       ២.២.៣ ការងាររែងុរតីសបុិន (នត្ើការងាររែុងរតីសុបិនរបស់អែរោ៉ាងដូចនមតច?) 
 នោលបំ ងននលំហាត់្ននឺះ រ្ ជួយសក្មួលឲ្យសិសសបងាា ញពីរតីក្បាថាែ សក្មាប់ការងារ
រែុងរតីសុបិនរបស់ពួរន្។ នត្ើទិដឋភាពននការងារផ្បបណ្តផ្ដលសំខ្ន់សក្មាប់ពួរន្? ជំនួសឲ្្
យការរំ ត់្ន ម្ ឺះការងាររែុងរតីសុបិនពិនសសណ្តមួយផ្ដលសិសសចង់បាន ក្្ូក្ត្ូវដឹរនំា
សិសសឲ្យ្ិត្ពីសំ ួរដូចខ្ងនក្កាមននឺះវញិ៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 សមាា ល់ ៖ លំហាត់្ននឺះអាចយរនៅនក្បើសក្មាប់ការក្បឹរាទល់មុខ្ និងរែុងថាែ រ់នរ ន។ 
វារ៏អាចនក្បើជ្ជរិចេការផ្ាឺះ និងការពិភារាជ្ជក្រមុផ្ងផ្ដរ។ 

 នត្ើរិចេការក្បនភទណ្តផ្ដលខ្្ុំចង់នធ្វើ?  
 នត្ើរផ្នលងការងារដូចនមតច?  
 នត្ើលរខខ័្ ឌ ការងារមានអវីខ្លឺះ?  
 នត្ើជំនាញអវីផ្ដលខ្្ុំចង់នក្បើនៅទីននាឺះ? 
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២.៣ ព្បតិបតត ិ 
 ដំណ្តរ់កាលទី១ 
 រំ ត់្នពលនវលាជ្ជរ់លារ់នដើមបីឲ្យសិសសសរនសររតីក្បាថាែ សក្មាប់ការងាររែុងរតីសុបិន
របស់ពួរន្។ បនាា ប់មរក្បមូលរតីក្បាថាែ មួយចំនួនពីសិសសមាែ រ់ៗមរដារ់នលើកាត រនខ្ ន រចួ
ពិភារាទំាងអស់ោែ ថានត្ើរតីក្បាថាែ ដូចោែ  ឬខុ្សោែ ដូចនមតច? 

ឧទា រ ៍៖  

 ខ្្ុំចង់កាល យជ្ជអែរនបើរយនតនហាឺះ 
 ខ្្ុំចង់កាល យជ្ជនមចុងនៅ 
 ខ្្ុំចង់កាល យជ្ជនាយរសាលា 
 ខ្្ុំចង់កាល យជ្ជប៉ាូលីស 
 ខ្្ុំចង់កាល យជ្ជវសិវររ 
 ខ្្ុំចង់កាល យជ្ជអែរចាប់ 
 ខ្្ុំចង់នធ្វើជ្ជរដឋមន្រនតី 
 ខ្្ុំចង់នធ្វើជ្ជអែរផ្តល់ក្បឹរា 
 ខ្្ុំចង់នធ្វើជ្ជនវជាប ឌិ ត្ 
 ខ្្ុំចង់កាល យជ្ជអាវកាសោនិរ... 

 បនាា ប់មរ ឲ្យសិសសដារ់ន ម្ ឺះការងារ ឬរផ្នលងការងារមួយចំនួនផ្ដលរតីក្បាថាែ របស់
ពួរន្ភា្នក្ចើនក្ត្ូវបានបំនពញ។ 

 ដំណ្តរ់កាលទី២ 

 សំ ួរបផ្នាម (ការពិភារាដឹរនាំនដាយក្្បូនងាា ល ឬការងារជ្ជបុ្ាល)  
 ក្្ូក្បឹរាអាជីព ក្ត្ូវសួរសំ ួរបផ្នាមនដើមបសិីរាផ្សវងយល់ពីការ្ិត្ ការនក្ត្ៀមខ្លួន
របស់សិសស នដើមបីជួយជំរញុឲ្យសនក្មចនូវរតីសុបិនរបស់ពួរន្។ 

ឧទា រ ៍ ៖ 

- នត្ើអវីផ្ដលជ្ជទិដឋភាពសំខ្ន់បំផុ្ត្សក្មាប់អែរចំន ឺះការងាររែុងរតីសុបិន? 
- នត្ើអវីផ្ដលជួយឲ្យអែរសនក្មចបាននូវរតីសុបិន?  
- នត្ើអែរក្ត្ូវការសិរាអវីខ្លឺះ? 
- នត្ើអវីផ្ដលនលើរទឹរចិត្ត ឬជំរញុចិត្តអែរ?... 
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លហំាត់អនុវតតបផ្នាម្ (នត្ើការងាររែុងរតីសុបិនរបស់ខ្្ុំដូចនមតច?) 

 នដើមបីអនុវត្តលំហាត់្ននឺះ ក្្ូក្បឹរាអាជីពក្ត្ូវដឹរនំាសរមមភាព ជ្ជបុ្ាល ជ្ជនដ្ូ ឬជ្ជ
ក្រុមតូ្ច នដើមបីឲ្យសិសសសរនសរ ឬនរ បរាប់ ឬពិភារា និងរាយការ ៍ពីចំ ង់ចំ ូលចិត្ត 
ចំណ្តប់អារមម ៍ ក្ពមទំាងឆលុឺះបញ្ហេ ងំការងារណ្តមួយផ្ដលជ្ជរតីសុបិនរបស់ន្ នដាយនក្បើ
ក្បាស់សំ ួរដូចខ្ងនក្កាម៖ 

 ចូរសរនសររតីក្បាថាែ សក្មាប់ការងាររែុងរតីសុបិនរបស់អែរ 
 នត្ើអវីផ្ដលមានសារៈសំខ្ន់សក្មាប់អែរ?  
 នត្ើអវីផ្ដលអែរចូលចិត្តនធ្វើ?  
 នត្ើអែរមានចំណ្តប់អារមម ៍នលើអវី? (ឧទា. ខ្្ុំចូលចិត្តនធ្វើការជ្ជមួយមនុសស ខ្្ុំចង់

បានការងារណ្តផ្ដលងាយស្សលួផ្ទល ស់បតូរ ខ្្ុំចាំប់អារមម ៍នលើក្បវត្តិសាស្តសត ខ្្ុំ
ចង់បានការងារផ្ដលមាននមា៉ាងបត់្ផ្បន ក្បារ់ផ្ខ្លអ។ល។) 

 

 

 

ការពិភារាជ្ជនដ្ូ 

 

 

 

 

 

 

 

ការពិភារាជ្ជក្រុម 
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 ២.៣.១ រិចចសនាម្នរតីសបុិន  
 នោលបំ ងននលំហាត់្ននឺះ រ្ នលើរទឹរចិត្តសិសសឲ្យនរ បចំនោលនៅសក្មាប់ជីវតិ្
អាជីព និងអនា្ត្របស់ន្ ក្ពមទាំងជួយឲ្យពួរន្មានសុទិដឋិនិយមថានោលនៅទំាងននឺះអាច
សនក្មចបាន។ លំហាត់្ននឺះអាចនក្បើបានចំន ឺះការក្បឹរានោបល់ទល់មុខ្ោែ  ការក្បឹរារែុង
ថាែ រ់នរ ន និងអាចនក្បើជ្ជរិចេការផ្ាឺះរ៏បាន។ 
  
 មោលការណ៍ផ្ណនាអំនុវតត 
 រំ ត់្នពលនវលាពិត្ក្បារដណ្តមួយដល់សិសស នដើមបបំីនពញរិចេសនាននរតីសុបិន 
ប៉ាុផ្នតទុរនពលឲ្យបានក្្ប់ក្ោន់នដើមបី្ិត្អំពីទិដឋភាពទាំងអស់។ បនាា ប់មរឲ្យសិសសបងាា ញ 
និងផ្ចររផំ្លរ នូវរិចេសនាននរតីសុបិនរបស់ន្ជ្ជមួយសិសសដនទ។ ការនធ្វើរិចេសនាជ្ជ       
សាធារ ៈ នឹងបនងកើនរក្មិត្ននការនបតជ្្ជចិត្តចំន ឺះនោលនៅរបស់ន្។ 
       នបើសិនជ្ជសិសសចាំត់្ទុររិចេសនាននរតីសុបិនរបស់ន្ ជ្ជឯរសារផ្ទា ល់ខ្លួនផ្ដលមាន
ព័ត៌្មានសមាទ ត់្ អែរអាចក្បមូលរិចេសនាននរតីសុបិនទំាងននាឺះទុរជ្ជព័ត៌្មានរបស់អែរ ន ើយ
ក្ប្ល់ឲ្យពួរន្វញិនៅនពលនក្កាយ។ ក្បាប់សិសសឲ្យររាទុរនូវរិចេសនាននរតីសុបិនរបស់
ន្។ រែុងអំឡុង ែ្ ំសិរា រិចេសនាអាចពិនិត្យនឡើងវញិ និងនធ្វើបចេុបបនែភាពបាន។ 
 សូមនក្បើក្បាស់្ក្មរិូចេសនាននរតីសុបិនដូចខ្ងនក្កាម ៖ 
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រតីសបុិនរបសខ់្ុ ំ

 

 

 

 

 

 

ជំនាញ និងចំមណះ ឹង 

 

 

 

 

 

សរម្មភារ 

 

 

 

 

 

ខ្ុំព្តូវមធវើ 

នងៃទននឺះខ្្ុំចាំប់នផ្តើមនធ្វើឲ្យរតីសុបិនរបស់ខ្្ុំកាល យជ្ជការពិត្! 

  

នពលនវលា និងទីរផ្នលង                               ត្ានលខ្  

នត្ើខ្្ុំចង់នធ្វើ ជួប និងនឃើញអវី? 
 

នត្ើជំនាញ និងចំន ឺះដឹងផ្បបណ្តផ្ដលខ្្ុំក្ត្ូវការ នដើមបីសនក្មចបាននូវរតីសុបិនរបស់ខ្្ុំ? 
 

នត្ើជំហានបីដំបូងន ព្ ឺះនៅកាន់រតីសុបិនរបស់ខ្្ុំមានអវីខ្លឺះ? 
1. 
2. 
3. 
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ជំរូរទី៣ 
ការសរិា 
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៣. ការសរិា 

៣.១ មោលបំណង 

 ការសិរា រ្ជ្ជដំណ្តរ់កាលមួយននវដដការក្បឹរាអាជីព។ រែុងដំណ្តរ់កាលននឺះ ក្្កូ្ត្ូវ
ជួយឲ្យសិសសយល់នឃើញថា ការសិរាជ្ជដំន ើ រការនពញមួយជីវតិ្ ន ើយការសិរានរើត្មាន
ក្្ប់ទីរផ្នលង ជ្ជផ្លូវការ ការសិរានរើត្នឡើងតាមរយៈការអប់រនិំងការងារ និងនក្ៅផ្លូវការ ការ
សិរារ៏អាចនធ្វើនឡើងនៅនពលនយើងទំននរ។ នោលបំ ងមួយនទ ត្ រ្ជួយជំរញុឲ្យសិសសយរ
ចិត្តទុរដារ់ចំន ឺះរតាត ោំក្ទការសិរា និងនធ្វើឲ្យការសិរាអាចទទួលបាននជ្ជ្ជ័យ។ នទាឺះបី
ជ្ជោ៉ាងណ្តរ៏នដាយ នោលនៅដ៏សំខ្ន់បំផុ្ត្ននាឺះ រ្ជួយសិសសរំ ត់្ខ្លួនឯងថាជ្ជអែរ
សិរា ផ្សវងយល់ពីចំ ុចខ្ល ំងនិងចំ ុចនខ្ាយ នរ បរាប់ពីបទពិនសាធ្ន៍ននការសិរារបស់
ន្ និងការយល់ពីរនប បនផ្សងៗននការសិរា ដូចជ្ជ ការសាដ ប់ ការសនងកត្ ការពិភារា ការ អនុ
វត្តផ្ទា ល់ និងការបនក្ងៀនអែរដនទ។ល។ 

៣.២ វិធីសាស្រសតអនវុតត 

 ៣.២.១ ការ ឹរនារំិភារាព្រុម្ 
  
 ព្បតិបតត ិ
 នដើមបីនវវងយល់ពីនិយមន័យការសិរា ការក្បតិ្បត្តិរែុងការសិរា ការនរ បចំនពល
នវលាសិរា រែុងនោលបំ ងឲ្យសិសសស្សឡាញ់ការសិរា ក្្ូក្បឹរាអាជីពអាចអនុវត្តវធីិ្
សាស្តសត នដាយឲ្យសិសសពិភារាជ្ជបុ្ាល ជ្ជក្រមុតូ្ច ឬជ្ជក្រុមធំ្ នៅនលើសំ ួរដូចខ្ងនក្កាម 
រចួឲ្យក្រមុនីមួយៗ បងាា ញ និងនក្បៀបនធ្ បពីការយល់នឃើញរបស់សិសសមាែ រ់ៗ ឬក្រុមនីមួ
យៗ។ ការអនុវត្តក្ត្ូវមានភាពបត់្ផ្បន នៅតាមសាា នភាពរបស់សិសស ថាែ រ់នរ ន និងក្បនភទ
របស់សិសស។ ក្្ូក្បឹរាអាជីព រ៏អាចនក្បើក្បាស់សំ ួរទំាងននឺះរែុងការផ្តល់ក្បឹរាទល់មុខ្ 
នដើមបីសិរាផ្សវងយល់ពីទសសនៈ និងការយល់នឃើញរបស់សិសសមាែ រ់ៗអំពីការសិរា។  ្ក្មូ
សំ ួរសក្មាប់អនុវត្តមានដូចខ្ងនក្កាម៖ 

 នត្ើការសិរាជ្ជអវី? 
 នត្ើមានការសិរាផ្បបណ្តខ្លឺះ? 
 នត្ើការសិរាងាយស្សួលផ្ដរ ឬនទ? 
 នត្ើនយើងសិរា នៅឯណ្ត នពលណ្ត និងរនប បណ្ត? 
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 ជ្ជនិចេកាល នត្ើនយើងអាចទទួលសាា ល់ការសិរាភាល មនទ (ឬរ៏ការសិរាជ្ជ
ដំន ើ រការ)? 

 មនុសសក្្ប់របូសិរានរ នសូក្ត្នរ ងរាល់នងៃទ រែុងអំឡុងនពលមានជីវតិ្រស់នៅ ន ើយ
មនុសសរ៏ផ្ត្ងផ្ត្ទទួលបានព័ត៌្មាន ជំនាញ និងបទពិនសាធ្ន៍ងៃមីៗ ជ្ជនរ ងរាល់នងៃទ ន ើយ
ដំន ើ រការននឺះបនតនពញមួយជីវតិ្។ 
 ចំន ឺះមនុសសមួយចំនួន ការសិរាអវីផ្ដលងៃមីអាចមានភាពងាយស្សលួ ប៉ាុផ្នតចំន ឺះ
មនុសសមួយក្រមុនផ្សងនទ ត្អាចមានការពិបារ។ ចំន ឺះការសិរាខ្លឺះ នយើងអាចទទួលបាន
ចំន ឺះដឹង និងព័ត៌្មានភាល មៗ ប៉ាុផ្នតការសិរាខ្លឺះក្ត្ូវការរយៈនពលយូរនទើបផ្សតងនចញជ្ជ   លទធ
ផ្ល និងខ្លឺះនទ ត្ផ្សតងនចញជ្ជលទធផ្លបនតិចមតងៗ។  

 សណួំរបផ្នាម្អំរបីទរិមសាធន៍ម្នកាសរិាថ្មីៗ  
 នត្ើខ្្ុំជ្ជនរណ្តរែុងនាមជ្ជអែរសិរា? 
 ក្្ូក្បឹរាអាជីពអាចឲ្យសិសសពិភារាជ្ជបុ្ាល ជ្ជក្រុមតូ្ច ឬជ្ជក្រុមធំ្ នៅនលើសំ ួរ
ដូចខ្ងនក្កាម រចួឲ្យក្រមុនីមួយៗ បងាា ញ និងនក្បៀបនធ្ បពីការយល់នឃើញរបស់សិសសមាែ រ់ៗ 
ឬក្រុមនីមួយៗ។ ការអនុវត្តក្ត្ូវមានភាពបត់្ផ្បន នៅតាមសាា នភាពរបស់សិសស ថាែ រ់នរ ន និង
ក្បនភទរបស់សិសស។ ក្្ូអាចបផ្នាមសំ ួរបំផុ្សងាយៗបផ្នាមនទ ត្ នដើមបីឲ្យសិសសងាយ
យល់ និងអាចបនតការពិភារាបាន៖ 

 រែុងនាមជ្ជសិសសនត្ើបអូនក្ត្ូវនធ្វើអវីខ្លឺះ នដើមបីោំក្ទការសិរារបស់ខ្លួន? 
 នត្ើនធ្វើដូចនមតចនដើមបីនរ នឲ្យពូផ្រ? 
 នត្ើសបាត  ៍ននឺះ អែរបាននរ នអវីខ្លឺះ? 
 រែុងសបាត  ៍ននឺះ អែរបាននរ នអវីខ្លឺះនៅនពលទំននរ? 
 សក្មាប់អែរ នត្ើអវីខ្លឺះជ្ជភាពងាយស្សលួរែុងការនរ នសូក្ត្? 
 នត្ើអវីខ្លឺះជ្ជការលំបាររែុងការនរ នសូក្ត្?... 

 ការរំ ត់្ខ្លួនឯងរែុងនាមជ្ជអែរសិរា 
 ក្្ូក្បឹរាអាជីព ឲ្យសិសសបំនពញរក្មងសំ ួរ្ក្មូខ្ងនក្កាម នដើមបីឲ្យសិសសអាច
រំ ត់្សរមមភាព នរ បចំសរមមភាព ផ្ដលទារ់ទងនឹងការសិរា ការនពញចិត្តចំន ឺះការនរ ន
សូក្ត្ ការោំក្ទ និងនបដជ្្ជសនក្មចផ្ផ្នការសិរារបស់ពួរន្។ 
 ១. នៅសាលានយើងសិរាមុខ្វជិ្ជា ដូចខ្ងនក្កាមៈ 
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 ២. មុខ្វជិ្ជា ផ្ដលខ្្ុំនពញចិត្ត រ្ (ចូរនរ បរាប់ឲ្យបានបី) 
ទី១    ទី២     ទី៣    
 ៣. ចូរ្ូស (x) នដើមបពីនយល់ពីមូលន តុ្ផ្ដលអែរនពញចិត្តនឹងមុខ្វជិ្ជា ទំាងបីននឺះ 

 ខ្្ុំចាំប់អារមម ៍មុខ្វជិ្ជា ននាឺះ 
 មិត្តភ័រដខ្្ុំរ៏ចូលចិត្តមុខ្វជិ្ជា ននាឺះផ្ដរ 
 ខ្្ុំរនំភើបនឹងមុខ្វជិ្ជា ននាឺះផ្ដរនៅនពលទំននរ ន ើយស្សាវក្ជ្ជវររព័ត៌្មានបផ្នាម 
 ខ្្ុំចូលចិត្តក្្ ូ
 ខ្្ុំទទួលបានពិនាុលអ 
 ខ្្ុំយល់នឃើញថាមុខ្វជិ្ជា ននាឺះស្សួលនរ ន 
 ឪពុរមាដ យខ្្ុំផ្ដល់ដំបូនាម នឲ្យខ្្ុំនរ នមុខ្វជិ្ជា ននាឺះ 
 មុខ្វជិ្ជា ននាឺះទារ់ទងនឹងផ្ផ្នការអនា្ត្របស់ខ្្ុំ។ 

ន តុ្ផ្លនផ្សងនទ ត្ រ្ៈ                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

មុខ្វជិ្ជា ផ្ដលខ្្ុំនពញចិត្តនៅ
សាលា អាចចងអុលបងាា ញផ្លូវខ្្ុំ
ន ព្ ឺះនៅកាន់ការអប់រ ំនិង
ជនក្មើសអាជីព នៅនងៃទអនា្ត្! 
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 ៤. នត្ើមុខ្វជិ្ជា អវីផ្ដលលំបារសក្មាប់អែរនៅសាលានរ ន? អវីផ្ដលនធ្វើឲ្យមុខ្វជិ្ជា ននាឺះ
លំបារ និងមិន្ួរឲ្យចាំប់អារមម ៍? 
            
            
             
 ៥. នត្ើអែរអាចនធ្វើដូចនមដច នដើមបឲី្យមុខ្វជិ្ជា លំបារទំាងននាឺះកាល យជ្ជមុខ្វជិ្ជា ងាយស្សួល 
ឬ្ួរឲ្យចាំប់អារមម ៍ជ្ជងមុន សក្មាប់ការសិរារបស់អែរ? 
            
            
             
 ៦. នត្ើនោលបំ ងផ្បបណ្តផ្ដលអែរបានរំ ត់្សក្មាប់ខ្លួនឯងចំន ឺះការសិរា 
(ពិនាុ ថាែ រ់ ការសិរាបនត ជំនាញ ។ល។)? 
            
            
             
 ៧. នត្ើអវីផ្ដលជ្ជការជំរញុឲ្យអែរទទួលបានលទធផ្ល និងទនងវើលអនៅសាលានរ ន (ការ
នលើរទឹរចិត្តពីឪពុរមាដ យ ក្្ូ អែរដនទ ពិនាុ រដីសុបិន ផ្ផ្នការអនា្ត្…)? 
            
            
             
 ៨. ន តុ្អវីបានជ្ជក្្ូដារ់ពិនាុនៅសាលានរ ន? 
            
            
             
 ៩. នត្ើអែរមានក្បតិ្រមមោ៉ាងណ្តផ្ដរ នបើសិនជ្ជអែរមិនបានទទួលពិនាុលអនៅនពល
ក្បឡង? 
            
            
             
 
 ១០. ន តុ្អវីបានជ្ជរងាវ យត្នមលនលើទនងវើ និងការក្បឹងផ្ក្បងរបស់អែរនៅសាលានរ នមាន
សារៈសំខ្ន់? 
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 ១១. នត្ើអែរមានអារមម ៍ដូចនមដច នៅនពលក្្រូបស់អែរផ្ដល់ព័ត៌្មានក្ត្ឡប់ផ្បប
វជិាមានដល់អែរ? 
            
             
             
 ១២. ន តុ្អវីបានជ្ជការនធ្វើរិចេការផ្ាឺះមានសារៈសំខ្ន់? 
            
            
             
 ១៣. ន តុ្អវីបានជ្ជការសួរនៅរែុងថាែ រ់នរ នមានសារៈសំខ្ន់? 
            
            
             
 ១៤. នត្ើអែរមានចំ ុចខ្ល ំងនលើការសិរាផ្បបណ្ត? 
  សាដ ប់  ពិភារា  ក្បតិ្បត្តិ  បនក្ងៀនអែរដនទ 
 
 ៣.២.២  លហំាតផ់្កា   
 ក្្ូក្បឹរាអាជីព ដឹរនាំសិសសនអាយពិភារាអំពីសរមមភាព និងរតាត ផ្ដលោំក្ទដល់ការ
សិរា និងជួយជំរញុការសិរានអាយទទួលបាននជ្ជ្ជ័យ។  
 ជំហានទី១ ៖ នដើមបីដឹរនាំសរមមភាព ក្្ូក្ត្ូវបងាា ញអំពីការលូត្លាស់របស់ផ្ទក  ចាំប់
តំាងពីការដំាក្ោប់រ ូត្ដល់នចញផ្ទក ។ 
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 ជំហានទី២ ៖ ន តុ្អវីបានជ្ជផ្ទក លូត្លាស់ន ើយររីសាុសសាា យ? នត្ើរតាត អវីខ្លឺះផ្ដល
អាចនធ្វើនអាយផ្ទក លូត្លាស់ ន ើយររីសាុសសាា យ? 
 

 
 
 
 
  
 
 
  
 ៣.២.៣   ំមណើ រម្នការសរិារបសខ់្ុ ំ
 នោលបំ ងននលំហាត់្ននឺះ រ្ជួយសក្មបសក្មលួឲ្យសិសសនរ បរាប់ពីបទពិនសាធ្ន៍នន
ការសិរាដ៏សំខ្ន់របស់ន្រែុងអំឡុងនពលនន ែ្ ំសិរា ជីវតិ្ និងបនាា ប់មរនទ ត្ អាជីព។ 
នោលបំ ងននលំហាត់្ននឺះរ៏ជួយឲ្យសិសសនមើលនឃើញមនុសសសំខ្ន់ៗនៅជំុវញិខ្លួន ផ្ដល
មានឥទធិពលនលើជីវតិ្ និងរដីសុបិន ន ើយផ្ផ្នការ រ់ព័នធនឹងអាជីពអនា្ត្នឹងអាចមានការ
ផ្ទល ស់បដូរនដាយវធីិ្ណ្ត ពីមួយ ែ្ ំនៅមួយ ែ្ ំ។ នលើសពីននឺះដំន ើ រននការសិរានធ្វើឲ្យនយើងអាច
នមើលនឃើញពីផ្ផ្នការ និងនោលនៅអនា្ត្ោ៉ាងជ្ជរ់ចាស់។ 
 ដំន ើ រននការសិរាអាចជ្ជតារាងនពលនវលា ផ្លូវ ផ្ផ្នទី្ំនិត្ ឬរបាយការ ៍/សំបុក្ត្។ 
ក្្ូក្បឹរាអាជីព ក្ត្ូវនលើរទឹរចិត្តឲ្យសិសសនក្បើអត្ាបទ របូភាព ដាក្កាម និងព ៌ នដើមបនីធ្វើឲ្យ
ដំន ើ រននការសិរារបស់ពួរន្ រស់រនវ ើរនិងអាចនរ បរាប់បាន។ 
 ដំន ើ រននការសិរា រ្ជ្ជលំហាត់្ដ៏ទូលំទូលាយមួយ ន ើយអាចនក្បើក្បាស់រែុងការ
ក្បឹរាផ្បបទល់មុខ្ និងរែុងថាែ រ់នរ ន។ វារ៏អាចនក្បើក្បាស់ (មួយផ្ផ្ែរ) ជ្ជរិចេការផ្ាឺះផ្ងផ្ដរ
ពីនក្ ឺះវាក្ត្ូវការនពលនវលាមួយចំនួននដើមបបីញ្េ ប់រិចេការននាឺះ។ អាយុរបស់សិសសរំ ត់្ពី
ដំន ើ រ ននការសិរាបានោ៉ាងក្ជ្ជលនក្ៅ ។ 
 មោលការណ៍ផ្ណនាអំនុវតត 
 ចូរពនយល់ពីនោលបំ ង និងនោលនៅននការ្ូរដំន ើ រននការសិរាដល់សិសស។ ចូរ
បងាា ញនូវឧទា រ ៍ននដំន ើ រការសិរា ន ល រ្ ដំន ើ រននកាសិរារបស់ពួរន្ផ្ទា ល់ 
ន ើយក្បាប់ពីអវីផ្ដលអាចនរ បរាប់បាននៅតាមដំណ្តរ់កាលនផ្សងៗោែ ននដំន ើ រននាឺះ ។ ផ្ដល់
នពលរំ ត់្ណ្តមួយនដើមបីសិសសបាន្ូរដំន ើ រននកាសិរារបស់ពួរន្ និងផ្ដល់នពលនវលា
ក្្ប់ក្ជុងនក្ជ្ជយ។ 



 

ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)   ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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 បនងកើត្ក្រុមផ្ដលមានសិសស ២ នៅ ៣នារ់ អនុញ្ហា ត្ឲ្យពួរន្ផ្ចររផំ្លរនូវដំន ើ រការ
ននការសិរារបស់ពួរន្ជ្ជមួយសមាជិរននក្រុមនផ្សងៗនទ ត្។ បនាា ប់មរអែរអាចសួរសំ ួរ
បផ្នាមដូចខ្ងនក្កាម៖ 

 នត្ើអែរមានអារមម ៍ដូចនមដចចំន ឺះការ្ូរដំន ើ រការននការសិរារបស់អែរ? 
 នត្ើការ្ូរននឺះជួយឲ្យអែរសាា ល់ចាស់ជ្ជងមុន អំពីដំណ្តរ់កាលនផ្សងៗននជីវតិ្ 

និងបទពិនសាធ្ន៍របស់អែរផ្ដរឬនទ? 
 នត្ើអវីជ្ជរំ ត់្សំោល់សំខ្ន់ៗរបស់ដំន ើ រននការសិរារបស់អែរ? 

 អែរអាចក្បមូលដំន ើ រននការសិរាសក្មាប់ជ្ជព័ត៌្មាន ន ើយក្ប្ល់ឲ្យសិសសវញិនៅ
នពលនក្កាយ។ ក្បាប់សិសសឲ្យររាទុរនូវដំន ើ រននការសិរារបស់ន្។ រែុងអំឡុងនពលសិរា 
អែរអាចពិនិត្យនឡើងវញិ និងនធ្វើបចេុបបនែភាពនលើដំន ើ រការសិរាននឺះបាន។ 
 
 ព្បតិបតត ិ 
 ចូរ្ូរដំន ើ រននការសិរារបស់អែរ។ វាជ្ជតារាងនពលនវលា ផ្ផ្នការ្ំនិត្ ឬរបាយ
ការ ៍/សំបុក្ត្។ អែរអាចនក្បើអត្ាបទ របូភាព និងព ៌ នដើមបឲី្យដំន ើ រការរបស់អែរ រស់រនវ ើរ 
និងអាចនរ បរាប់បាន។  

ចូរនរ បរាប់អំពី៖ 
 ែ្ ំសិរារបស់អែរ និងបទពិនសាធ្ន៍ននការសិរាដ៏សំខ្ន់ៗ 
 ខ្លួនឯង ក្្ួសារ និងមិត្តភ័រដិ 
 មុខ្វជិ្ជា នពញចិត្ត និងបញ្ហា ក្បវមនៅសាលានរ ន 
 ការរំសានដ និងចំណ្តប់អារមម ៍ 
 ការងាររែុងរដីសុបិនតនៅតាមដំណ្តរ់កាលនផ្សងៗរបស់ដំន ើ រននការសិរា 
 មនុសសសំខ្ន់នៅរែុងជីវតិ្ ផ្ដលអាចមានឥទធិពលនលើជីវតិ្ និងជនក្មើស

អាជីពរបស់អែរ 
 ចូរនរ បរាប់ផ្ងផ្ដរអំពី៖ 

 ឱកាសដ៏សំខ្ន់រែុងជីវតិ្របស់អែរ 
 នត្ើរដីរពឹំងននអនា្ត្របស់អែរមានអវីខ្លឺះ? 
 ផ្ផ្នការ និងនោលបំ ងផ្ដលបាននរ បចំអនា្ត្ (ការអប់រ ំអាជីពនផ្សងៗ) 
 រដីសុបិនតរបស់អែរ 

 
 



 

ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)   ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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ឧទា រ ៍ទី១ ៖ សរនសរជ្ជអត្ាបទអំពីដំន ើ រននការសិរា 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧទា រ ៍ទី២៖ នក្បើក្បាស់តារាងនពលនវលា  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ខ្្ុំនឹងក្បឡងសិសស
ពូផ្រ 

ខ្្ុំនឹងនរ នឲ្យបាន
នលខ្១ 

ខ្្ុំនឹងនរ នឲ្យបាន
នលខ្១ភាសាផ្ខ្មរ 

ខ្្ុំនឹងនៅទសសន
រិចេនៅក្រមុ  ុន 

ខ្្ុំនឹងនរ នឲ្យបាន
នលខ្១ភាសាផ្ខ្មរ 

ខ្្ុំនឹងនរ នឲ្យបាន
នលខ្១្ ិត្វទិា 

ដំន ើ រននការសិរារបស់ខ្្ុំ 
ចាំប់នផ្តើមពី............................. 
...............................................
............................................... 
........................................ 



 

ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)   ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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ឧទា រ ៍ទី៣ ៖ នក្បើក្បាស់ផ្ផ្នទីដំន ើ រននការសិរា 

 
ឧទា រ ៍ទី៤៖ នក្បើក្បាស់ដាក្កាមដំន ើ រននការសិរា 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការសិរា 

ផ្លូវការ 

អនងកត្/សាដ ប់ 
ឬសាដ ប់ 

ឆលុឺះបញ្ហេ ំង 

ការនផ្ារ 

ស ការ 

សងាម 

ការអនុវត្ត 

នក្ៅផ្លូវការ 

ការជំទាស់ 

សវ័យសិរា 



 

ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)   ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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ជំរូរទី៤ 
 ជំនាញ និងភារខ្ៃ ងំ



 ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)      ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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៤. ជំនាញ និងភារខ្ៃ ងំ 

៤.១. និយម្ន័យ «ជំនាញ និងភារខ្ៃ ងំ»   
 ជំនាញ រ្លទធភាព និងសមត្ាភាពរបស់បុ្ាលមានលរខ ៈជ្ជក្បព័នធនចត្នា ផ្ដលទទួល
បានតាមរយៈការសិរា ពិភារា ពិនិត្យ សនងកត្ អនុវត្ត... ន ើយក្ត្ូវបាននក្បើក្បាស់នៅតាមសាា ន
ភាពនដើមបីនដាឺះស្សាយបញ្ហា  ឬអនុវត្តការងារ ។ កាលណ្តន្និោយពីភាពខ្ល ងំរបស់បុ្ាល មាន
ន័យថាក្បមូលផ្តុំនូវសមបទាសំខ្ន់ៗបី រ្ជំនាញរែុងការ្ិត្ (ចំន ឺះដឹង) ជំនាញបនចេរនទស 
(ចំន ឺះនធ្វើ) និងទំនារ់ទំនងអនតរបុ្ាល (ឥរោិបងៃ)។ ផ្ដលភាពខ្ល ំងននឺះអាចនរើត្មានតាមរយៈការ
សិរា ចំ ូលចិត្ត និងសមបទាពីរំន ើ ត្របស់បុ្ាល។ 

៤.២. មោលបំណង 
 នោលបំ ងនៅរែុងដំណ្តរ់កាលននវដតការក្បឹរាអាជីពននឺះ រ្ ជួយឲ្យសិសសរំ ត់្នូវភាព
ខ្ល ំង ជំនាញ ្ុ ត្នមល សមត្ាភាព និងបុ្ាលិរលរខ ៈលអៗ របស់ន្ និងនមើលនឃើញទំាងអស់ននឺះ
ជ្ជរបូភាពរមួ និងជួយពក្ងីរការ្ិត្អំពីភាពនខ្ាយ នដើមបីអភិវឌ្ឍតាមរយៈការសិរានិងការអនុវត្ត 
ន ើយផ្ក្បកាល យវានៅជ្ជភាពខ្ល ំងវញិ។ តាមរយៈសរមមភាពដឹរនំា និងការសក្មបសក្មលួរបស់ក្្ូ
ក្បឹរាអាជីព នឹងជួយឲ្យសិសស្ិត្អំពីទំនារ់ទំនងរវាងរបូភាពខ្លួនឯង និងជនក្មើសននអាជីពផ្ដរ ក្ពម
ទំាងផ្ារភាា ប់រវាងអវីផ្ដលខ្លួនន្មាននៅនឹងអវីផ្ដលពួរន្រំពុងស្សនមរែុងនពលអនា្ត្។ 
 មោលការណ៍ផ្ណនាអំនុវតត 
       ១. ការពិភារាជ្ជក្រុមអំពីការរំ ត់្នូវភាពខ្ល ំង 
       ២. ការផ្សវងយល់ពីជំនាញរបស់ខ្្ុំ 
       ៣. ការនមើលនឃើញពីភាពខ្ល ំងរបស់ខ្្ុំតាមក្រផ្សផ្ភែរអែរដនទ 
       ៤. ជំនាញ និងបុ្ាលិរលរខ ៈជ្ជសញ្ហា ន ព្ ឺះនៅកាន់ផ្លូវអាជីព 
       ៥. នត្សតព ុសញ្ហា  (ហាក ដននើ  នវ ើដ) 
  ៦. នត្សដវាស់រនប បសិរា (Test of Learning Style) 
       ៧. កាត្ននភាពខ្ល ំងរបស់ខ្្ុំ 
 ជ្ជការលំបារណ្តស់សក្មាប់ពួរនយើងមាែ រ់ៗរែុងការដឹងថាខ្លួនពូផ្រខ្ងអវី។ ផ្ាុយនៅវញិ នៅ
នពលផ្ដលន្ឲ្យនិោយពីចំ ុចខ្ល ំងនយើងហារ់បីដូចជ្ជនលើរនឡើងពីចំ ុចនខ្ាយមុនន្។ នយើង
ទំនងជ្ជមានការដារ់ខ្លួន និងមានភាពនអ នខ្ម សចំន ឺះជំនាញរបស់នយើង។ នោលនៅននលំហាត់្
ទំាងននឺះ រ្ជួយសិសសឲ្យនមើលនឃើញខ្លួនឯង តាមក្រផ្សផ្ភែរអែរដនទ និងទទួលបាននូវចំន ឺះដឹងដ៏
មានត្នមល និងសមរមយ រ់ព័នធនឹងភាពខ្ល ំងរបស់ពួរន្។  

លំហាត់្ននឺះអាចយរនៅនក្បើក្បាស់នដាយបត់្ផ្បននៅតាមសាា នភាព ៖  
 ការផ្សវងយលរ់ីជំនាញរបសខ់្ុំ 

 រិចេការផ្ាឺះ 
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 រក្មិត្បឋម និងមធ្យមសិរា 
 ការពិភារាអំពីព័ត៌្មានក្ត្ឡប់ ជ្ជសរមមភាពរែុងថាែ រ់នរ ន (សំ ួរបផ្នាម)  

 ការមម្ើលម ើញរីចំណុចខ្ៃ ងំរបសខ់្ុំតាម្ព្រផ្សផ្នែរអែរ ម្ទ 
 សរមមភាពរែុងថាែ រ់ និង/ឬរិចេការផ្ាឺះ (វធីិ្សាស្តសតសនានាផ្ទា ល់មាត់្ ឬតាមទូរស័ពា) 
 រក្មិត្មធ្យមសិរា 
 ការពិភារាអំពីព័ត៌្មានក្ត្ឡប់ផ្ដលជ្ជសរមមភាពរែុងថាែ រ់នរ ន (សំ ួរបផ្នាម) 

 ជំនាញ និងបុគ្គលរិលរខណៈជាសញ្ញា សព្មាប់ផ្ៃូវអាជីរ 
 ការពិនក្ោឺះនោបល់រែុងថាែ រ់នរ ន និង/ឬរិចេការផ្ាឺះ 
 រក្មិត្បឋម និងមធ្យមសិរា 
 ពិនិត្យលំហាត់្ផ្ដលជ្ជសរមមភាពរែុងថាែ រ់នរ ន ផ្ចររផំ្លរ និងផ្ទល ស់បតូរ្ំនិត្ោែ  

  
៤.៣ ព្បតិបតតិ 
 ៤.៣.១ ការផ្សវងយលរ់ីជំនាញរបសខ់្ុំ 
 ចូរសមាា សន៍ឪពុរមាត យ ជីដូនជីតា និងមិត្តភ័រតរបស់អែរ នដាយសំ ួរសំខ្ន់ៗខ្ងនក្កាម៖ 
 ១. នត្ើខ្្ុំជ្ជមនុសសក្បនភទណ្ត?  ខ្. នត្ើខ្្ុំពូផ្រខ្ងអវី?  ្. នត្ើខ្្ុំមានមុខ្របរ ឬអាជីពអវីនានពល
អនា្ត្? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parents 

ឳពុកម្តា យ 

ឪពុកម្តា យ 

Parents 

មិត្ាភ័កា 

Friends 

ជីដូនជតីា 

Grandparents 
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 ២. នត្ើអែរមានអារមម ៍ោ៉ាងដូចនមតចចំន ឺះការសមាា សន៍សមាជិរក្្សួារ និងមិត្តភរតិរបស់
អែរ? 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 ៣. នត្ើអែរយល់ថាចនមលើយរបស់ពួរន្ ្ួរឲ្យភ្ារ់នផ្អើលផ្ដរឬនទ? 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 ៤. នត្ើអែរបាននរ នអវីងៃមី? ចំ ុចខ្ល ំងរបស់អែរនទ? 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
  

 ៤.៣.២ ការមម្ើលម ើញរីភារខ្ៃ ងំរបសខ់្ុំតាម្ព្រផ្សផ្នែរអែរ ម្ទ 

 និោយនៅកាន់មនុសសពីរនារ់ផ្ដលអែរសាា ល់ចាស់ (មាត យ ឪពុរ អែរនធ្វើការជ្ជមួយ 
នៅហាវ យ មិត្តភ័រត។ល។) ចូរសួរពួរោត់្នូវសំ ួរខ្ងនក្កាម៖ 
 ១. នត្ើខ្្ុំនជ្ជ្ជ័យនៅនពលណ្ត? នត្ើខ្្ុំបាននធ្វើអវីលអ? 
 ២. ន តុ្អវីបានខ្្ុំទទួលបាននជ្ជ្ជ័យ? នត្ើជំនាញ និងបុ្ាលិរលរខ ៈផ្បបណ្តជួយឲ្យខ្្ុំ
នជ្ជ្ជ័យ? 
 ៣. នត្ើអែរចង់ផ្តល់ព័ត៌្មានក្ត្ឡប់ផ្បបវជិាមាននផ្សងនទ ត្នទ? 
 

 

 

 

 

 

  
 
៤. នត្ើអែរមានអារមម ៍ោ៉ាងណ្តផ្ដរចំន ឺះការទូរស័ពានៅកាន់មនុសសទំាងននឺះ? 

 ៥. នត្ើអែរយល់ថាចនមលើយរបស់ោត់្្ួរឲ្យភ្ារ់នផ្អើលផ្ដរឬនទ? 
 ៦. នត្ើអែរបាននរ នអវីងៃមីពីខ្លួនឯងនទ? 

  



 ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)      ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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 ៤.៣.៣ ជំនាញ និងបុគ្គលរិលរខណៈជាសញ្ញា  ំបូងម ព្ ះមៅកាន់ផ្ៃូវអាជីរ 

 ខ្ងនក្កាមននឺះជ្ជបញ្ា ីននជំនាញ និងបុ្ាលិរលរខ ៈ។ ចូរផ្សវងររោ៉ាងនហាចណ្តស់
ការងារពីរផ្ដលក្ត្ូវការបំនពញ ឬបុ្ាលិរលរខ ៈដូចបាននរ បរាប់ បនាា ប់មរ្ូសរងវង់ជំុវញិ
បុ្ាលិរលរខ ៈ និងជំនាញផ្ដលអែរមាន។ 
 

  
៤.៣.៤ ភារខ្ៃ ងំទារ់ទងនឹងរមបៀបម្នការសរិា និងវិធីសាស្រសតម្នការសរិា 

 នយើង្ួរផ្ត្នរ នទទួលសាា ល់ពីភាពខ្ល ំងរបស់នយើង។ ជ្ជនរឿងសំខ្ន់ណ្តស់រែុងការផ្សវង
យល់នូវភាពខ្ល ំងជ្ជមុនសិន មុននឹងនក្ជើសនរ ើសយរអាជីពណ្តមួយ។ ភាពខ្ល ំងអាចចាំត់្ទុរថាជ្ជ
បញ្ហា ផ្ងផ្ដរ។ សិសសមាែ រ់ៗ អាចសិរា ចងចំាំ សផ្មតង និងយល់ នដាយមនធ្ាបាយនផ្សងៗោែ ។ 

ជំនាញ/បុ្ាលិរលរខ ៈ ការងារ ១ ការងារ ២ 
ពូផ្រខ្ងសរនសរ   
ពូផ្រខ្ង្ូរ   
នរ នភាសាបរនទសងាយស្សួល   
ជំនាញនក្បើនដ   
ការងារជ្ជក្រុម   
ចាំប់អារមម ៍ខ្ង្ីមី   
ពូផ្រ្ ិត្វទិា   
ចាំប់អារមម ៍ខ្ងរីឡា   
ចាំប់អារមម ៍ខ្ងបនចេរវទិា   
រនំភើបររីរាយនឹងតូ្រយត្ន្រនតី    
អែរសំផ្ដងដ៏ចំណ្តន   
ចូលចិត្តសត្វ   
ខ្ល ំងផ្ផ្ែររាងកាយ   

ជំនាញ/បុ្ាលិរលរខ ៈ ការងារ ១ ការងារ ២ 
អំ ត់្   
នចឺះជួយយរអាសារន្   
កាល ហាន និងមិនខ្ល ច   
ចាំប់អារមម ៍ខ្ងម៉ាូដ   
ចាំប់អារមម ៍ខ្ងយនតនហាឺះ   
មាន្ំនិត្នចែក្បឌិ្ត្   
ចាំប់អារមម ៍ខ្ងធ្មមជ្ជតិ្   



 ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)      ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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តាមរយៈការរំ ត់្នូវរនប បននការសិរាផ្ដលន្នពញចិត្ត។ មានវធីិ្សាស្តសតជ្ជនក្ចើនផ្ដលសិសស
អាចនក្ជើសនរ ើស នដើមបីពក្ងឹងការសិរាក្បរបនដាយលទធផ្លលអ ដូចជ្ជ សាដ ប់ សនងកត្ អាន ក្បតិ្បត្តិ 
ពិភារា នចាំទសួរ នដាឺះស្សាយបញ្ហា  បនក្ងៀនអែរដនទ ជ្ជនដើម។ 
 នដើមបីោំក្ទដល់ការវាយត្នមលនលើបញ្ហា  ភាពខ្ល ំង និងរនប បននការសិរា ក្្ូក្បឹរាអាជីព អាច
នក្បើក្បាស់នត្សតព ុបញ្ហា នដើមបីវាស់សាង់។ ក្្កូ្ត្ូវបរស្សាយពីលទធផ្លនត្សតនដាយក្បុងក្បយ័ត្ែ និង
មិនអាចពឹងផ្ផ្អរទាំងស្សងុនៅនលើលទធផ្លនត្សតផ្ត្មួយមុខ្ននាឺះនទ។ 

 មតសតរហុបញ្ញា   (តាមម៉ាូផ្ដល Multiple Intelligences របស់ហានវ ើដ ហាក ដននើ 1991) 
១.  នធ្វើនត្សតននទក្មង់បញ្ហា របស់អែរ។ ចូរដារ់ពិនាុនលើក្បនោ្ខ្ងនក្កាម។ (ដារ់ពិនាុនៅរែុងក្បអប់
ព ៌ស) 

1 = មិនយល់ក្ពមនក្ចើន 2 = មិនយល់ក្ពមតិ្ច     3 = យល់ក្ពមតិ្ច 4 = យល់ក្ពមនក្ចើន
   

ល.រ ក្បនោ្ ពិនាុ 

1 ខ្្ុំនចឺះនលងនភលង               

2 ជ្ជញឹរញាប់ខ្្ុំមានចនក្មៀង ឬតូ្រត្ន្រនតីនៅរែុងចិត្ត               

3 ខ្្ុំយល់ថាការសរនសរនរឿងមានភាពងាយស្សួល               

4 ខ្្ុំផ្ត្ងផ្ត្មានទំនារ់ទំនងផ្ផ្ែររាងកាយលអ (រត់្ នលាត្ តុ្លយភាព...)               

5 តូ្រត្ន្រនតីមានសារៈសំខ្ន់សក្មាប់ខ្្ុំ               

6 ខ្្ុំពូផ្ររុ រ (នបើសិនជ្ជខ្្ុំចង់)               

7 ខ្្ុំនលងរីឡា ឬរា ំ               

8 ខ្្ុំជ្ជមនុសសរសួរាយ និងចូលចិត្តនៅផ្របរមនុសស               

9 ខ្្ុំងាយយល់ក្កា វ តារាង និងដាក្កាម               

10 ខ្្ុំងាយចងចំាំ សក្មង់ ឃ្លល  រំណ្តពយ ឬ រយនពចន៍ននចនក្មៀង               

11 ខ្្ុំផ្ត្ងផ្ត្អាចចំាំបាននូវរផ្នលងផ្ដលខ្្ុំធាល ប់នៅដល់               

12 នៅនពលខ្្ុំផ្េង់អារមម ៍ ខ្្ុំទំននារនៅខ្ង្ូររបូ               

13 ខ្្ុំពូផ្រ្ិត្នលខ្ (្ នា នៅរែុងខួ្ររាល)               

14 នៅសាលានរ ន មុខ្វជិ្ជា ផ្ដលខ្្ុំនពញចិត្ត រ្ភាសាផ្ខ្មរ               

15 ខ្្ុំ្ិត្ពីបញ្ហា នដាយមានការក្បុងក្បយ័ត្ែ និងនមើលនឃើញពីលទឋផ្លរបស់វា               

 ពិនាុសរបុទី ១        

16 ខ្្ុំចូលចិត្តរីឡាផ្ដលជួយបំបាត់្ភាពតានតឹ្ង   និងការជិឺះ្ួរឲ្យរនធត់្               

17 ខ្្ុំចូលចិត្តរីឡាផ្បបបុ្ាលនក្ចើនជ្ជង               

18 ខ្្ុំយល់ថានលខ្ទូរស័ពាងាយស្សួលចំាំ               

19 ខ្្ុំបាននរ បចំនោលនៅ និងផ្ផ្នការសក្មាប់អនា្ត្               



 ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)      ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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20 ខ្្ុំអាចក្បាប់ោ៉ាងងាយថាមាននរណ្តចូលចិត្ត ឬមិនចូលចិត្តខ្្ុំ               

21 នដើមបីសិរាអវីផ្ដលងៃមី ខ្្ុំក្ត្ូវការសារលបងវាសិន               

22 ជ្ជញឹរញាប់ ខ្្ុំនឃើញរបូភាពខ្លួនឯងនៅនពលបិទផ្ភែរ               

23 ខ្្ុំមិននក្បើក្មាមនដនទនៅនពលខ្្ុំរាប់               

24 នៅសាលានរ ន/កាលខ្្ុំនៅនរ ន ខ្្ុំចូលចិត្តនមនរ នត្ន្រនតី               

25 ខ្្ុំយល់ថាន ាមស្សួលនលង និងសបាយ               

26 មុខ្វជិ្ជា ផ្ដលខ្្ុំនពញចិត្តនៅសាលា រ្្ ិត្វទិា               

27 ខ្្ុំផ្ត្ងផ្ត្ដឹងថាខ្្ុំរំពុងមានអារមម ៍ោ៉ាងណ្ត               

28 ខ្្ុំផ្ត្ងផ្ត្សរនសររំ ត់្ន តុ្               

29 មុខ្វជិ្ជា ផ្ដលខ្្ំនពញចិតុ្ត រ្សិលបៈ               

30 ខ្្ុំចូលចិត្តអាន               

31 ខ្្ុំមិនសបាយចិត្តនពលនឃើញនរណ្តមាែ រ់យំ ន ើយមិនអាចជួយបាន               

32 ខ្្ុំចូលចិត្តរីឡាជ្ជក្រុម               

33 ការនក្ចៀងនធ្វើឲ្យខ្្ុំសបាយចិត្ត               

34 ខ្្ុំសបាយចិត្តរែុងការចំណ្តយនពលមាែ រ់ឯង               

35 មិត្តរបស់ខ្្ុំផ្ត្ងមរររការោំក្ទ និងដំបូនាម នផ្ផ្ែរអារមម ៍ពីខ្្ុំ               

 ពិនាុសរបុទី២        
 

២)  ចូរបូរពិនាុសរបុ (ពិនាុសរបុទី ១ + ពិនាុសរបុទី២) សក្មាប់រូនឡាននិមួយៗ។  
 

ទក្មង់បញ្ហា  «រនប បននការសិរា» ពិនាុសរបុ 
ផ្ផ្ែរខ្ងភាសា        

ផ្ផ្ែរត្រកនិង្ ិត្វទិា        

ផ្ផ្ែរខ្ងតូ្រយត្ន្រនតី        

ផ្ផ្ែរខ្ងកាយសមបទា        

ផ្ផ្ែរនមើល ទសសនីយភាព និងលំ រ        

ផ្ផ្ែរទំនារ់ទំនង        

ផ្ផ្ែរចិត្តសាស្តសត និងអារមម ៍        

 
(www.businessballs.com) 

 

ពិនាុខ្ពស់បងាា ញពីភាពខ្ល ំង និងសកាត នុពលពីរំន ើ ត្ ន ល រ្បញ្ហា ពីរំន ើ ត្! 
 

 



 ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)      ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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 សមាគ ល៖់ កាលណ្តពិនាុកាន់ផ្ត្ខ្ពស់ វាបងាា ញថា អែរមានភាពខ្ល ំង និងសកាត នុពលពីរំន ើ ត្ 
ន ល រ្ បញ្ហា ពីរំន ើ ត្។ បនាា ប់ពីនត្សតភាពខ្ល ំង និងទំនារ់ទំនងននការសិរា ក្្ូក្បឹរាអាជីព អាច
ផ្ នំាសិសស ឬផ្តល់នោបល់ដល់ក្្ូនផ្សងនទ ត្ ពីភាពខ្ល ំងរបស់សិសសននាឺះ និងពីរនប បននការ
នរ នរបស់ន្ នដើមបនីអាយពួរន្អាចនរ នបាននដាយនជ្ជ្ជ័យ តាមរយៈការពិភារា ឬការផ្សវង
យល់ពីទក្មង់ននបញ្ហា  និងរនប បននការសិរា។ 

 ៤.៣.៥ ទព្ម្ង់ម្នបញ្ញា  និងរមបៀបម្នការសរិា 
 ផ្ផ្ែរភាសា៖ អែរសិរាផ្ដលពូផ្រ រយនពចន៍ និងមានភាពររីចនក្មើនខ្ងជំនាញសាត ប់។ 
អែរផ្ដលមានជំនាញភាសានក្បើ រយក្បរបនដាយក្បសិទធភាព ន ើយផ្ត្ងផ្ត្្ិត្អំពីអវីជ្ជ រយនក្ចើន
ជ្ជងរបូភាព។ មនុសសជំនាញខ្ងភាសាមានភាពសទប់សាទ ត់្ មានន តុ្ផ្លសមរមយ និងជ្ជមនុសស
ផ្ដលពូផ្រសាត ប់ផ្ងផ្ដរ។ មនុសសក្បនភទននឺះចូលចិត្ត្ិត្នក្ចើន និងចូលចិត្តនលងផ្ាុំរបូ។ អែរសិរា
ផ្ផ្ែរភាសាពូផ្រនរ បរាប់ និងពនយល់។ ន្ចូលចិត្តអាន នលងន ាម និពនធ និងក្បឌិ្ត្នរឿង។ វធីិ្សាស្តសត 
និងឧបរ ៍សិរាផ្ដលលអសក្មាប់មនុសសក្រុមននឺះ រ្៖ ការអាន (មាែ រ់ឯងឬជំុោែ ) ការពិភារា នធ្វើអតាា
ធិ្បាយ នក្បើក្បាស់រំុពយូទ័រ ន ាម ការសួរព័ត៌្មាន និងការបនក្ងៀន ជ្ជនដើម។ អាជីពផ្ដលស័រតិសម
សក្មាប់អែរផ្ដលមានទក្មង់បញ្ហា ខ្ងភាសា រ្៖ អែរសារព័ត៌្មាន បណ្តា ររស អែរអតាា ធិ្បាយ 
បុ្ាលិររដឋបាល អែរក្បឹរានោបល់ នមធាវ ីរវ ីអែរបរផ្ក្បភាសា អែរនធ្វើបទបងាា ញតាមវទិយុ/ទូរទសសន៍ 
អែរសរនសរអត្ាបទផ្ាយ  ិជារមម អែរលរ់ អែរក្បឹរាព័ត៌្មាន និងក្្បូនក្ងៀន។ 

 ផ្ផ្ែរតរា និងគ្ណិតវិទា៖ អែរសិរាផ្ដលពូផ្រខ្ងត្រក និងនលខ្ មានន តុ្ផ្លផ្បបអនុ
មាន និង្ិត្ផ្បបអរបីូ ន ើយអាចយល់ពី្ក្មូ និងទំនារ់ទំនង។ បញ្ហា ននឺះមានភាព រ់ព័នធនឹងការ
្ិត្ផ្បបវទិាសាស្តសតនិង្ ិត្វទិា។ ពួរន្ចូលចិត្តររារបស់របរ សមាា រ ឲ្យបានសាអ ត្និងមាន         
សណ្តត ប់ធាែ ប់ ន ើយសរនសររែុងបញ្ា ី មុននឹងនធ្វើអវីមួយនៅតាមលំដាប់លំនដាយ។ ពួរន្ពិចាំរណ្តពី
ក្្ប់លទធផ្លនិងន តុ្ផ្លទំាងអស់ មុននឹងសនក្មចចិត្តនធ្វើអវីមួយ។ មនុសសក្បនភទត្រក ចូលចិត្ត
ផ្សវងយល់ពីលរខ ៈននដំន ើ រការការងារ ន ើយយល់ចាស់ពីការងារលមអិត្។ អែរសិរាផ្បបត្រក
ចូលចិត្តសួរសំ ួរនក្ចើន ន ើយរ៏ជ្ជអែរផ្ដលពូផ្របរស្សាយចមទល់ផ្ងផ្ដរ។ ពួរន្អាចនរ នសូក្ត្
តាមរយៈន ាមត្រក ការនសុើបអនងកត្ និងអាង៍ៃរំបំាង។ មនុសសក្បនភទននឺះក្ត្ូវការការនរ នផ្ដលមាន  
លរខ ៈបនងកើត្្ំនិត្ងៃមី មុននឹងនដាឺះស្សាយបញ្ហា ។ អាជីពផ្ដលស័រតិសម រ្៖ ្ ននយយររ អែរសាិតិ្ 
ប៉ាូលីស អាកាសចរ អាវកាសោនិរ អែរស្សាវក្ជ្ជវ អែរបនងកើត្រមមវធីិ្រំុពយូទ័រ អែរបនងកើត្ន ាម វសិវររអែរ
នសុើបអនងកត្ ធ្នាោររិ និងអែរវទិាសាស្តសត ជ្ជនដើម។ 

 ផ្ផ្ែរតស្រនតី៖ ចូលចិត្តតូ្រយត្ន្រនតី និង្ប់ដឹងពីសនមលងផ្ដលនៅជុឺះវញិខ្លួន។ ពួរន្ចូលចិត្តត្ន្រនតី   
ខុ្សៗោែ  និងនក្ជើសនរ ើសសាត ប់នៅតាមអារមម ៍។ ជ្ជញឹរញាប់ន្ចូលចិត្តនក្ចៀងតិ្ចៗមាែ រ់ឯង ឬ 



 ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)      ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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តាមទំនុរនក្ចៀងនផ្សងៗ។  ជួនកាលន្អាចនិពនធបទនភលងនដាយខ្លួនឯងបាន។  អែរសិរាផ្ផ្ែរតូ្រយ  ត្
ន្រនតី អាចសិរាបានលអជ្ជមួយនភលង ការបនារតាម និងអាចចងចំាំបានលអ នដាយបនារ ឬថាដផ្ដលៗ។   
នយើងអាចបនក្ងៀនពួរន្នដាយបតូរនមនរ ននៅជ្ជកាពយខ្លីៗ និោយផ្បបចងាវ រ់នភលង និងនោឺះនដនជើង  ប
ន តើ រ។ ពួរន្អាចនរ នបានលអតាមរយៈឧបររ ៍ត្ន្រនតី នភលង វទិយុ មា៉ា នញ៉ា នសាត្ទសសន៍ និងព ុសារ
ព័ត៌្មាន។ អាជីពផ្ដលស័រតិសមសក្មាប់ពួរន្ រ្៖ ត្ន្រនតីររ អែរចនក្មៀង អែរនិពនធបទនភលងនិងបទ
ចនក្មៀង អែរសផ្មតង ក្្តូ្ន្រនតី អែរបនងកើត្ឧបររ ៍នភលង អែរដឹរនំាវង់នភលង DJ អែរលំផ្ រ អែរនរ បចំ     វ ី
នដអូ និងភាពយនត និងអែរនរ បចំពិធី្ជប់នល ង នផ្សងៗ។ 

 ផ្ផ្ែរកាយសម្បទា៖ អែរពូផ្រខ្ងកាយសមបទាអាចនក្បើក្បាស់រាងកាយ វញិ្ហា  ទំាងក្បំា 
និងអវៈយវៈរបស់ន្បានោ៉ាងមានក្បសិទធិភាពដូចជ្ជ អែររុ ំ ឬក្្ូនពទយវឺះកាត់្។ អែរសិរាទាំងននឺះ
អាចទទួលបានក្បនោជន៍ពីបទពិនសាធ្ន៍ផ្ផ្ែររាងកាយដូចជ្ជ ការប៉ាឺះ សាា ប កាន់  ិត្រលិន និងបទ
ពិនសាធ្ន៍នដាយមានការចូលរមួសរមម។ ពួរន្ពូផ្រខ្ងរីឡា សផ្មដង រា ំទំនារ់ទំនងរវាងនដ និង   ភ្
ផ្នរ។ អែរសិរាផ្ដលពូផ្រខ្ងកាយសមបទា អាចមានការលំបាររែុងការផ្េង់អារមម ៍នៅនពលនរ ន 
ន តុ្ននឺះ ពួរន្អាចចាំត់្ទុរថាជ្ជអែរមានសរមមភាពរស់រនវ ើរ។ វធីិ្សាស្តសតដ៏លអបំផុ្ត្សក្មាប់
បនក្ងៀនពួរន្ រ្ បញ្េូ លសរមមភាពនដាយនក្បើសរមមភាពរាងកាយ ការសិរាផ្ារភាា ប់នឹងការអនុវត្ត 
និងការសផ្មតងតួ្ ជ្ជនដើម។ អាជីពផ្ដលស័រតិសមសក្មាប់ពួរន្ រ្៖ យនតការ ីសិបបររ ក្្បូងវឹរ អត្ត     ព
លិរ អែរវភិា្រីឡា រីឡាររ អែររបំា នាដររ អែរមា៉ាសា ជ្ជងសំ ង់ អែរនធ្វើសរ់ អែរសនន្រងាា ឺះ 
ទនតនពទយ ក្្នូពទយវឺះកាត់្ អែរសផ្មតងភាពយនត ទាហាន អែរពនលត់្អ្ាីភ័យ អែរនបើរបរ អែរផ្ងៃរសួន 
ចុងនៅ និងជ្ជងជួសជុល នផ្សងៗ។ 

 ផ្ផ្ែរមម្ើល ទសសនីយភារ និងលហំរ៖ អែរសិរាផ្ដលពូផ្រនមើលរបូភាព ្ិត្លំ រនចញ
ជ្ជរបូភាព ដូចជ្ជនាវរិ និងអែរនដើររបា៉ា ល់ជ្ជនដើម។ ពួរន្សាា ល់ពីបរសិាា នចាស់លាស់ ចូលចិត្ត្ូរ 
ផ្ាុំរបូ នមើលផ្ផ្នទី និងមានភាពរនវ ើរវាយនដាយរស់រនវ ើរ មានការចងចំាំនដាយស្សនមនឃើញរបូភាព ឬ
្ូរផ្ផ្នទី្ំនិត្ ពួរន្ចូលចិត្តនមើលរបូភាព ដាក្កាមនៅរែុងនស វនៅមុននឹងអាន។ ពួរន្រ៏ពូផ្រ
ស្សនមជ្ជរបូភាពលំ របី (3D)។ មនុសសក្បនភទននឺះងាយនរ ននដាយនក្បើក្បាស់ផ្ភែរ លំ រ និង    ការ
អនងកត្។ វធីិ្សាស្តសតបនក្ងៀន និងសមាា របនក្ងៀនផ្ដលសមស្សបសក្មាប់ពួរន្ រ្៖ ការនធ្វើ្ំរ ូ             ការ
សផ្មតង ការបងាា ញ ការងៃត្ ការ្ូរ ភាពយនត វនីដអូ ព ុសារព័ត៌្មាន អត្ាបទជ្ជរបូភាព ដាក្កាម និង
តារាងជ្ជនដើម។ អាជីពផ្ដលស័រតិសមសក្មាប់ពួរន្ រ្៖ អែរ្ូបលង់ អែរDesign អែរនរ បចំន្ ទំព័រ 
សិលបៈររ អែរនទសចរ ៍ អែរ្ូរផ្ផ្នទី អែរងៃត្របូ ចាំងហាវ ងផ្ខ្សភាពយនត អែរនរ បចំផ្ាឺះ អែរលាបថាែ  ំ
អែរសាងសង់ អែរនដើររបា៉ាល់ និមាម បនិរ (សាា បត្យររ) ក្្នូពទយវឺះកាត់្ អែរនបើរយនតនហាឺះ វសិវររ អែរ
នរ បចំក្រងុ។ 

  



 ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)      ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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ផ្ផ្ែរទំនារ់ទំនង៖ អែរពូផ្រទំនារ់ទំនងចូលចិត្តនធ្វើការ សិរានរ នសូក្ត្ និងជួយអែរដនទ
នៅជំុវញិខ្លួន។ ពួរន្មានមិត្តនក្ចើន និងមានការយល់ចិត្តអែរដនទ។ បញ្ហា ខ្ងទំនារ់ទំនងមានការ
 រ់ព័នធនៅនឹងសមត្ាភាពរែុងការផ្សវងយល់ពីបំ ង ការនលើរទឹរចិត្ត និងរតីក្បាថាែ របស់អែរដនទ។ 
មនុសសជំពូរននឺះ មានការបារមាចំន ឺះអែរដនទ ន ើយមនុសសទូនៅផ្ត្ងផ្ត្ទទួលការទូនាម នពីន្។ 
ពួរន្យល់ថាការផ្សវងររមនធ្ាបាយនដាឺះស្សាយបញ្ហា  និងជនមាល ឺះរវាងមិត្តភរតិជ្ជការងាយស្សលួ។ 
ន្ចូលចិត្តការងារជ្ជក្រមុ ការផ្ចររផំ្លរ និងពូផ្រយល់ភាសាកាយវកិារ។ ពួរន្អាចនរ នបានលអ
តាមរយៈការក្បាស្ស័យទារ់ទង ការនធ្វើការងារជ្ជក្រមុ ការសនានាសិកាខ សាលា។ អាជីពផ្ដលសម
ស្សបសក្មាប់ពួរន្ រ្៖ ក្្បូនក្ងៀន តួ្សផ្មតង នពទយផ្លូ វចិត្ត អែរលរ់ អែរក្្ប់ក្្ង អែរសមាា សន៍ អែរ
ននោបាយ អែរការងារសងាម នវជាប ឌិ ត្ អែរផ្តល់ក្បឹរា អែរជំនួញ ភាែ រ់ងារនទសចរ ៍ អែរជំនួញ 
អែរក្្ប់ក្្ងសណ្តឋ ោរ អែរផ្សពវផ្ាយ និងក្្បូងវឹរ ជ្ជនដើម។ 

 ផ្ផ្ែរចិតតសាស្រសត និងអារម្មណ៍៖ រ្ជ្ជអែរផ្ដលមានភាព ល្ ត្នវផ្ផ្ែរខ្ងរែុង និងអារមម ៍។ 
ពួរន្មាន្តិ្ប ឌិ ត្ អពានតរញា  ការនលើរទឹរចិត្ត ឆនាៈនមាឺះមុត្ មានទំនុររចិត្ត និងឧត្តម្តិ្។ 
ជ្ជមនុសសផ្ដល ល្ ត្នដាយខ្លួនឯង មានការតំាងចិត្ត ឯររាជយ នធ្វើការនដាយមាននពលរំ ត់្ និង
រំ ត់្វត្ាុបំ ងនិងនោលនៅចាស់លាស់សក្មាប់ខ្លួនឯង។ ជួនកាលន្ចូលចិត្តនធ្វើការនដាយខ្លួន
ឯង ន្ចនវឺះពីអែរដនទ។ ពួរន្រ៏អាចមានចំណ្តប់អារមម ៍ខ្ងសាសនា សិលបៈ នលាខ ន និងផ្ត្ងផ្ត្
សរនសររំ ត់្ន តុ្ពីអារមម ៍របស់ន្។ ពួរន្ជ្ជអែរសិរាផ្ដលឯររាជយបំផុ្ត្។ ពួរន្អាចនរ ន
បានលអតាមរយៈវធីិ្សាស្តសត និងឧបររ ៍ ដូចជ្ជ នស វនៅ សមាា រនចែក្បឌិ្ត្ រំ ត់្ន តុ្។ អាជីព
ផ្ដលសមស្សបសក្មាប់ពួរន្មាន៖ សិលបៈររ មាេ ស់ជំនួញខ្ែ ត្តូ្ច អែរនសុើបអនងកត្ ចាំង  ហាវ ង
ផ្ខ្សភាពយនត អែរក្បឹរា អែរនធ្វើការផ្ផ្ែរសងាម អែរនធ្វើផ្ផ្នការ អែរស្សាវក្ជ្ជវ ចិត្តវទូិ ទសសនវទូិ អែរប ្
តុ្ឺះបណ្តត ល ឬអែរនិពនធ ជ្ជនដើម។ 

  ៤.៣.៦ កាតម្នភារខ្ៃ ងំរបសខ់្ុំ 
 នោលបំ ងននលំហាត់្ននឺះ រ្ ក្បមូលដារ់ចូលោែ នូវផ្ផ្ែរជំនាញ និងភាពខ្ល ំង (ការផ្សវង
យល់នូវជំនាញ ការយល់ពីភាពខ្ល ំងតាមក្រផ្សផ្ភែរអែរដនទ ជំនាញ និងបុ្ាលិរលរខ ៈជ្ជសញ្ហា
ដំបូងន ព្ ឺះនៅកាន់ផ្លូវអាជីព និង/ឬ នត្សតននទក្មង់ព ុបញ្ហា ) នដាយនក្បើកាត្ននភាពខ្ល ំងរបស់ខ្្ុំ។ 
នោលនៅ រ្ជួយឲ្យសិសសនមើលនឃើញពីភាពខ្ល ំងរបស់ន្ ជំនាញ និងបុ្ាលិរលរខ ៈលអៗ  ជ្ជមួយ
របូភាពរមួ។ នោលបំ ងននឺះ រ៏ជួយពក្ងីរការ្ិត្ចំន ឺះការអភិវឌ្ឍភាពនខ្ាយតាមរយៈការសិរា 
និងការអនុវត្ត ន ល រ្រនប បផ្ទល ស់បដូរភាពនខ្ាយឲ្យនៅជ្ជភាពខ្ល ំង។  
 លំហាត់្ននឺះអាចនក្បើក្បាស់សក្មាប់សរមមភាពជ្ជបុ្ាលរែុងការពិនក្ោឺះនោបល់ទល់មុខ្ ឬ
ការពិនក្ោឺះនោបល់នៅរែុងថាែ រ់នរ ន។ ក្្រ៏ូអាចដារ់ជ្ជរិចេការផ្ាឺះបានផ្ដរ។ 
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 មោលការណ៍ផ្ណនា ំ
 ដំបូងនសែើសំុឲ្យសិសសក្បមូល និងសរនសរនៅនលើក្រដាសនូវជំនាញទំាងអស់របស់ន្ ភាព
ខ្ល ំង បុ្ាលិរលរខ ៈលអៗ  ផ្ដលបានរត់្ទុរនៅរែុងលំហាត់្មុន។ បនាា ប់មរ ក្បាប់សិសសនក្ជើស
យរភាពខ្ល ំងសំខ្ន់ចំនួន៥។ បនតដូចខ្ងនក្កាម៖ 
 ជំហានទី១ ៖ ក្បាប់ឲ្យសិសសនក្ជើសយរចំ ុចខ្ល ំងផ្ត្មួយពីភាពខ្ល ំងទំាង៥ ផ្ដលជ្ជចំ ុច
ពិនសស ឬខ្ល ំង ន ើយសរនសរនៅនលើសនលឹរនប រ “Joker”   
 ជំហានទី២ ៖ ក្បាប់ឲ្យសិសសសរនសរចំ ុចខ្ល ំង៤ នទ ត្នៅនលើសនលឹរ “A”  ន ល រ្ចំ ុច
ខ្ល ំងមួយនៅនលើកាត្និមួយៗ 
 ជំហានទី៣ ៖ បនតការពិភារាពីភាពខ្ល ំងនៅដល់ជំនាញ និងបុ្ាលិរលរខ ៈលអ ផ្ដលសិសស
្ិត្ថា ក្ត្ូវការនដើមបីអភិវឌ្ឍបផ្នាមនទ ត្។  
 ជំហានទី៤ ៖ នសែើសំុឲ្យ សិសសនក្ជើសយរជំនាញ ឬបុ្ាលិរលរខ ៈចំនួន៣ ផ្ដលន្យល់ថា
ជ្ជចំនុចនខ្ាយ នានពលបចេុបបនែ ន ើយសរនសរនៅនលើសនលឹរ “10”  ន ល រ្ចំ ុចនខ្ាយមួយនៅ
នលើកាត្នីមួយៗ ន ើយក្បាប់ឲ្យសិសសពិព ៌នានដាយសនងខបពីលរខ ៈផ្ដលន្ក្ត្វូអភិវឌ្ឍជំនាញ
របស់ន្ នដើមបីឲ្យក្បនសើរនឡើង។ 
  
 ព្បតិបតតិ  
  លម់រលមលងកាតម្នភារខ្ៃ ងំរបសអ់ែរមហើយ! 
 ដំបូងក្បមូលដារ់ចូលោែ នៅនលើក្រដាសនូវជំនាញ ភាពខ្ល ំង និងបុ្ាលិរលរខ ៈលអៗ  ទំាង
អស់ផ្ដលបាន រត់្ទុរនៅរែុងលំហាត់្មុន។ បនាា ប់មរនក្ជើសយរចំ ុចខ្ល ំង៥ ផ្ដលសំខ្ន់ ន ើយ
បនតដូចខ្ងនក្កាម៖ 
 ១. នក្ជើសយរផ្ត្មូយនចញពីចំ ុចខ្ល ំងទាំង៥ ផ្ដលជ្ជចំ ុចពិនសស ឬអសាេ រយ ន ើយសរ
នសរនៅ នលើកាត្ “Joker”   
 ២. សរនសរចំ ុចខ្ល ំង៤ នទ ត្នៅនលើសនលឹរ “A”  ន ល រ្ចំ ុចខ្ល ំងមួយនៅនលើកាត្
នីមួយៗ 
 ៣. ចូរនយើងបនតការ្ិត្ទាំងអស់ោែ ! នត្ើជំនាញនិងបុ្ាលិរលរខ ៈណ្តខ្លឺះផ្ដលអែរក្ត្វូ
អភិវឌ្ឍបផ្នាម? នត្ើចំ ុចនខ្ាយរបស់អែរមានអវីខ្លឺះ?  
 ៤. នក្ជើសយរពីរចំ ុចន ើយសរនសរវានៅនលើកាត្ “10”  និងនរ បរាប់សនងខបអំពី
មនធ្ាបាយផ្ដលអែរនឹងក្ត្ូវអភិវឌ្ឍជំនាញទំាងននឺះ នដើមបីបដូរភាពនខ្ាយឲ្យនៅជ្ជភាពខ្ល ំង ន ល រ្ 
(ឧទា. អនុវត្ត សិរាបផ្នាម...)។ 
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ចំ ុចខ្ល ំងរបស់ខ្្ុំ 

ចំ ុចខ្ល ំងរបស់ខ្្ុំ ចំ ុចខ្ល ំងរបស់ខ្្ុំ ចំ ុចខ្ល ំងរបស់ខ្្ុំ ចំ ុចខ្ល ំងរបស់ខ្្ុំ 

ចំ ុចនខ្ាយរបស់ខ្្ុំ ចំ ុចនខ្ាយរបស់ខ្្ុ ំ
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ជំរូរទី ៥ 
ការអប់រ ំនិងជមព្ម្ើសម្នអាជីរ 
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៥. ការអប់រ ំនិងជមព្ម្ើសម្នអាជីរ 

៥.១ មោលបំណង 

នោលបំ ងនៅរែុងដំណ្តរ់កាលននវដតការក្បឹរាអាជីពននឺះ រ្ ជួយឲ្យសិសស៖ 
 យល់ដឹងនូវទិដឋភាព រ់ព័នធទាំងអស់ផ្ដលមានឥទធិពលដល់ជនក្មើសននអាជីព និង

ផ្ផ្នការបនាា ប់ពីបញ្េ ប់ការសិរារបស់ន្ 
 ផ្សវងយល់ពីចំណ្តប់អារមម ៍បចេុបបនែ រតីរពឹំងទុរ និងរតីក្បាថាែ សក្មាប់អនា្ត្ 
 ផ្សវងររការងារនផ្សងៗ និងបងាា ញការងារមួយចំនួនផ្ដលសិសសចាំត់្ទុរថាជ្ជ

ជនក្មើសអាជីពផ្ដលបានប៉ាងក្បាថាែ ទុរនៅនងៃទអនា្ត្ 
 ក្បមូលព័ត៌្មានអំពីការអប់រ ំនិងការប តុ ឺះបណ្តត លផ្ដលក្ត្ូវការសក្មាប់អាជីពផ្ដល

បាននក្ោងទុររបស់ពួរន្ និងជួយោំក្ទការនរ បចំផ្ផ្នការសក្មាប់ផ្លូវននការសិរា
របស់ន្ 

 ចងអុលបងាា ញជំហានបនាា ប់ផ្ដលន្ក្ត្ូវនដើរនៅមុខ្ នដើមបី្ននជើងចូលសិរា និង
ផ្លូវអាជីពបនាា ប់ពីបញ្េ ប់ការសិរា 

 ្ិត្ពីជនក្មើសនផ្សងៗរែុងវស័ិយផ្ដល រ់ព័នធ 
 នរ បចំផ្ផ្នការផ្ដលជួយឲ្យពួរន្សនក្មចបាននោលនៅ 

៥.២ វិធីសាស្រសតអនវុតត 
សនលឹររិចេការ និងលំហាត់្ 

  ១. ការក្បរួត្ការងារ + សំ ួរបាទ/ចាំ+  

  ២. ន ព្ ឺះនៅកាន់ជនក្មើសអាជីព១ ផ្ផ្ែរ១-៥ 

  ៣. ន ព្ ឺះនៅកាន់ជនក្មើសអាជីព២ 
 ការងារផ្ដលក្បរបនដាយអត្ាន័យ និងភាពររីរាយ 
 នងៃទនធ្វើការងារធ្មមតា 

  ៤. ដំន ើ រររុររការសិរា 
  ៥. ការផ្សវងររអាជីព 

 លំហាត់្ផ្ាុំការងារ 
 បញ្ា ីផ្សវងររអាជីព (លំហាត់្ រ់ព័នធ៖ ការងារផ្ដលក្បរបនដាយអត្ាន័យ និង

ភាពររីរាយនងៃទនធ្វើការងារធ្មមតា ន ព្ ឺះនៅកាន់ជនក្មើសអាជីព២) 
 បទសមាា សន៍ផ្សវងររព័ត៌្មាន 

  ៦. នត្សត ូផ្ឡនរូដ (RIASEC) 
  ៧. ផ្ផ្នការអាជីព និងការអប់រសំនងខប 
  ៨. រិចេសនាននរតីសុបិន (សូមនមើលផ្ងផ្ដរ ២. រតីសុបិនននអាជីព និងជីវតិ្) 

 ៩. ផ្ផ្នទីរំ ប់ក្ទពយ/កាត រទសសនៈវស័ិយ 
 



 ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)      ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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៥.៣ ព្បតិបតតិ  
 ៥.៣.១  ំមណើ រម ព្ ះមៅកាន់ជមព្ម្ើសអាជីរ ១ 
 ការអប់រ ំនិង ជនក្មើសអាជីព រ្ទទួលឥទធិពលពីរតាត ជ្ជនក្ចើនដូចជ្ជ មុខ្វជិ្ជា ជ្ជទីនពញចិត្តនៅ
សាលានរ ន ចំណ្តប់អារមម ៍នានពលបចេុបបនែ និង ផ្លបងរំសានត ចរោិសមបត្តិ រតីសុបិនតកាលនៅ
រុមារ វបបធ្ម៌ មនុសសផ្ដលន្យរនធ្វើជ្ជ្ំរ ូ ការរពឹំងទុរននការងារ និងបំលាស់បតូរននទីផ្ារការងារ 
ន ើយជួនកាលជនក្មើសននឺះទទួលបានពីរតីរពឹំងទុររបស់អែរដនទ។ នទាឺះជ្ជោ៉ាងណ្តរតី ជ្ជនរឿង
សំខ្ន់រែុងការទទួលការអប់រ ំ និងប តុ ឺះបណ្តត លផ្ដលផ្តល់ឱកាសនដើមបីអភិវឌ្ឍជំនាញ និងសមត្ា
ភាព ន ើយររការងារផ្ដល្ួរឲ្យចាំប់អារមម ៍។ នោលបំ ងននលំហាត់្ននឺះ នរ បចំនដើមបជួីយ
សិសសឲ្យផ្សវងយល់ពីចំណ្តប់អារមម ៍  រតីរពឹំងទុរ និងរតីក្បាថាែ របស់ន្។ នក្កាយមរនពលសិសស
របស់អែរមានព័ត៌្មាននក្ចើនអំពីការអប់រ ំ និងជនក្មើសអាជីពនផ្សងៗ ន្អាចវាយត្នមលបានថាចំណ្តប់
អារមម ៍របស់ន្មានការផ្ទល ស់ឬបតូរោ៉ាងណ្ត។ 

 លំហាត់្ផ្ដលបាននរ បចំនឡើងននឺះអាចយរមរ នក្បើក្បាស់សក្មាប់ការក្បឹរានោបល់ទល់
មុខ្ និងនៅរែុងថាែ រ់នរ នបាន។ លំហាត់្ខ្លឺះ រ៏អាចដារ់ជ្ជរិចេការផ្ាឺះបានផ្ដរ នដើមបីឲ្យសិសសមាន
នពលក្្ប់ក្ោន់រែុងការពិចាំរណ្ត នូវ្ំនិត្របស់ន្។ 

 ៥.៣.២ មោលការណ៍ផ្ណនាសំព្មាប់អែរព្បរឹាមោបល ់

 លំហាត់្ននឺះនរ បចំនឡើងជ្ជបនតបនាា ប់ (ចាំប់ពីផ្ផ្ែរ១-៥) ន ើយអាចត្ក្មូវឲ្យមាននមនរ នក្បឹរា
នោបល់មួយចំនួននដើមបបីញ្េ ប់។ ជ្ជជនក្មើស ន្អាចនក្ជើសយរលំហាត់្ផ្ដលមានលរខ ៈផ្ទា ល់
ខ្លួន នដាយមិននក្ត្ៀមទុរ នៅតាមត្ក្មូវការ និងសមត្ាភាពរបស់សិសសនដើមបីបញ្េ ប់លំហាត់្។ 

 មុននឹងបនតផ្ផ្ែរទី១ (ឥទធិពលនលើជនក្មើសអាជីព) ្ួរផ្ត្ពិភារាអំពីរតាត សកាត នុពលណ្តផ្ដល
មានផ្លប៉ាឺះ ល់ដល់ជនក្មើសអាជីព។ ចូរផ្តល់ឧទា រ ៍ឲ្យបានចាស់លាស់ដល់សិសស ដូចជ្ជ 
ការនិោយអំពីរតាត នផ្សងៗ និងមនុសសផ្ដលមានឥទធិពលដល់ការអប់រ ំ និងជនក្មើសអាជីពរបស់ពួរ 
ន្។ 

 មុននឹងបនតផ្ផ្ែរទី២ (លរខ ៈននការងារ) ជ្ជការសំខ្ន់រែុងការពិភារាអំពីលរខ ៈនន
ការងារជ្ជមួយសិសស នដើមបីនបើរចំ រអត្ាន័យននការបនញ្េញមតិ្ តាមរយៈការសារសួរ និងផ្តល់ជ្ជ
ឧទា រ ៍ និងតាមការនរ បរាប់ថា លរខ ៈននការងារ រ្ សាិត្រែុងរតីសុបិនននការពិត្ នសចរតីក្បាថាែ  
ការរពឹំងទុរ ផ្ដលសិសសមានចំន ឺះការងារ និងលរខខ្ ឌ ននការងារសក្មាប់អាជីពនានពលអនា្ត្
របស់ន្។ ោ៉ាងនហាចណ្តស់ សិសសនរមងៗ អាចពិបារយល់នូវការបនញ្េញមតិ្ននឺះ។ ជ្ជជនក្មើស 
បញ្ា ីននលរខ ៈការងារនៅនលើសនលឹររិចេការ អាចនធ្វើការផ្រផ្ក្បបាន នដាយមានក្បនោ្ងាយ



 ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)      ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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ស្សួលយល់ដូចជ្ជ ខ្្ុ ំចូលចិត្តនិោយភាសាបរនទស   ខ្្ុ ំចូលចិត្តនធ្វើការមាែ រ់ឯង  ខ្្ុ ំចង់បានក្បារ់ផ្ខ្
នក្ចើន  ខ្្ុ ំមិនចូលចិត្តនធ្វើការនក្ៅការោិល័យនទ  ។ 

 ជ្ជនរឿងសំខ្ន់ផ្ងផ្ដររែុងការបញ្េ ប់លំហាត់្ផ្ដលបាននរ បចំននឺះ ន ើយនធ្វើការនក្បៀបនធ្ ប
លទធផ្ល៖ នត្ើលទធផ្លចងអុលបងាា ញនូវទិសនៅដូចោែ នឹងផ្លូវអាជីពរបស់ន្ផ្ដរនទ? 

 លហំាត់អំរី ំមណើ រម ព្ ះមៅកាន់ជមព្ម្ើសអាជីរ 

 លំហាត់្ខ្ងនក្កាមននឺះជួយសិសសឲ្យផ្សវងយល់ពីចំណ្តប់អារមម ៍នានពលបចេុបបនែ រតីរពឹំង
ទុរ និងរតីក្បាថាែ របស់ន្។ នក្កាយមរ នពលសិសសមានព័ត៌្មាននក្ចើនអំពីការអប់រ ំនិងជនក្មើសអាជីព
នផ្សងៗ ន្អាចវាយត្នមលបានថាចំណ្តប់អារមម ៍របស់ន្មានការផ្ទល ស់បតូរោ៉ាងណ្ត។ 

 ផ្ផ្ែរទី១ ឥទធិពលនលើជនក្មើសអាជីព 

 ១. នត្ើអវីខ្លឺះជឺះឥទធិពលដល់ការអប់រ ំនិងជនក្មើសអាជីពរបស់អែរ?  ចូរបំនពញក្បអប់្ំនិត្៖ 
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 ២. នត្ើនរណ្តជួយោំក្ទដល់ជនក្មើសអាជីពរបស់អែរ? ចូរសរនសរនៅនលើប័ ាក្បកាស។   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 ៣. នត្ើអែរចង់នដើរតាមជំហានអែរណ្ត? នត្ើការងាររបស់អែរណ្តផ្ដលអែរសរនសើរ? នត្ើពួរន្
នធ្វើអវី? 
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 ៤. នត្ើអែរបានឮនោបល់ផ្បបណ្តខ្លឺះ អំពីផ្ផ្នការអនា្ត្របស់អែរ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ៥. នត្ើនោបល់ទំាងននឺះមានឥទធិពលដល់ការអប់រ ំនិងជនក្មើសននអាជីពរបស់អែរផ្ដរឬនទ? 
ចូរ្ូសសញ្ហា នៅនលើបនាា ត់្បងាា ញពីឥទធិពលផ្ដលបានពីនោបល់ទំាងននឺះ។ 
             

មិនមាននទ ខ្្ុំដឹងនូវអវីផ្ដលខ្្ុំចង់បាន             មានមនុសសដនទដឹងនូវអវីផ្ដលលអបំផុ្ត្សក្មាប់ខ្្ុំ 

 
 ផ្ផ្ែរទី២ លរខ ៈននការងារ 
 នៅនពលផ្ដលនយើងរំពុងឆទល់ថា “នត្ើអាជីពអវីផ្ដលសារសមនឹងខ្្ុ ំ” អែរអាចមានការភ្ារ់
នផ្អើលនដាយដឹងថាអែរមានចនមលើយអស់ទំាងននឺះនៅរែុងចិត្តអែរ។ អែរមាននសចរតីក្បាថាែ ពិត្ក្បារដ ឬ
ជ្ជការរពឹំងទុរ ចំន ឺះការងាររែុងរតីសុបិនរបស់អែរ ន ើយអែរចង់ដារ់ន ម្ ឺះលរខ ៈននការងារមួយ
ចំនួន ផ្ដលអែរយល់ថាសំខ្ន់បំផុ្ត្ចំន ឺះការងាររែុងរតីសុបិន។ តាមការផ្សវងយល់នូវ      លរខ ៈ
សំខ្ន់ទំាងននាឺះ អែររ៏អាចររនឃើញចនមលើយចំន ឺះសំ ួរដូចខ្ងនក្កាម៖ 

 នត្ើអាជីពអវីខ្្ុំ្ួរនក្ជើសយរ? 
 នត្ើការងារផ្បបណ្តផ្ដលខ្្ុំនពញចិត្ត? 
 នត្ើការងារផ្បបណ្តផ្ដលស័រដិសមនឹងចរោិសមបត្តិរបស់ខ្្ុំ? 



 ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)      ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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 ១. នត្ើអវីខ្លឺះសំខ្ន់សក្មាប់ការងាររែុងរតីសុបិនរបស់អែរ? ចូរ្ូស() 

លរខ ៈននការងារ  
ឋានៈ  
ក្បារ់ចំ ូលនទ ងទាត់្  
ការងារ្ួរឲ្យចាំប់អារមម ៍ នទាឺះជ្ជក្បារ់ផ្ខ្តិ្ចរតី  
នមា៉ាងការងារនទ ងទាត់្  
នមា៉ាងការងារបត់្ផ្បន  
ការងារមានភាពចាស់លាស់  
 ការងារឯររាជយ និងមានភាពនចែក្បឌិ្ត្  
ក្បារ់ផ្ខ្ខ្ពស់  
 នធ្វើការមាែ រ់ឯង  
 នធ្វើការជ្ជក្កុម/ជ្ជមួយមនុសស  
មានទំនួលខុ្សក្តូ្វនក្ចើន  
មានឱកាសទទួលបានការប ដុ ឺះបណ្តត លបផ្នាម  
ោម នហានិភ័យ  
ទទួលបានឱកាសននការអភិវឌ្ឍការងារ  
អាចនធ្វើការនៅរែុងការោិល័យ  
ជួយអែរនធ្វើការនក្ៅការោិល័យ  
ជួយអែរដនទ  
សនតិសុខ្ការងារ  
ជួយសងាម  
អាចនធ្វើដំន ើ រនៅបរនទស  
អាចនធ្វើការនៅរែុងមាតុ្ភូមិរបស់ខ្្ុំ  
បរសិាា នការងារសាអ ត្  
នធ្វើការសនក្មចចិត្ត  
ការក្បរួត្ក្បផ្ជងនៅរផ្នលងការងារ  
មិត្តភាពជ្ជមួយបុ្ាលិរដនទ  

 
 ២. ចំន ឺះលរខ ៈននការងារផ្ដលបាននរ បរាប់ខ្ងនលើ នត្ើអវីខ្លឺះផ្ដលសំខ្ន់សក្មាប់អែរ?ចូរ
នក្ជើសយរបី៖ 

1)              
2)              
3)              



 ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)      ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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 ផ្ផ្ែរទី៣ ក្រមុការងារ និងបុ្ាលិរលរខ ៈរបស់អែរ 
 ១. ខ្ងនក្កាមននឺះអែរអាចនមើលនឃើញក្រុមននការងារចំនួន៦ (R, I, A, S, E និង C)ចូរអាន
បញ្ា ីននក្រុមនីមួយៗ ន ើយ្ូសសញ្ហា  () នលើការងារផ្ដលអែរចាំប់អារមម ៍ 

 R  I  A 
 វសិវររ  ជ្ជងនមកានិច  អែរឌី្សាញម៉ាូដ 
 ជ្ជងឡាន  អែរជីវសាស្តសត  សាា បត្យររ 
 ជ្ជងផ្ារ  អែរក្បវត្តិសាស្តសត  ត្ន្រនតីររ 
 ជ្ជងសំ ង់  ជំនួយការបណ្តា ល័យ  តួ្រុន 
 អែរដុត្នំ  ជំនួយការបណ្តា ល័យ (បរផ្ក្ប)  អែររបំា 
 ប៉ាូលិស  អែររបូវទិា  ជ្ជងងៃត្របូ 
 ជ្ជងនវើ  ឱសងៃការ ី  អែរកាផ្សត្ 
 អែរផ្ងៃសួន  អែរឌី្សាញផ្ផ្ែរអាយធី្  អែរឌី្សាយផ្ផ្ែរអាយធី្ 
 ជ្ជងកាត់្នដរ  អែរនបើរយនតនហាឺះ  អែរតុ្បផ្ត្ងផ្ាឺះ 
 រសិររ  អែរ្ ិត្វទិា  ជ្ជង្ំនូរ 

 
 S  E  C 
 ក្្ូ  នាយរក្្ប់ក្្ង  នលខ្ 
 អែររីឡា  អែររាយការ ៍តាម

ទូរទសសន៍ 
 អែរទទួលនភ្ៀវ 

 អែរមា៉ាសា  អែរធ្នាោរ  ្ ននយយររ 
 ចិត្តវទូិ  ជំនួយការហាង  នសមៀនការោិល័យ 
 អែរនទសចរ ៍  អែរលរ់ឬទិញឡាន  អែរក្ត្ួត្ពិនិត្យ 
 អែរបនក្មើក្បុស/អែរបនក្មើ

ស្សី 
 អែរក្្ប់ក្្ងផ្ផ្ែរលរ់  សរមមជន 

 នពទយ  ភាែ រ់ងារសូរនិោដី  នបឡាររនៅធ្នាោរ 
 អែរក្បឹរានោបល់  អែរលរ់  ជំនួយការផ្ផ្ែរអាយធី្ 
 ជ្ជងកាត់្សរ់/អែរនធ្វើ

សរ់ 
 អែរក្្ប់ក្្ងសណ្តឋ ោរ  នបឡាធិ្ការ 

 នវជាប ឌិ ត្  អែរលរ់ដូរ  អែរសាិតិ្ 
 ២. នត្ើមានការងារប៉ាុនាម នផ្ដលអែរបាន្ូសនៅក្រមុនីមួយៗ? 



 ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)      ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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 R I  A  S  E  C  
 ក្រុមននការងារផ្ដលមានសញ្ហា នក្ចើន រ្៖   
 ៣. ចូរអានការពនយល់សក្មាប់ក្រមុននការងារ វាផ្តល់ជ្ជ្ំនិត្ខ្លឺះៗចំន ឺះវស័ិយននអាជីពផ្ដល
អែរមានចំណ្តប់អារមម ៍៖ 
 R = វស័ិយផ្ដលមានការអនុវត្តជ្ជរ់ផ្សតង ការងារនក្ៅការោិល័យ 
 I = វស័ិយខ្ងវទិាសាស្តសត ការស្សាវក្ជ្ជវវទិាសាស្តសតសងាម និងធ្មមជ្ជតិ្ 
 A = វស័ិយសិលបៈ 
 S = វស័ិយទំនារ់ទំនង ការផ្ងៃទាំសុខ្ភាព និងសងាម ការអប់រ ំ
 E = ការក្្ប់ក្្ង ការនក្បើឥទធិពលនលើអែរដនទតាមរយៈការដឹរនំា ស ក្្ិនភាព 
 C = ការងារការោិល័យ ការបញ្េូ លទិនែន័យ (ផ្ផ្ែរនលខ្) 
 ៤. នោងតាមលទធផ្ល នត្ើវស័ិយននអាជីពអវីផ្ដលស័រដិសមនឹងអែរ? 
             
             
              
 ៥. នៅលំហាត់្មុន (ផ្ផ្ែរទី២) អែរបាននក្ជើសនរ ើសយរលរខ ៈការងារបី ផ្ដលអែរយល់ថា
សំខ្ន់បំផុ្ត្ សក្មាប់ការងាររែុងរតីសុបិនតរបស់អែរ។ នត្ើលរខ ៈននការងារ ឬរតីក្បាថាែ ទំាងននឺះ  ស័រដិ
សមនឹងវស័ិយអាជីព ផ្ដលមានសញ្ហា ្ូសនក្ចើនផ្ដរនទ? 
              
              
 ៦. នត្ើអវីជ្ជរតីសុបិនតរបស់អែរនានពលបចេុបបនែ? នត្ើក្រុមននការងារណ្តខ្លឺះ (R, I, A, S, E, ឬ C) 
ផ្ដលសាិត្រែុងការងារននរតីសុបិនត? 
 
 ផ្ផ្ែរទី៤ ចំណ្តប់អារមម ៍ និងសមត្ាភាពចំន ឺះការងារមួយ 
 ១. ចូរស្សនមថាអែរនធ្វើការឲ្យក្រុម  ុន Future Career ផ្ដលជ្ជក្រុម  ុនធំ្មួយផ្ដលមាន
ក្បតិ្បត្តិការនផ្សងៗោែ ។ ក្រុម  ុន Future Career ពិនសសនលើសន្ នក្ ឺះបុ្ាលិរអាចនក្ជើសក្បនភទ
ននការងារផ្ដលន្ចង់នធ្វើ។ តារាងខ្ងនក្កាមននឺះនរ បរាប់ពីការងារនផ្សងៗចំនួន២១។ ចូរនក្ជើសយរ
ការងារទំាងឡាយណ្តផ្ដលអែរចាំប់អារមម ៍ នដាយ្ូសរងវង់ជំុវញិអរសរខ្ងមុខ្ ននការងារននាឺះ។ 
 

ខ្្ុំចង់... 
A លរ់ផ្លិត្ផ្ល  
B ទទួលខុ្សក្ត្ូវផ្ផ្ែរធ្នធានមនុសស 
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C នរ បចំផ្ផ្នការនឃ្លសនាផ្ផ្ែរលរ់ 
D នធ្វើខ្ងTyping ឬការងារនៅតុ្ទទួលនភៀ្វ 
E នធ្វើោ៉ាងណ្តឲ្យរំុពយូទ័រមានដំន ើ រការលអ 
F ជួសជុលមា៉ា សីុននៅរែុងនរាងផ្លិត្រមម 
G សិរាផ្លប៉ាឺះ ល់សុខ្ភាពរបស់វត្ាុធាតុ្នដើម 
H នធ្វើការជ្ជនាយរក្រមុ  ុន 
I នធ្វើជ្ជនពទយក្បចំាំក្រមុ  ុន 
J ក្្ប់ក្្ងហាងអនឡាញ 
K ផ្សពវផ្ាយ 
L បនងកើត្សុវត្ាិភាពដល់រផ្នលងការងារ 
M ក្្ប់ក្្ងវរ័ិយប័ក្ត្ និង្ ននយយ 
N នធ្វើឲ្យបនចេរវទិា និងមា៉ា សីុនងៃមី 
O ពិនិត្យផ្លិត្ផ្លនៅរែុងបនាប់ពិនសាធ្ន៍ 
P សាង់មតិ្ និងវាយត្នមល ភាពនពញចិត្តននការងារ 
Q ក្្ប់ក្្ងអាហារដាឋ នសក្មាប់បុ្ាលិរ 
R ផ្តល់ការផ្ នំា រ់ព័នធនឹងបញ្ហា សងាម 
S នធ្វើបទបងាា ញពីក្រុម  ុនដល់នភ្ៀវ 
T ទារ់ទងជ្ជមួយមនុសសនៅបរនទស 
U ផ្រសក្មលួក្ពឹត្តិបក្ត្របស់ក្រុម  ុន និងទំព័របណ្តត ញ 

 

 ២. ចូរ្ូសអរសរផ្ដលជ្ជចនមលើយនូវរែុងតារាងខ្ងនក្កាម 
អរសរ វស័ិយការងារ 
B H Q តំ្ផ្ ងខ្ងផ្ផ្ែរក្្ប់ក្្ង និងរដឋបាល 
I L R ការផ្ងៃទំាសុខ្ភាព និងសងាម 
A C J ការលរ់ 
K S U ការក្បាស្ស័យទារ់ទងនិងសិលបៈ 
D M T ការងារការោិល័យ 
E F N ការងារបនចេរនទស 
G O P ការស្សាវក្ជ្ជវ 
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 ការបរស្សាយលទធផ្ល៖ អរសរផ្ដលបាន្ូសកាន់ផ្ត្នក្ចើន មានន័យថាការចាំប់អារមម ៍ និង
សមត្ាភាព របស់អែររ៏មានកាន់ផ្ត្នក្ចើនចំន ឺះវស័ិយការងារដ៏ពិនសសននាឺះផ្ដរ។ 
 ៣. ចូរក្ត្ឡប់មរកាន់តារាងផ្ដលពិព ៌នាការងារទំាង២១ នៅរែុងក្រមុ  ុន Future  Career 
ន ើយនក្ជើសនរ ើសយរការងារ ផ្ដលអែរចាំប់អារមម ៍ចំនួនបីរែុងចំនណ្តមការងារទំាងអស់។ 
1.               
2.               
3.               
 (សរមមភាពននឺះ រ្ជ្ជទក្មង់លំហាត់្ផ្ នំានដាយ ន ្ី ិន ២០១៥) 
 
 ផ្ផ្ែរទី៥ 
 ចូរនក្បៀបនធ្ បលទធផ្លននលំហាត់្ទំាងបីមុន (លរខ ៈននការងារ ក្រុមការងារននRIASEC    វ ិ
ស័យការងារ្ួរឲ្យចាំប់អារមម ៍)។ នត្ើលទធផ្លចងអុលបងាា ញនូវទិសនៅោែ នឹងផ្លូវននអាជីពរបស់អែរ
ឬនទ? 
លរខ ៈននការងារ RIASEC វស័ិយការងារ្ួរឲ្យ

ចាំប់អារមម ៍ 
ការនក្បៀបនធ្ ប 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
 ៥.៣.៣  ំមណើ រម ព្ ះមៅកាន់ជមព្ម្ើសអាជីរ ២ 
 នោលបំ ងននលំហាត់្ទំាងពីរខ្ងនក្កាមននឺះ រ្សនងខបនូវលំហាត់្មុនៗ (ផ្ផ្ែរទី១-ទី៥) នៅ
រែុងលំហាត់្ន ព្ ឺះនៅកាន់ (អាជីពទី១) សិសសបាននមើលលរខ ៈននការងារ វស័ិយការងារផ្ដល្ួរឲ្យ
ចាំប់អារមម ៍ និងការងារននរែុងសុបិនផ្ដលបានប៉ាងទុរ ជ្ជទក្មង់សនលឹររិចេការផ្ដលនរ បចំទុរ។ 
ឥឡូវននឺះពួរន្អាចនធ្វើការនដាយោម នភាពតានតឹ្ង ន ើយទុរឲ្យការស្សនមរបស់ន្នហាឺះន ើរ ពួរន្
អាចសរនសរ និង្ូរជ្ជសាច់នរឿងអំពីរតីសុបិន និងទសសនវស័ិយរបស់ន្បាន។ 
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 ការងារក្បរបនដាយអត្ាន័យ និងភាពររីរាយ និង នងៃទនធ្វើការងារធ្មមតា  លំហាត់្ទំាងពីរននឺះ 
អាចយរនក្បើសក្មាប់ការក្បឹរានោបល់រែុងថាែ រ់ ឬជ្ជរិចេការផ្ាឺះរ៏បាន។ នបើនរ បចំសរមមភាពនៅ
រែុងថាែ រ់នរ ន វាអាចនធ្វើឲ្យសិសសនពញចិត្តនិងោំក្ទពីមិត្ត និងមានការផ្ នំាដិត្ដល់ពីក្្។ូ ផ្ាុយនៅ
វញិ នបើនធ្វើនៅផ្ាឺះ សិសសមាននពលនវលាក្្ប់ក្ោន់រែុងការពិចាំរណ្តនូវទិដឋភាពនផ្សងៗ និងចងក្រង
នរឿងរបស់ន្ក្បរបនដាយការ្ិត្សីុជនក្ៅ។ នទាឺះជ្ជអែរនក្ជើសនរ ើសវធីិ្អនុវត្តមួយណ្តរ៏នដាយ រិចេ
ការផ្ដលសំខ្ន់ននាឺះ រ្ការផ្ចររផំ្លរនរឿង ឧទា រ ៍បិទនរឿងនៅនលើជញ្ហា ងំថាែ រ់នរ ន នដើមបីឲ្យ
សិសសទំាងអស់បាននមើល និងផ្សវងយល់។ នរឿងនីមួយៗ អាចត្ក្មូវឲ្យមានការបញ្េ ប់ោ៉ាងនហាច
ណ្តស់មួយ ឬពីរនមនរ នផ្ដរ។ 
 រ. ការងារក្បរបនដាយអត្ាន័យ និងភាពររីរាយ 
 នត្ើអែរចង់មានការងារផ្បបណ្តនធ្វើនៅនពលអនា្ត្? ចូរសរនសរ និង្ូរការងារក្បរបនដាយ
អត្ាន័យ និងភាពររីរាយ។ សំ ួរនៅនលើវត្ាុស ររែុងនស វនៅជួយអែរឲ្យចាំប់នផ្តើមសរនសរ ន ើយ
អែរអាចបផ្នាម ឬបនាយ្ំនិត្ និងទសសនៈរបស់អែរនដើមបីឲ្យសាច់នរឿងននឺះកាន់ផ្ត្្ួរឲ្យចាំប់អារមម ៍
ផ្ងៃមនទ ត្។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ខ្្ុំនធ្វើការនៅ....ផ្ដលមានទីតំាង....នៅទី
ននាឺះបរសិាា នការងារ.....។ អវីផ្ដលសំខ្ន់
ចំន ឺះខ្្ុំ រ្.............. 

 
ការងារក្បរបនដាយអត្ាន័យ និងភាពររីរាយ 
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       ការងារក្បរបនដាយអត្ាន័យនិងភាពររីរាយ
    

 

    

 

 

  

 

ខ្. ការនធ្វើការងារធ្មមតា  
 ចូរស្សនមដល់នងៃទនធ្វើការងារធ្មមតារែុងការងាររែុងរតីសុបិនតរបស់អែរ។ នត្ើអែរនៅនធ្វើការនដាយ
រនប បណ្ត? នត្ើអែរចាំប់នផ្តើមនធ្វើការនៅនមា៉ាងប៉ាុនាម ន? នត្ើអែរមានការក្បជំុនក្ចើននទ? នត្ើអវីផ្ដលជ្ជ
ការងារធ្មមតាអែរនដាឺះស្សាយក្បចំាំនងៃទ? នត្ើអែរនធ្វើការជ្ជមួយនរណ្ត? នត្ើអែរបរនិភា្អាហារនងៃទក្ត្ង់
នៅឯណ្ត? នត្ើអែរបញ្េ ប់ការងារនៅនពលណ្ត?ជ្ជនដើម។ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

នត្ើអែរនធ្វើការនៅរផ្នលងណ្ត? 
នត្ើបរសិាា នការងារផ្បបណ្ត? 
នត្ើអែរនសលៀរ រ់ផ្បបណ្ត? 
នត្ើអែរមានការងារផ្បបណ្ត? 
នត្ើអវីផ្ដលសំខ្ន់សក្មាប់អែរនៅរែុង
ការងារ? 
នត្ើអែរមានជំនាញអវីខ្លឺះនដើមបីនធ្វើការងារ? 
នត្ើអែរអាចនធ្វើអវីបាន? 
នត្ើអែរមានផ្ផ្នការអវីខ្លឺះសក្មាប់អនា្ត្? 
 

 

 

ខ្្ុំនធ្វើការនៅ....ផ្ដលមានទីតំាង....ខ្្ុំផ្ត្ងផ្ត្
ជិឺះ....នៅនធ្វើការ។ ការងារខ្្ុំចាំប់នផ្តើមនៅ
នមា៉ាង..............។ ខ្្ុំទទួលខុ្សក្ត្ូវ...........
ការងារផ្ដលខ្្ុំនធ្វើ.......។ ខ្្ុំមានមិត្តរមួ
ការងារ...................................................... 
................................................................. 
................................................................. 

នងៃទនធ្វើការងារធ្មមតារបស់ខ្្ុំ 
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៥.៣.៤  ំមណើ រររុររការសរិាអប់រ ំ

 នៅដំណ្តរ់កាលននឺះ ផ្ផ្អរនលើដំន ើ រររុររ និងរបរ្ំន ើញពីនលើរមុនរែុងអំឡុងនពលការ
ក្បឹរានោបល់ សិសសអាចសនងខបនូវជនក្មើសអាជីព ផ្ដល្ួរឲ្យចាំប់អារមម ៍ ន ើយបងាា ញមុខ្របរ 
២ នៅ ៣ ជ្ជជនក្មើសអាជីពផ្ដលន្បាននក្ោងទុរ។ 
 នោលបំ ងននលំហាត់្ននឺះ រ្ជួយឲ្យសិសសក្បមូលនូវព័ត៌្មានទារ់ទងនឹងការអប់រ ំ និងការ  
ប តុ ឺះបណ្តត លផ្ដលក្ត្វូការនៅរែុងអាជីព ផ្ដលបាននក្ោងទុរនានពលអនា្ត្ ន ើយជួយោំក្ទ
ពួរន្ នដើមបីនរ បចំផ្លូវសិរា។ ជ្ជនរឿងសំខ្ន់ណ្តស់រែុងការនលើរទឹរចិត្តសិសសឲ្យនក្បើក្បាស់ក្បភព
ព័ត៌្មាននផ្សងៗ នដើមបីក្បមូលព័ត៌្មាន ។ ការអានកាតាឡុរ នក្បើអីុននធ្ើន ត្ និងការជផ្ជរជ្ជមួយ
អែរក្បឹរាអាជីព ឪពុរមាត យ និងមនុសសនពញវយ័នផ្សងនទ ត្ ជ្ជវធីិ្សាស្តសតលអៗ  សក្មាប់ការផ្សវងររ       
ព័ត៌្មាន។ មនធ្ាបាយមួយនដើមបីទទួលបានព័ត៌្មានដ៏សរមមននាឺះ រ្ សមាា សនរណ្តមាែ រ់ផ្ដលរំពុង
នរ ន ឬរំពុងនធ្វើការខ្ងវស័ិយជ្ជរ់លារ់មួយ។ នៅនពលផ្ដលសិសសក្បមូលបានព័ត៌្មានទំាងអស់
សក្មាប់តារាងភាល ម ពួរន្អាចមាន្ំនិត្ រ់ព័នធនឹងការអប់រ ំនិងជនក្មើសអាជីពផ្ដលបាននក្ោងទុរ 
ន ើយនធ្វើការនក្បៀបនធ្ បបាន។ 
 ការបញ្េ ប់លំហាត់្ននឺះ ក្ត្ូវការនពលនវលានក្ចើន ដូចននឺះវាអាចនក្បើរែុងថាែ រ់នរ នរ៏បាន ឬនក្បើ
ជ្ជរិចេការផ្ាឺះ។ ក្្ូបនងាា លក្បឹរាអាជីព មានតួ្នាទីសំខ្ន់រែុងការផ្ នំាសិសសឲ្យនក្បើក្បាស់ក្បភព
ព័ត៌្មាននៅតាមនោលនៅ ។ 
 ផ្ផ្អរនលើដំន ើ រផ្សវងររ និងរបរ្ំន ើញរបស់អែរពីនលើរមុន ចូរបងាា ញពីមុខ្របរ ២ នៅ ៣ 
ផ្ដលអែរចាំប់អារមម ៍បំផុ្ត្។ នត្ើការអប់រឬំការប តុ ឺះបណ្តត លផ្បបណ្ត ផ្ដលក្ត្ូវការរែុងអាជីព
ទំាងននឺះ? នត្ើទិដឋភាពសំខ្ន់ៗអវីផ្ដលអែរ្ួរដឹងចំន ឺះការអប់រ ំនិងការប តុ ឺះបណ្តត ល? សំ ួរនៅ
នលើតារាង និងជួយអែរឲ្យផ្សវងររបាន។ ចូរផ្សវងររព័ត៌្មានន ើយបំនពញតារាងខ្ងនក្កាម។ ចូរនក្បើ
ក្បាស់ក្បភពព័ត៌្មាននផ្សងៗ ដូចជ្ជកាតាឡុរ អីុននធ្ើន ត្  និងជផ្ជរជ្ជមួយក្្បូនងាា លក្បឹរា
អាជីព  ឳពុរមាត យ និងមនុសសនពញវយ័នផ្សងនទ ត្។ អែររ៏អាចសមាា សន៍នរណ្តមាែ រ់ផ្ដលរំពុង
សិរា ឬនធ្វើការខ្ងវស័ិយជ្ជរ់លារ់មួយបាន។ 
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បញ្ជ ផី្សវងររការអប់ររំបសខ់្ុំ 

 អាជីព រ អាជីព ខ្ អាជីព ្ 
អាជីពផ្ដលខ្្ុំចាំប់អារមម ៍    
ខ្្ុំចាំប់អារមម ៍នលើអាជីព
ននឺះពីនក្ ឺះ... 

   

នត្ើការអប់រឬំការប តុ ឺះ ប
ណ្តត លផ្បបណ្តផ្ដលន្
ក្ត្ូវការរែុងអាជីព/ 
វស័ិយននឺះ? 

   

រែុងការអប់រ ំឬរមមវធីិ្ 
ប តុ ឺះបណ្តត លននឺះអែរអាច
នក្ជើសនរ ើសយរ 
ឯរនទសអវីខ្លឺះ? 

   

នត្ើការងារក្បនភទណ្តផ្ដល
អែរអាចនធ្វើបាននពលនរ ន
ចប់? 

   

នត្ើវទិាសាា នអប់រណំ្តផ្ដល
ផ្តល់ការអប់រ ំ
ឬការប តុ ឺះបណ្តត លផ្បប
ននឺះ? នត្ើមួយណ្តនៅជិត្ផ្ាឺះ
របស់អែរ? 

   

នត្ើមានត្ក្មូវការអវីខ្លឺះ
សក្មាប់ការអប់រ ំឬ 
ប តុ ឺះបណ្តត ល 
ផ្បបននឺះ? 

   

នត្ើក្ត្ូវការរយៈនពលប៉ាុនាម ន
សក្មាប់ការអប់រ ំ
ឬរមមវធីិ្ប តុ ឺះបណ្តត ល
ននឺះ? 

   

ចូរសរនសរការងារ និងមុខ្
របរផ្ដលការអប់រនំនឺះនឹងផ្ត
ល់ជូននូវជំនាញ និង
ចំន ឺះដឹង។ 
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 ៥.៣.៥ ការផ្សវងររអាជីរ 
 លំហាត់្មួយវុត្ននឺះ នឹងជួយសិសសផ្សវងររការងារនផ្សងៗ និងផ្សវងយល់ការងារមួយ
ចំនួនថា ជ្ជជនក្មើសអាជីពផ្ដលបាននក្ោងទុរ។ វុត្ននលំហាត់្ននឺះមានសរមមភាព និង/ឬសនលឹរ
រិចេការដូចត្នៅ៖ 

 ផ្លបងផ្ាុំការងារ 
 បញ្ា ីននការផ្សវងររអាជីព (និងលំហាត់្ផ្ដល រ់ព័នធ៖ ការងារក្បរបនដាយអត្ាន័យ 

និងភាពររីរាយ នងៃទនធ្វើការធ្មមតា ន ព្ ឺះនៅកាន់អាជីព ២) 
 ការសមាា សន៍ផ្សវងររព័ត៌្មាន 

 លំហាត់្ពីទី១ និងទី២ អាចយរនៅនក្បើសក្មាប់ការក្បឹរាទល់មុខ្ និងការក្បឹរារែុងថាែ រ់    នរ 
ន។ លំហាត់្ទំាងពីរននឺះអាចយរនធ្វើជ្ជរិចេការផ្ាឺះរ៏លអផ្ដរ នពលននាឺះសិសសមាននពលក្្ប់ក្ោន់ 
នដើមបីររបានមរវញិនូវព័ត៌្មាន។ ជ្ជសំ ូមពរ ការនក្ត្ៀមខ្លួនសក្មាប់បទសមាា សន៍ផ្សវងររព័ត៌្មាន
រ្ នធ្វើតាមការផ្ នំារបស់អែរក្បឹរានោបល់។ ដំបូងលំហាត់្ននឺះហារ់បីដូចជ្ជមានត្ក្មូវការនក្ចើន

ជ្ជងភាពពិត្របស់វា។ 
 លំហាត់្ទំាងននឺះមានដំន ើ រការនៅមុខ្ក្បរបនដាយភាពររីចនក្មើន និងអាចត្ក្មូវឲ្យនរ នចប់
នមនរ នក្បឹរានោបល់ ២ ឬ ៣។ ជ្ជជនក្មើស នយើងអាចនធ្វើការនក្ជើសយរលំហាត់្ណ្តមួយនដាយ       
នចដនយនៅតាមត្ក្មវូការ និងសមត្ាភាពរបស់សិសស នដើមបីបញ្េ ប់លំហាត់្ននាឺះ។ បញ្ា ីផ្សវងររអាជីព 
និងបទសមាា សន៍ផ្សវងររព័ត៌្មាន រ្ ស័រតិសមសក្មាប់សិសសរក្មិត្មធ្យមសិរា ប៉ាុផ្នតអាចនក្បើបាន      
សក្មាប់រក្មិត្បឋមសិរាផ្ងផ្ដរ នដាយមានការផ្រផ្ក្បមួយចំនួន ឧទា រ ៍តាមរយៈការរំ ត់្
យរសំ ួរសំខ្ន់ៗក្តឹ្មផ្ត្ ៣ នៅ ៥ ។ 
 បញ្ា ីផ្សវងររអាជីព ត្ក្មូវឲ្យសិសសនក្បើក្បភពព័ត៌្មាននផ្សងៗ ផ្ដលចំនោលនៅ។ សារៈ
សំខ្ន់ននតួ្នាទីរបស់អែរក្បឹរាបល់រែុងការផ្ នំាសិសសន ព្ ឺះនៅររក្បភពផ្ដលក្តឹ្មក្ត្ូវ មិនអាច
នមើលរលំងបាននឡើយនៅទីននឺះ។ 
 ចំ ុចសំខ្ន់ ! ជ្ជនរឿងងាយស្សួល និងទារ់ទាញរែុងការនធ្វើនសចរតីសនែិដាឋ នអំពីវស័ិយអាជីព
នដាយផ្ផ្អរនលើ្ំនិត្របស់អែរដនទ និងអវីផ្ដលនយើងបាននឃើញតាមការផ្សពវផ្ាយ។ ចូរផ្តល់         
ដំបូនាម នដល់សិសសថា ការសនក្មចចិត្តចមបងដូចជ្ជ ជនក្មើសអាជីព មិន្ួរនធ្វើនដាយមនុសសផ្ដលមាន
បទពិនសាធ្ន៍ផ្ត្មាែ រ់ននាឺះនទ។ នលើសពីននឺះ ជ្ជការក្បនសើរនបើសិសសមានជនក្មើសអាជីពនផ្សង នទ ត្
ផ្ដល រ់ព័នធនឹងវស័ិយននាឺះ ដូចជ្ជផ្ផ្នការបក្មងុទុរបផ្នាមនលើអាជីពរែុងរតីសុបិន ។ 
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ព្បតិបតត ិ   

  រ. ផ្លបងផ្ាុំការងារ 
 ចូរសរនសរជនក្មើសអាជីពមួយចំនួនសក្មាប់ខ្លួនឯង ន ើយបំនពញផ្លបងផ្ាុំការងារ ។ ចូរនធ្វើ
តាមនសចរតីផ្ នំានៅទំព័របនាា ប់ ។ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  ១.នត្ើការងារអវីខ្លឺះផ្ដលសមាជិរននក្រមុក្្ួសារ ឬមនុសសនផ្សងៗនទ ត្មាន? ចូរសរនសរ
ការងារទំាងននឺះនៅនលើបំផ្ រ A ។ 
  ២.ចូរ្ិត្អំពីរផ្នលងការងារនៅស្សុររំន ើ ត្ ឬភូមិរបស់អែរ។ នត្ើការងារក្បនភទណ្តខ្លឺះមាន
នៅទីននាឺះ ? ចូរសរនសរការងារទំាងននឺះនៅនលើបំផ្ រ B ។ 
 ៣.នត្ើអែរមានចំណ្តប់អារមម ៍នលើការងារផ្ដលអែរបានសរនសរនៅរែុងបំផ្ រ A និង B ផ្ដរ
នទ ? ចូរ្ូសរងវង់ជំុវញិការងារទំាងននាឺះ ។ 
 ៤.នត្ើការងាររែុងរតីសុបិនរបស់អែរមានអវីខ្លឺះ ? ចូរសរនសរការងារននាឺះនៅនលើបំផ្ រ C។ 
  ៥.ជ្ជនរឿងសំខ្ន់រែុងការមានជនក្មើសនផ្សងជ្ជផ្ផ្នការបក្មុងទុរ។ ចូរបងាា ញការងារមួយ
ចំនួនផ្ដល រ់ព័នធនឹងការងាររែុងរតីសុបិនរបស់អែរ ន ើយសរនសរការងារននាឺះនៅនលើបំផ្ រ D។ 
បនាា ប់មរ ចូរ្ិត្នដាយក្បុងក្បយ័ត្ែន ើយ នក្ជើសយរការងារពីរផ្ដលអែរចាំប់អារមម ៍បំផុ្ត្ រចួ្ូស
រងវង់ជំុវញិវា។ 

C D 

A B 
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  ៦.នផ្ារការងាររែុងរតីសុបិនរបស់អែរពីបំផ្ រ C និងការងារផ្ដល្ួរឲ្យចាំប់អារមម ៍ទំាងអស់
ផ្ដលអែរបាន្ូសរងវង់ជំុវញិនលើបំផ្ រ A B និង D នៅដារ់នលើសនលឹរផ្ាុំការងារខ្ងនក្កាម។ ចូរ្ិត្
មតងនទ ត្នដាយក្បុងក្បយ័ត្ែ ន ើយសនងខបនូវជនក្មើសននការងារផ្ដល្ួរឲ្យចាំប់អារមម ៍បំផុ្ត្របស់
អែរឲ្យនៅសល់ក្តឹ្មផ្ត្ពីរ ឬ បី ន ើយ្ូសរងវង់វា។ នត្ើអាជីពទាំងននឺះស័រដិសមនឹងអែរផ្ដរនទ? 
 
  
 

ព្បតិបតត ិ   
  ខ្. បញ្ា ីននការផ្សវងររអាជីពរបស់ខ្្ុំ 
 ការផ្សវងររអាជីព រ្នក្បៀបដូចជ្ជការនដើរររទិញនខ្អាវងៃមីអញ្េ ឹង! អែរនក្ជើសយរនខ្អាវពីរ ឬ
បីនដើមបសីារលបងនមើលថានត្ើវាសមនឹងអែរប៉ាុនណ្ត? អែរមានអារមម ៍ដូចនមតច? ន ើយវាលមមនឹង
អែរផ្ដរឬនទ? លំហាត់្ននឺះនឹងជួយអែរឲ្យនមើលនឃើញថាការងារមានលរខ ៈោ៉ាងដូចនមដច នធ្វើឲ្យ
អែរមានអារមម ៍ោ៉ាងដូចនមដច ន ើយសារសមនឹងអែរោ៉ាងដូចនមតច។ 
 ចូរបងាា ញការងារផ្ដលអែរនឹងផ្សវងររចំនួន ២ នៅ ៣។ ឧទា រ ៍ អែរអាចនក្ជើសនរ ើសយរ
ការងារផ្ដល្ួរឲ្យចាំប់អារមម ៍បំផុ្ត្ពីបំផ្ រននផ្លបងផ្ាុំ រយនៅរែុងលំហាត់្មុនៗ (ផ្លបងផ្ាុំ
ការងារ)។ 

 ចូរបំនពញបញ្ា ីផ្សវងររការងារ ចូរនក្បើក្បភពឲ្យបាននក្ចើននដើមបីររចនមលើយចំន ឺះសំ ួរនដាយ
ការពិនិត្យនឡើងវញិនូវការពិព ៌នាអំពីការងារ កាតាឡុរ នស វនៅ វុបិសាយ និងតាមរយៈការ
ជផ្ជរជ្ជមួយមនុសសផ្ដលនធ្វើការរែុងវស័ិយននាឺះផ្ដរ។ 

 នៅនពលផ្ដលអែរមានព័ត៌្មានទំាងអស់នៅនលើតារាង អែរអាចសនងខបព័ត៌្មានសំខ្ន់ៗ រ់
ព័នធនឹងជនក្មើសអាជីព ផ្ដលបាននក្ោងទុររបស់អែរបានោ៉ាងក្បនសើរ។ បញ្ា ីននការផ្សវងររការងារ រ្
ជ្ជតារាងសនងខបនូវលរខ ៈការងារនផ្សងៗ នដើមបីឲ្យអែរអាចវាយត្នមលថាការងារមួយណ្តស័រតិសម
បំផុ្ត្សក្មាប់អែរ។
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បញ្ជ មី្នការផ្សវងររអាជីររបសខ់្ុ ំ

 អាជីព រ អាជីព ខ្  អាជីព ្ 
អាជីពផ្ដលខ្្ុំចាំប់ 
អារមម ៍ 

   

ន តុ្អវីបានជ្ជអែរ 
យល់នឃើញថាការងារ 
ននឺះ្ួរឲ្យចាំប់អារមម ៍? 

   

នៅមាតុ្ភូមិ ឬភូមិរបស់ 
អែរ នត្ើរផ្នលងការងារ 
ណ្តមាននៅរែុងវស័ិយ 
ននឺះ? 

   

នត្ើក្ត្ូវការជំនាញផ្បប  
ណ្តខ្លឺះផ្ដលក្ត្ូវនឹង 
ការងារននឺះ? 

   

នត្ើមុខ្វជិ្ជា អវីខ្លឺះផ្ដលអែរ 
្ួរសិរានបើសិនជ្ជអែរ 
ផ្សវងររការងាររែុងវស័ិយ
ផ្បបននឺះ? 

   

នត្ើក្បនភទននការអប់រ ំឬការ  
ប តុ ឺះបណ្តត លផ្បបណ្ត
ផ្ដលក្ត្ូវនឹងការងារននឺះ?  
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នត្ើក្បនភទននរិចេការផ្បប
ណ្តផ្ដលក្ត្វូនធ្វើចំន ឺះ
ការងារននឺះ? 

   

នត្ើមានត្ក្មូវការពិនសសអវី
ខ្លឺះសក្មាប់ការងារននឺះ 
(ឧទា. ត្ក្មវូការផ្ផ្ែរសុខ្
ភាព) ផ្ដល្ួរយរមរ
ពិចាំរណ្ត 

   

នត្ើចំ ុចលអននការងារននឺះ
មានអវីខ្លឺះ? 

   

នត្ើអែរអាចនមើលនឃើញពី
ទិដឋភាពអវជិាមានននការងារ
ននឺះនទ? 

   



 ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)        ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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 សណួំរ និងសរម្មភារបផ្នាម្ 
 ១.នត្ើការងារណ្តមួយនៅរែុងបញ្ា ីផ្សវងររការងារ នធ្វើឲ្យអែរចាំប់អារមម ៍បំផុ្ត្? ន តុ្អវី? 
               
               
 ២.នត្ើអនា្ត្ោ៉ាងដូចនមតចនៅរែុងវស័ិយននាឺះ? នត្ើអាចររការងារបានផ្ដរឬនទ? 
               
               
 ៣.ឥឡូវននឺះនដាយសារអែរបានផ្សវងយល់នក្ចើនពីការងារជ្ជរ់លារ់មួយន ើយ ចូរសួរខ្លួន
ឯងនូវសំ ួរបនាា ប់៖ នត្ើអែរអាចនមើលនឃើញខ្លួនឯងថាជ្ជ     នទ? 

      (មុខ្តំ្ផ្ ង) 
 ៤.ចូរសារលបងក្បនមើលនមើលខ្លួនឯងចំន ឺះការងារននឺះ នដាយស្សនមថាខ្លួនឯងនក្ការនៅនធ្វើ
ការងារឬមុខ្របរននឺះ។ ចូរស្សនមថាអែរនៅនធ្វើការងារននឺះរាល់នងៃទ។ នត្ើមានអាររមម ៍ោ៉ាងដូចនមតច
ផ្ដរ? (អែររ៏អាចបញ្េ ប់លំហាត់្នៅដំណ្តរ់កាលននឺះបានផ្ដរ៖ ការងារផ្ដលក្បរបនដាយអត្ាន័យ 
និងភាពររីរាយនិងនងៃទនធ្វើការធ្មមតា)។ 
               
               
 
 នបើសិនជ្ជអែរនមើលនឃើញខ្លួនឯងថារំពុងក្បរបមុខ្របរននឺះ វាអាចមានក្បនោជន៍សក្មាប់
អែររែុងការផ្សវងររមុខ្របរ រ់ព័នធផ្ងផ្ដរ។ អែរមិនផ្ដលដឹងថាអែរនឹងជួបក្បទឺះអវីនឡើយ! 
 
 ព្បតិបតត ិ   
 ្. ការសមាា សន៍ផ្សវងររព័ត៌្មាន 
 នត្ើអែរចង់បានព័ត៌្មានបផ្នាម រ់ព័នធនឹងអាជីពអវី? 
 ជ្ជញឹរញាប់ព័ត៌្មានងៃមីៗន ើយ រ់ព័នធនឹងអាជីព មិនមាននៅតាមអនឡាញ ឬតាមនស វនៅ
នទ។ ព័ត៌្មានដ៏លអបំផុ្ត្ រ្បានមរពីមនុសស ផ្ដលនធ្វើការរែុងវស័ិយននាឺះពិត្ក្បារដ។  
 បទសមាា សន៍ផ្សវងររព័ត៌្មានការងារ រ្ជ្ជការពិភារានក្ៅផ្លូវការជ្ជមួយនរណ្តមាែ រ់ផ្ដល
នធ្វើការខ្ងវស័ិយផ្ដលអែរចាំប់អារមម ៍។ វាជ្ជឧបររ ៍ដ៏មានក្បសិទធភាពរែុងការផ្សវងររអាជីព
នក្ៅពីការអាននស វនៅ ការនក្បើអិុននធ្ើ ិត្ និងការអានពិព ៌នាអំពីការងារ។ អែរអាចមាន
អារមម ៍ខ្ម សនអ នចំន ឺះការនរ បចំខ្លួន នដើមបជីផ្ជរជ្ជមួយមនុសស ផ្ដលអែរមិនសាា ល់ រ់ព័នធនឹង
ការងាររបស់ន្។ នទាឺះោ៉ាងណ្ត មនុសសភា្នក្ចើនពិត្ជ្ជមានការនពញចិត្តនឹងចំណ្តយនពលពីរបី
នាទីនក្កាយនពលការងាររបស់ន្ នដើមបីផ្តល់ដំបូនាម ននៅឲ្យនរណ្តមាែ រ់ ផ្ដលមានចំណ្តប់អារមម ៍
នឹងវស័ិយរបស់ន្។ 
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 នត្ើររមនុសសនដើមបសីមាា សន៍នដាយរនប បណ្ត? សួរក្្ួសារ មិត្តភ័រតិ អែរជិត្ខ្ង ក្្ូបនក្ងៀន 
ក្្ូក្បឹរានោបល់។ មនុសសផ្ដលអែរសាា ល់ស្សាប់ នទាឺះជ្ជន្មិនសាិត្រែុងវស័ិយផ្ដលអែរចាំប់
អារមម ៍រ៏នដាយ រ៏ន្អាចនំាអែរនៅជួបមនុសសផ្ដលនធ្វើការរែុងវស័ិយននាឺះបានផ្ដរ។ 
 នត្ើសំ ួរផ្បបណ្តផ្ដល្ួរសួរ? អែរអាចសួរពីក្បធានបទដូចជ្ជ នងៃទនធ្វើការធ្មមតា ការអប់រ ំ
ឬការប តុ ឺះបណ្តត លផ្បបណ្តផ្ដលក្ត្វូការចំាំបាច់សក្មាប់វស័ិយននាឺះ។ អែររ៏អាចនសែើឲ្យអែរផ្ដល
ក្ត្ូវសមាា សន៍ក្បាប់នូវនរឿងរា៉ា វផ្ទា ល់ខ្លួនអំពីការនក្ជើសនរ ើសអាជីពបានផ្ដរ។  
 ចូរនក្បើសំ ួរដូចត្នៅ ឬបនងកើត្សំ ួរនដាយខ្លួនឯង។ ចំ ុចសំខ្ន់ រ្ អែរនក្ជើសនរ ើសយរ
សំ ួរណ្តផ្ដលជួយអែររែុងជនក្មើសអាជីព។ 
 សំ ួរសក្មាប់សួររែុងបទសមាា សន៍ផ្សវងររព័ត៌្មានអំពីអាជីព៖ 
 ១. នត្ើអែរមានចំណ្តប់អារមម ៍នលើវស័ិយននឺះនដាយរនប បណ្ត? 
 ២. នត្ើអែរនធ្វើការនៅទីននឺះអស់រយៈនពលប៉ាុនាម នន ើយ? 
 ៣. នត្ើនងៃទនធ្វើការធ្មមតារបស់អែរដូចនមតចផ្ដរ? 
 ៤. នត្ើអែរនធ្វើរិចេការអវីខ្លឺះ? 
 ៥. នត្ើអែរចូលចិត្តអវីបំផុ្ត្ចំន ឺះការងាររបស់អែរ? 
 ៦. នត្ើអវីផ្ដលអែរមិនចូលចិត្តចំន ឺះការងារ? 
 ៧. នត្ើការអប់រ ំឬការប តុ ឺះបណ្តត លផ្បបណ្តផ្ដលក្ត្ូវការចំាំបាច់សក្មាប់ការងារអែរ? 
 ៨. នត្ើជំនាញ និងចំន ឺះដឹងផ្បបណ្តផ្ដលសំខ្ន់សក្មាប់ការងាររបស់អែរ? 

 ៩. នត្ើមានត្ក្មូវការអវីនទចំន ឺះអាជីព ែឹង (សុខ្ភាព ។ល។)? 
 ១០. នត្ើក្បារ់ផ្ខ្ដំបូងប៉ាុនាម នសក្មាប់វស័ិយននឺះ? 
 ១១. នត្ើអែរយល់នឃើញោ៉ាងណ្តផ្ដរចំន ឺះអនា្ត្ននវស័ិយននឺះ? 
 ១២. នត្ើអែរមានដំបូនាម នអវីខ្លឺះសក្មាប់ផ្តល់ឲ្យអែរផ្ដលរំពុងពិចាំរណ្តការងារផ្បបននឺះ? 
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 ៥.៣.៦ មតសតហូផ្ែនខូ  (RIASEC test) 
 ្ំនិត្ចមបងផ្ផ្ែរមុខ្របរ ូផ្ឡន រ្ជ្ជក្ទឹសតីផ្ដលបនងកើត្នឡើងនដាយនលារ ចន  ូផ្ឡន។ ចន 
 ូផ្ឡន និោយថា ជនក្មើសននអាជីព រ្ជ្ជការបញ្ហា រ់ពីចរោិសមបត្តិ។ នលើសពីននឺះ ការនក្ជើសយរ
អាជីព មុខ្ជំនាញ ឬរមមវធីិ្ប តុ ឺះបណ្តត ល ឲ្យក្ត្ូវនឹងចរោិសមបត្តិ រ្នំាមរនូវការនពញចិត្ត និង
ភាពនជ្ជ្ជ័យរែុងការងារ។ 
 នោងតាមនលារ ូផ្ឡន មនុសសក្ត្ូវបានផ្បងផ្ចរ នដាយផ្ផ្អរនលើមូលដាឋ នក្្ឹឺះសក្មាប់
ក្ទក្ទង់ជីវតិ្របស់ន្ នៅជ្ជក្បំាមួយក្រុមនដាយមានទក្មង់ននបុ្ាលិរលរខ ៈ ឬចំណ្តប់អារមម ៍
នផ្សងៗោែ ដូចជ្ជ៖  អែរក្បារដនិយម អែរពូផ្រអនងកត្ អែរសិលបៈនិយម អែរខ្ងសងាម អែរខ្ង       ស
ណ្តត ប់ធាែ ប់ និងអែរខ្ងក្តិ្ឺះរឺិះពិចាំរ ។ ក្បនភទទំាងក្បំាមួយនំាឲ្យមានអរសរកាត់្ថា RIASEC។ 
 ការយរចិត្តទុរដារ់ចំន ឺះក្បនភទននបុ្ាលិរលរខ ៈដ៏ខ្ល ំងរបស់អែរ រ្ជ្ជនរឿងសំខ្ន់។ 
នទាឺះជ្ជោ៉ាងណ្តរ៏នដាយ លរខ ៈអាជីព មិនអាចនរ បរាប់ឲ្យសីុជនក្ៅនដាយផ្ផ្អរនលើក្រមុផ្ត្មួយ
បាននទ។ នោងតាមនលារ  ូ ផ្ឡន នយើងទំាងអស់ោែ មានចំណ្តប់អារមម ៍មួយចំនួន ក្បហារ់
ក្បផ្ លោែ នឹងក្បនភទពីរឬបីរែុងចំនណ្តមក្បនភទទំាងក្បំាមួយ (R, I, A, S, E or C) ប៉ាុផ្នតនយើងចាំប់
អារមម ៍ជ្ជចំបងផ្ត្នលើបីក្បនភទននវស័ិយទំាងននាឺះផ្ដលនរើត្នចញពីបនសំននចមាល ស់អរសរទំាង៦តួ្
ខ្ងនលើ។ អរសរទំាងបីននាឺះ រ្ជ្ជនលខ្រូដ ូផ្ឡន ឬនលខ្រូដចំណ្តប់អារមម ៍។ នលខ្រូដចំណ្តប់
អារមម ៍អាចមាននលើសពី១៥០ (ឧទា. RES, IAS ។ល។) 
 នត្សតនលខ្រូដ  ូ ផ្ឡន ជ្ជម៉ាូផ្ដលរំពុងនពញនិយមសក្មាប់នក្បើនធ្វើនត្សតសតីពីអាជីពនានពល   
បចេុបបនែ។ នទាឺះជ្ជនត្សតមិនត្ក្មូវឲ្យមានចនមលើយពិត្ក្បារដរ៏នដាយ រ៏វាមិនមានន័យថានត្សត     
សមត្ាភាពននឺះ មិន្ួរឲ្យទុរចិត្តបានននាឺះនទ។ នទាឺះជ្ជោ៉ាងណ្តរ៏នដាយ អែរ្ួរចំាំទុររែុងចិត្តថា 
លទធផ្លនននត្សតននឺះក្ោន់ផ្ត្នំាអែរឲ្យសាា ល់ពីរនប បនក្ជើសផ្លូវអាជីពប៉ាុនណ្តា ឺះនទ។ 
 
 ព្បតិបតត ិ   
 រ. ការនធ្វើនត្សតនលខ្រូដ ូផ្ឡន 
 នត្សតននឺះនរ បចំនឡើងនដើមបីជួយអែរផ្ាូរផ្ាងចំណ្តប់អារមម ៍របស់អែរ ជ្ជមួយជំនាញផ្ដល
មានអាជីពស្សនដ ងោែ ។ វាអាចជួយអែរឲ្យចាំប់នផ្តើម្ិត្អំពីបុ្ាលិរលរខ ៈរបស់អែរ ផ្ដលសម
ស្សបនៅនឹងបរសិាា នការងារ និងអាជីព។ 
 ខ្ងនក្កាមននឺះមានក្បនោ្ចំនួន៤២។ ចូរអានក្បនោ្នីមួយៗនដាយក្បុងក្បយ័ត្ែ។ នបើអែរ
យល់ក្ពម ចូរ្ូស () នៅរែុងក្បអប់នៅរូនឡាន។ 
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១ ខ្្ុំចូលចិត្តនធ្វើការនលើឡាន 
      

២ ខ្្ុំចូលចិត្តផ្លបងត្នក្មៀប ឬផ្ាុំ  
     

៣ ខ្្ុំពូផ្រនធ្វើការឯររាជយ   
    

៤ ខ្្ុំចូលចិត្តការងារជ្ជក្រុម    
   

៥ ខ្្ុំជ្ជមនុសសមានម ិចឆតា ខ្្ុំនរ បចំនោលនៅ
សក្មាប់ខ្លួនឯង 

    
  

៦ ខ្្ុំចូលចិត្តនរ បចំទុរដារ់ (សំ ំុឯរសារ តុ្
ការោិល័យ) 

     
 

៧ ខ្្ុំចូលចិត្តសាងសង់ 
      

៨ ខ្្ុំចូលចិត្តអានអំពីសិលបៈ និងតូ្រយត្ន្រនតី   
    

៩ ខ្្ុំចូលចិត្តការផ្ នំាចាស់លាស់នដើមបីនធ្វើតាម       
១០ ខ្្ុំចូលចិត្តនក្បើឥទធិពល ឬបញ្េុ ឺះបញ្េូ លមនុសស       

១១ ខ្្ុំចូលចិត្តពិនសាធ្ន៍  
     

១២ ខ្្ុំចូលចិត្តបនក្ងៀន ឬប តុ ឺះបណ្តត លមនុសស       

១៣ ខ្្ុំចូលចិត្តជួយនដាឺះស្សាយបញ្ហា ឲ្យន្   
 

   

១៤ ខ្្ុំចូលចិត្តផ្ងៃររាសុខ្ភាពសត្វ 
      

១៥ ខ្្ុំមិនជំទាស់នឹងនធ្វើការរែុងការោិល័យ៨នមា៉ាងរែុង
មួយនងៃទនទ 

      

១៦ ខ្្ុំចូលចិត្តលរ់      
 

១៧ ខ្្ុំចូលចិត្តការនិពនធផ្បបនចែក្បឌិ្ត្   
 

   

១៨ ខ្្ុំចូលចិត្តវទិាសាស្តសត  
 

    



 ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)        ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 

ទំព័រទី 65 / 243 

១៩ ខ្្ុំ្ប់ចាំប់បាននូវទំនួលខុ្សក្ត្ូវងៃមី     
 

 

២០ ខ្្ុំចាំប់អារមម ៍នលើការពាបាលមនុសសឲ្យជ្ជសឺះ
នសបើយ 

   
 

  

២១ ខ្្ុំចូលចិត្តផ្សវងយល់ពីដំន ើ រការននការងារ  
 

    

 សរបុទី១ R 
 

I A  S E C 

២២ ខ្្ុំចូលចិត្តដារ់របស់នៅជំុោែ  ឬក្បមូលរបស់ទុរ 
 

     

២៣ ខ្្ុំជ្ជមនុសសផ្ដលមានការនចែក្បឌិ្ត្       

២៤ ខ្្ុំយរចិត្តទុរដារ់នឹងភាពលអិត្លអន់       
២៥ ខ្្ុំចូលចិត្តនរ បចំឯរសារ ឬវាយឯរសារ      

 
២៦ ខ្្ុំចូលចិត្តវភិា្ (បញ្ហា /សាា នភាព)  

     

២៧ ខ្្ុំចូលចិត្តនលងនភលង ឬនក្ចៀង   
 

   

២៨ ខ្្ុំចូលចិត្តនរ នអំពីវបបធ្ម៌នផ្សងៗ       

២៩ ខ្្ុំចង់ចាំប់នផ្តើមជំនួញរបស់ខ្្ុំ       

៣០ ខ្្ុំចូលចិត្តនធ្វើមាូប 
      

៣១ ខ្្ុំចូលចិត្តសំផ្ដង   
 

   

៣២ ខ្្ុំជ្ជមនុសសក្បសប់ការងារ 
      

៣៣ ខ្្ុំចូលចិត្តនធ្វើការជ្ជមួយនលខ្ ឬតារាង  
 

    

៣៤ ខ្្ុំចូលចិត្តពិភារាអំពីបញ្ហា     
 

  

៣៥ ខ្្ុំពូផ្រខ្ងររារំ ត់្ន តុ្ការងារ      
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៣៦ ខ្្ុំចូលចិត្តដឹរនំា     
 

 

៣៧ ខ្្ុំចូលចិត្តការងារនក្ៅការោិល័យ 
 

     

៣៨ ខ្្ុំចូលចិត្តនធ្វើការរែុងការោិល័យ       
៣៩ ខ្្ុំពូផ្រ្ ិត្វទិា       

៤០ ខ្្ុំចូលចិត្តជួយមនុសស     
  

៤១ ខ្្ុំចូលចិត្ត្ ូររបូ       

៤២ ខ្្ុំចូលចិត្តផ្ងៃលងសុនាររថា     
 

 

សរបុទី២ R 
 

I A  S E C 

រិនទសុរបុរមួ្ 
(សរបុទី១ + សរបុទី២) 

 
 

     

 R 
 

I A  S E C 

ខ្. លទធផ្លនននត្សត RIASEC 
 នត្សតននឺះ រ្ផ្ផ្អរនលើក្ទឹសតីរបស់ប ឌិ ត្ ូផ្ឡន ផ្ដលផ្ចងថាមនុសស និងបរសិាា នការងារអាច
ផ្បងផ្ចរជ្ជក្បំាមួយក្រុមនផ្សងៗោែ ។ បុ្ាលិរលរខ ៈរបស់មនុសសអាចទារ់ទងនឹងបរសិាា នការងារ
នក្ចើនជ្ជងននឺះ។ 

 ខ្.១. ចូរនផ្ារពិនាុសរបុទំាងអស់របស់អែរចូលរែុងរូនឡានខ្ងនក្កាមឲ្យបានក្តឹ្មក្ត្វូ 
 ក្បនភទបុ្ាលិរលរខ ៈ (Personality Type) ពិនាុសរបុទំាងអស់ (Grand Total 

Scores) 
R អែរក្បារដនិយម (Realistic)  
I អែរពូផ្រនសុើបអនងកត្ (Investigative)  
A អែរសិលបៈនិយម (Artistic)  
S អែរខ្ងសងាម (Social)  
E អែរក្តិ្ឺះរឺិះពិចាំរណ្ត (Enterprising)  
C អែរខ្ងសណ្តត ប់ធាែ ប់ (Conventional)  
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  ក្បនភទននបុ្ាលិរលរខ ៈរបស់ខ្្ុំ រ្     
  (ក្បនភទននបុ្ាលិរលរខ ៈផ្ដលមានពិនាុសរបុខ្ពស់) 
  នត្ើក្បនភទននបុ្ាលិរលរខ ៈផ្ដលមានពិនាុនរ បរាប់បានលអពីអែរផ្ដរនទ? 
             
              
   ចូរអានការពិព ៌នាអំពីក្បនភទបុ្ាលិរលរខ ៈ (នមើលទំព័រចុងនក្កាយ)។ 
  ខ្. ២. នលខ្រូដ ូនឡនរបស់ខ្្ុំ          
  អរសរបីផ្ដលមានពិនាុខ្ពស់បានពីនលខ្រូដ ូផ្ឡន ជ្ជនលខ្រូដចំណ្តប់អារមម ៍របស់
 អែរ។ អែរអាចមានចំណ្តប់អាមម ៍មួយចំនួនក្បហារ់ក្បផ្ លោែ នឹងក្បនភទពីរឬបី រែុង
 ចំនណ្តម  ក្បនភទទំាងក្បំាមួយក្រុម ប៉ាុផ្នតអែរអាចមានចំណ្តប់អារមម ៍ខ្ល ំងផ្ត្នលើបីក្បនភទនន 
 វស័ិយននាឺះប៉ាុនណ្តា ឺះ។ អរសរទំាងបីននាឺះ រ្ជ្ជនលខ្រូដ ូផ្ឡន (Holand Code) របស់អែរ។ 
  នត្ើនលខ្រូដ ូផ្ឡនរបស់អែរដូចោែ នឹងរតីរពឹំងរបស់អែរឬនទ? 
              
              
  នោងតាមលទធផ្លនត្សត នត្ើវស័ិយអាជីពការងារ និងរិចេការអវីខ្លឺះផ្ដលស័រតិសមនឹងអែរ? 
             
              
  នត្ើអែរចាំប់អារមម ៍នលើវស័ិយទំាងននាឺះផ្ដរឬនទ? ចូរនក្ជើសយរវស័ិយបីផ្ដលអែរចាំប់
អារមម ៍បំផុ្ត្? 
 .្ ការពិព ៌នាក្បនភទននបុ្ាលិរលរខ ៈរបស់  ូ ផ្ឡន  

ក្បនភនន 
បុ្ាលិរលរខ ៈ 

ការពិព ៌នាទូនៅ វស័ិយននអាជីព 

អែរក្បារដនិយម 
R 

មនុសសក្បារដនិយម ក្បសប់នឹងការងារ  ែឹងធឹ្ង ធ្មមតា 
មានការត្ស ូ ដារ់ខ្លួន នសទៀមសាទ ត់្ ចិត្តទូលាយ និង
នអ នខ្ម ស។ ពួរន្មានសមត្ាភាពខ្ងអត្តពលរមម និង
ខ្ងោនយនត។ ន្ចូលចិត្តនធ្វើការជ្ជមួយ មា៉ា សីុន 
ឧបររ ៍ នរាងចក្រ សត្វ ឬនក្ៅការោិល័យ។ ពួរន្
មិនចូលចិត្តការងារក្រដាសសាែ ម និងអាចមានអារមម ៍
មិនស្សួលរែុងមជឈដាឋ នសងាម។ 

រសិរមម                          
នសវាសុខ្ភាព 
បនចេរវទិាព័ត៌្មាន 
ការសាងសង់        
នក្្ឿងយនត  វសិវរមម 
អាហារ  និង                  
បដិសណ្តឋ ររិចេ 

 
 ជីវវទិា 



 ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)        ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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អែរពូផ្រអនងកត្ 
I 

អែរអនងកត្ ជ្ជក្បនភទមនុសសនចឺះវភិា  ្ ល្ ត្ខ្ងវទិា
សាស្តសត ខ្ងររុររ ទិនត្ ន ចង់នចឺះចង់ដឹង ឯររាជយ នឆមើង 
និងនោរពនពលនវលា។ ន្ចូលចិត្តសនងកត្ វភិា្វាយ
ត្នមល ឬនដាឺះស្សាយបញ្ហា ។ ពួរន្នផ្ទត ត្នលើ លទធផ្ល
ការងារ និងចូលចិត្តរិចេការនផ្សងៗោែ ។ ពួរន្ចូលចិត្ត
នធ្វើការឯររាជយ ន ើយមិនចូលចិត្តសរមមភាពដផ្ដលៗ
នទ។ ពួរន្អាចខ្វឺះជំនាញដឹរនំា។ 
 

វសិវរមម 
្ីមី 
ឱសងៃ/សលយសាស្តសត 
នសដឋរិចេ 
អតិ្ងិៃជន 
ចិត្តវទិា 

អែរសិលបៈនិយម 
A 

 
មនុសសសិលបៈ មាន្ំនិត្នចែក្បឌិ្ត្ ចិត្តទូលាយ បនងកើត្
ងៃមី ររាភាពនដើម ្ប់ដឹង ្ប់យល់អារមម ៍ ឯររាជយ 
ន ើយ្ប់រជួំលចិត្ត។ ន្មិនចូលចិត្តរចនាសមព័នធ របួន
ចាប់នទ ន ល រ្ អែរសិលបៈនធ្វើការរែុងបរសិាា នក្បរប
នដាយនសរភីាព នដាយនក្បើរតីស្សនមរបស់ន្។ ពួរន្
សុខ្ចិត្តក្បងុៃយក្បថាន នដើមបីសារលបងអវីផ្ដលងៃមី ប៉ាុផ្នត
មិនសូវចូលចិត្តយរចិត្តទុរដារ់នលើភាពលអិត្លអន់នទ។ 

ការទំនារ់ទំនង  
នលា ធាតុ្វទិា 
វចិិក្ត្សិលបៈ និងការ
សំផ្ដង ការងៃត្របូ 
វទិយុ និងទូរទសសន៍ 
ការតុ្បផ្ត្ងផ្ាឺះ 
សាា បត្យរមម 
សិលបៈ  និង 
ការទារ់ទង 

អែរខ្ងសងាម 
S 

 
មនុសសខ្ងសងាម មានភាពរសួរាយ ចិត្តលអ ពូផ្រយល់
នចឺះជួយស ការ ោំក្ទ រារ់ទារ់ និងមានទំនួលខុ្ស
ក្តូ្វ ។ ពួរន្ចូលចិត្តនធ្វើការជ្ជមួយមនុសស ន ើយមាន
ការបារមាពីសុខ្មាលភាពអែរដនទ។ ពួរន្មានជំនាញ
ងៃវីមាត់្ និងទំនារ់ទំនងលអ។ មនុសសខ្ងសងាមមិនចូល
ចិត្តនធ្វើការងារជ្ជមួយមា៉ា សីុន ឬសាា នភាពផ្ដលមាន
រចនាសមព័នធទំននើបនពរនទ។ 

ការក្បឹរានោបល់ 
ការពាបាល 
ការពាបាលផ្លូវចិត្ត 
ការនធ្វើដំន ើ រ 
ការផ្សពវផ្ាយ 
ទំនារ់ទំនងអនតរជ្ជតិ្ 
ការអប់រ ំ នសវាសុខ្
ភាព នសវារមមធ្នធាន
មនុសស និងនសវា 
សាធារ ៈ 

អែរខ្ង 
សណ្តត ប់ធាែ ប់ 

E 

មនុសសខ្ងស ក្ោស ្ រមានម ិចឆតាខ្ពស់ ក្បរួត្ផ្ជង 
មានរមាល ំងចិត្ត ក្បរបនដាយសុទិដឋិនិយម រសួរាយ មាន
ទំនុរចិត្តនលើខ្លួនឯង និងកាល ហាន។ ពួរន្រ៏ឲ្យត្នមលនលើ

សុរនិោដី 
ទីផ្ារ/ ផ្ផ្ែរលរ់ 



 ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)        ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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រិត្តយស អំណ្តច លុយ និងឋានៈ។ ន្ចូលចិត្តនធ្វើការ
ជ្ជមួយអែរដនទ ន ើយចូលចិត្តនធ្វើអវនីធ្វើឲ្យនរើត្។ ពួរន្
ជ្ជអែរដឹរនំាដ៏ខ្ល ំងក្បរបនដាយជំនាញងៃវីមាត់្ និងមាន
ឆនាៈនមាឺះមុត្នដើមបសីនក្មចនោលនៅរបស់អងាភាព ឬ
ភាពចំន ញផ្ផ្ែរនសដឋរិចេ។ ពួរន្មិនចូលចិត្តវទិា
សាស្តសត និងការ្ ិត្ជ្ជក្បព័នធនឡើយ។ 

ចាប់ វទិាសាស្តសត
ននោបាយ 
  ិជារមមអនតរជ្ជតិ្ 
ជំនួញផ្ផ្ែរ ិរញ្ាវត្ាុ/
ធ្នាោរ 

អែរខ្ងក្តិ្ឺះរឺិះ 
C 

អែរខ្ងក្តិ្ឺះរឺិះ ជ្ជមនុសសនផ្ទត ត្នលើភាពលអិត្លអន់ មានស
ណ្តត ប់ធាែ ប់ មានមនសិការ មានក្បសិទធផ្ល ក្បសប់នឹង
ការងារ សទប់សាទ ត់្ មានទំនួលខុ្សក្ត្ូវ អភិររស និងនឆមើ
ង។ ពួរន្ចូលចិត្តបរសិាា ននរ បរយ ន ើយនធ្វើតាមនីតិ្
វធីិ្ និងទមាល ប់ផ្ដលបាននរ បចំទុរ។ ន្ជ្ជមនុសសមាន
ក្បសិទធភាព ចំន ឺះរិចេការផ្ដលមានភាពចាស់លា
ស់។ ពួរន្ចូលចិត្តការងារខ្ងទិនែន័យ និងការងារ
លំអិត្ជ្ជជ្ជងការនក្បើ្ំនិត្។ ពួរន្នជ សវាងសាា នភាព 
ឬបញ្ហា មិនចាស់លាស់។ 

្ ននយយ 
របាយការ ៍ 
តុ្លាការ 
ការធានារា៉ាប់រង 
រដឋបាល 
រំ ត់្ក្តាឱសងៃ 
ធ្នាោរ 
ការក្្ប់ក្្ងទិនែន័យ 

  
 ៥.៣.៧ ផ្ផ្នការបនាទ ប់រីការសរិានាមរលបចចុបបនែរបសខ់្ុ ំ
 រែុងអំឡុងនពលសិរា ែ្ ំចុងនក្កាយ សិសស្ ួរផ្ត្ទទួលបានរបូភាពចាស់លាស់អំពីការអប់រ ំនិង
ផ្ផ្នការអាជីពរបស់ន្។ នោលបំ ងននលំហាត់្ននឺះ រ្ជួយប ដុ ឺះ្ំនិត្សិសសអំពីផ្ផ្នការទំាងអស់
ននាឺះ នធ្វើឲ្យផ្ផ្នការផ្សដងជ្ជលទធផ្ល ចងអុលបងាា ញនូវជំហានបនាា ប់ផ្ដលក្ត្ូវការនដើមបី្ននៅររការ
អប់រ ំ និងផ្លូវអាជីពបនាា ប់ពីនរ នចប់។ នោលបំ ងននឺះ រ្នរ បរាប់នក្ៅផ្លូវការនូវផ្ផ្នការផ្បបណ្តផ្ដល
សិសសមាន បនាា ប់ពីនរ នចប់។ ពួរន្មានផ្ផ្នការចាស់លាស់សក្មាប់ការអប់រនំានពលអនា្ត្របស់ន  ្
ផ្ផ្នការសិរារបស់ខ្្ុ ំ នឹងជួយឲ្យពួរន្ផ្សវងររព័ត៌្មាន រ់ព័នធនឹងដំន ើ រការដារ់ រយ ន តុ្ដូនចែឺះ
ន ើយផ្ផ្នការអាចជួយពួរន្ឲ្យនក្ត្ៀមខ្លួនបានលអទុរជ្ជមុន។ ជ្ជអនុសាសន៍ ចូរផ្ នំាសិសសឲ្យមាន
ជនក្មើសនក្ចើនជ្ជងមួយសក្មាប់ផ្ផ្នការសិរារបស់ពួរន  ្ ោ៉ាងនហាចណ្តស់រ៏មានជនក្មើសទី២ ផ្ដល
ជ្ជការបផ្នាមនលើជនក្មើសទី១។ កាលណ្តពួរន ន្បើរទាវ រកាន់ផ្ត្នក្ចើនសក្មាប់អនា្ត្របស់ន  ្ពួរន្
កាន់ផ្ត្មានភាពក្បនសើរ។ 
 ជំនួសឲ្យការដារ់ រយចូលនរ ន ឬចូលរមួរមមវធីិ្ប តុ ឺះបណ្តត ល សិសសរ៏អាចនរ បចំផ្ផ្នការ
នដើមបីររការងារនធ្វើផ្ដរ បនាា ប់ពីការសិរា។ ចំន ឺះសិសសទំាងននឺះ ផ្ផ្នការការងាររបស់ខ្្ុ ំ នឹងជួយនរ បចំ
ជំហានបនាា ប់រែុងការផ្សវងររការងារ។ 
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 ជ្ជចុងនក្កាយ ្ួរជំរញុឲ្យសិសស្ ិត្ពីជនក្មើសនផ្សងនទ ត្ផ្ដលន្មាន ក្បសិននបើសិសសទំាងននឺះ
មិនក្ត្ូវបានទទួលឲ្យចូលរមួរមមវធីិ្ប តុ ឺះបណ្តត ល ឬមិនអាចររការងារបាននធ្វើ។ ឧទា រ ៍ នត្ើមាន      វ ិ
ស័យ រ់ព័នធណ្តនផ្សងនទ ត្ផ្ដលពួរន្អាចយរនធ្វើជ្ជផ្ផ្នការបក្មុងបាន? 
 
 
 ព្បតិបតត ិ
 រ. ផ្ផ្នការបនាទ ប់រីការសរិានាមរលបចចបុបនែរបសខ់្ុ ំ 
 លំហាត់្ននឺះនឹងជួយអែរពិចាំរណ្ត និងនរ បចំជំហានបនតបនាា ប់។ អែរបានផ្សវងររជនក្មើសអាជីព
ផ្ដលបានប៉ាងទុរមួយចំនួនន ើយ។ ឥឡូវដល់នពលនិោយពីជនក្មើស និងនធ្វើឲ្យនោលនៅរបស់អែរ
កាល យជ្ជពិត្ន ើយ! 
 នត្ើអែរមានផ្ផ្នការផ្បបណ្តបនាា ប់ពីនរ នចប់? សិរា ការងារ ឬអវីនផ្សងនទ ត្? ចូរសរនសរ្ ំនិត្ 
និងការ្ ិត្នឃើញនផ្សង នៗៅនលើនស វនៅននឺះ។   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បចេុបបនែខ្្ុំនរ ននៅថាែ រ់ទី១០ ននវ.ិ...........។ 
បនាា ប់ពីចប់មធ្យមសិរាខ្្ុំនឹង.............. 

ទី១០    

ទី១១    

ទី១២    

មនធ្ាបាយនដើមបីសនក្មចបំ ងននឺះ 
........................................................... 

ផ្ផ្នការបនាា ប់ពីការសិរារបស់ខ្្ុំ 
ការសិរា............................... 
ការងារ.................................. 
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 ខ. ផ្ផ្នការម្នការសរិារបសខ់្ុំ 
 នត្ើអែរមានផ្ផ្នការចាស់លាស់សក្មាប់ការអប់រនំានពលអនា្ត្របស់អែររចួន ើយឬនៅ? ចូរ
នក្ត្ៀមខ្លួនទុរជ្ជមុន ផ្សវងររព័ត៌្មានផ្ដល រ់ព័នធ ព័ត៌្មានទារ់ទងនឹងដំន ើ រការដារ់ រយសំុការងារ 
ន ើយបំនពញទក្មង់ដូចខ្ងនក្កាម។ អែរ្ួរមានជនក្មើសនក្ចើនជ្ជងមួយសក្មាប់ផ្ផ្នការននការសិរា
របស់អែរ ោ៉ាងនហាចណ្តស់រ៏មានជ្ជនក្មើសទី២ ផ្ដលជ្ជការបផ្នាមនលើជនក្មើសទី១ផ្ដរ។ កាលណ្ត   ពួរ
ន  ្នបើរទាវ រកាន់ផ្ត្នក្ចើនសក្មាប់អនា្ត្របស់ន  ្ពួរន្កាន់ផ្ត្មានភាពក្បនសើរ។ 
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ជមព្ម្ើសមរ ើសទី១ 

ការអប់រ ំឬរមមវធីិ្ប តុ ឺះបណ្តត ល 
            
ក្្ឹឺះសាា នអប់រ ំ(មជឈម ឌ លប តុ ឺះបណ្តត ល សារលវទិាល័យ មហាវទិាល័យ...) 
            
សញ្ហា បក្ត្/ បរញិ្ហា បក្ត្ 
            
ត្ក្មូវការ និងលរខ ៈវនិិចឆ័យសក្មាប់ការចូលនរ ន 
            
            
ដារ់ រយនពលណ្ត? នពលរំ ត់្ននការដារ់ រយ 
            
ដារ់ រយនដាយរនប បណ្ត? ការដារ់ រយ និងឯរសារបផ្នាម 
            
            
            
ការក្បឡងចូលនរ ន 
នៅនពលណ្ត?         
សមាា រៈផ្ដលក្ត្ូវការ?       
រិចេការដំបូង      
ព័ត៌្មាន រ់ព័នធនផ្សងនទ ត្ 
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ជមព្ម្ើសមរ ើសទី២ 
ការអប់រ ំឬរមមវធីិ្ប តុ ឺះបណ្តត ល 
           
ក្្ឹឺះសាា នអប់រ ំ(មជឈម ឌ លប តុ ឺះបណ្តត ល សារលវទិាល័យ មហាវទិាល័យ...) 
           
សញ្ហា បក្ត្/ បរញិ្ហា បក្ត្ 
           
ត្ក្មូវការ និងលរខ ៈវនិិចឆ័យសក្មាប់ការចូលនរ ន 
           
           
ដារ់ រយនពលណ្ត? នពលរំ ត់្ននការដារ់ រយ 
           
ដារ់ រយនដាយរនប បណ្ត? ការដាប់ រយ និងឯរសារបផ្នាម 
           
           
           
ការក្បឡងចូលនរ ន 
នៅនពលណ្ត?         
សមាា រៈផ្ដលក្ត្ូវការ?        
រិចេការដំបូង         
ព័ត៌្មាន រ់ព័នធនផ្សងនទ ត្ 
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គ្. ផ្ផ្នការការងាររបសខ់្ុំ 

 ១. នត្ើអែរមានផ្ផ្នការររការងារនធ្វើនក្កាយការសិរាភាល មឬ? លំហាត់្ននឺះនឹងជួយអែរឲ្យនរ បចំជំហាន
បនាា ប់រែុងការផ្សវងររការងារ។ 
             
             
         
  នត្ើអែរចង់នធ្វើការងារនៅឯណ្ត? 

            
            
នត្ើខ្្ុំអាចទារ់ទងនរណ្តនដើមបីររការងារ? នត្ើខ្្ុំទារ់ទងន្នដាយរនប បណ្ត? 
            
            
 នត្ើខ្្ុំអាចររព័ត៌្មានអំពីការងារនៅឯណ្ត? 
            
            
នត្ើដារ់ រយនដាយវធីិ្ណ្ត? នត្ើទក្មង់ននការដារ់ រយផ្បបណ្តផ្ដលក្ត្ូវការ? 
            
            
            
នត្ើក្ត្ូវនក្ត្ៀមខ្លួនសក្មាប់ការសមាា សន៍ោ៉ាងដូចនមតច? 
            
            
            
ព័ត៌្មាន រ់ព័នធនផ្សងៗ 
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២. នត្ើនឹងមាននរឿងអវីនរើត្នឡើងនបើសិនន្មិនទទួលអែរឲ្យចូលរមួរមមវធីិ្ប តុ ឺះបណ្តត ល ឬផ្តល់

ការងារឲ្យនធ្វើ? នត្ើមានជនក្មើសអវីនផ្សងនទ ត្នទ? ចូរសរនសរផ្ផ្នការបក្មុងទុររែុងនស វនៅននឺះ។ 
             
             
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 ៤.៣.៨ ផ្ផ្នការអប់រ ំនិងអាជីរ 
 នោលបំ ងននលំហាត់្ននឺះ រ្ជួយឲ្យសិសសយល់ដឹងនូវទិដឋភាពទំាងឡាយផ្ដលមានឥទធិពល
ដល់ជនក្មើសននអាជីព និងផ្ផ្នការបនាា ប់ពីការសិរារបស់ពួរន្។ តាមរយៈការបញ្ហា រ់សរមមភាពននឺះ 
សិសសរ៏អាចនរ បចំផ្ផ្នការផ្ដលអាចជួយពួរន្ឲ្យសនក្មចនោលនៅបានផ្ដរ។ 
 សំ ួរនៅនលើសនលឹររិចេការ និងម៉ាូផ្ដលសនងខប នឹងនំាសិសសបញ្េ ប់លំហាត់្ ការសងខបផ្ផ្នការ
អប់រ ំនិងអាជីព។ សិសសអាចក្បមូលព័ត៌្មាន លទធផ្ល និងការ្ ិត្របស់ន្ពីលំហាត់្មុន  ៗនិងនត្សតផ្ដល
ន្បាននធ្វើរែុងអំឡុងនពលនរ ននមនរ នក្បឹរានោបល់។ នពលក្បមូលចប់ ការសនងខបនឹងជួយសិសសឲ្យ
យល់ថានត្ើជំនាញ សមត្ាភាព ចំណ្តប់អារមម ៍ ការចូលចិត្ត រតីរពឹំងទុរ ស្សបោែ នឹងផ្ផ្នការបនាា ប់ពីការ
សិរារបស់ន្ផ្ដរឬអត់្ ន ើយនត្ើមានត្ក្មូវការអវីផ្ដលក្ត្ូវពិចាំរណ្តនឡើងវញិ ចំន ឺះអាជីពផ្ដលស័រតិស
មនឹងពួរន  ្នោងតាមចំណ្តប់អារមម ៍ និងចំ ង់ចំ ូលចិត្តរបស់ពួរន្។ លំហាត់្ននឺះអាចយរនក្បើ
សក្មាប់ការក្បឹរានោបល់ទល់មុខ្ ឬរែុងថាែ រ់នរ នបានផ្ដរ និង/ឬនក្បើសក្មាប់រិចេការផ្ាឺះរ៏បាន។ 
 

ផ្ផ្នការបព្ម្ុងទុររបសខ់្ុំ 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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 ព្បតិបតតិ  

 ចូរនរ បចំផ្ផ្នការសនងខបននការអប់រ ំនិងអាជីពរបស់អែរនៅនលើក្រដាសមួយសនលឹរ។ សំ ួរខ្ង
នក្កាម និងម៉ាូផ្ដលសនងខបនឹងជួយអែរឲ្យបញ្ហា រ់វាបាន។ អែរអាចក្បមូលព័ត៌្មាន លទធផ្ល ការ្ ិត្ពី     លំ
ហាត់្មុន  ៗនិងនត្សតផ្ដលន្បាននធ្វើរែុងអំឡុងនពលនរ ននមនរ នក្បឹរានោបល់។ 
 អំពីខ្្ុំ 

១. នត្ើមុខ្វជិ្ជា អវីផ្ដលអែរនពញចិត្តនៅសាលានរ ន? 
 ២. នត្ើជំនាញ និងចំ ុចខ្ល ំងរបស់អែរមានអវីខ្លឺះ? 
 ៣. នត្ើអែរក្ត្ូវការអភិវឌ្ឍជំនាញអវី? នត្ើចំ ុចនខ្ាយរបស់អែរមានអវីខ្លឺះ? 
 ៤. នត្ើអែរចំណ្តប់អារមម ៍ និងផ្លបងរំសានតរបស់អែរមានអវីខ្លឺះ? 
 ៥. នត្ើអែរមានបទពិនសាធ្ន៍ការងារផ្បបណ្តខ្លឺះ? ឧទា រ ៍ ការងារនក្កាយការសិរា ការជួយ
ក្រុមក្្ួសារនធ្វើចំការ ឬជំនួញ ឬការសម័ក្្ចិត្តចំន ឺះរមមវធីិ្រែុងស្សុរ។ 
 ៦. ចូរនរ បរាប់អំពីអវីផ្ដលអែរនពញចិត្តនធ្វើ ឬអវីផ្ដលអែរពូផ្រ ផ្ដលមិនបាននរ បរាប់ខ្ងនលើ 
(ឧទា រ ៍ ការនលងនភលង ការនិពនធនរឿង ការនលងន ាមតាមរំុពយូទ័រ ការសង់ ឬការជួសជុល)។ ចូររាប់
បញ្េូ លទំាងសរមមភាពផ្ដល រ់ព័នធនឹងសាលានរ ន និងសរមមភាពផ្ដលមិន រ់ព័នធ។ 
 ៧. ចូរបងាា ញពី្ុ ត្នមលផ្ដលសំខ្ន់ចំន ឺះការងាររបស់អែរ (ដូចជ្ជការងារឯររាជយ ការងារខ្ងរ្
នៅ។ល។)  
 
 ផ្ផ្នការបនាទ ប់រីការសរិានាមរលបចចុបបនែរបសខ់្ុំ 
 អែរបានផ្សវងររជនក្មើសផ្ដលប៉ាងទុរពីរបីរចួមរន ើយកាលពីមុន។ ឥឡូវននឺះ ដល់នពល
និោយពីជនក្មើសរបស់អែរន ើយ។ នត្ើការអប់រនិំងរមមវធីិ្ប តុ ឺះបណ្តត លណ្តផ្ដលអែរយល់ថា្ួរឲ្្
យចាំប់អារមម ៍បំផុ្ត្? 
 ១. នត្ើអែរបាន្ិត្អំពីផ្លូវអាជីពនផ្សងៗផ្ដលមានទំនារ់ទំនងនឹងរក្មិត្ននការអប់រ ំ និងការ      
ប តុ ឺះបណ្តត លឬនទ? 
 ២. ការងារស្សនដ ងោែ ជ្ជនក្ចើនក្ត្ូវការរក្មិត្ននការអប់រ ំ (ឧទា រ ៍ អែរបនចេរនទស និង
វសិវររ)។ នត្ើរក្មិត្ណ្តផ្ដលស័រដិសមនឹងអែរបំផុ្ត្  រ់ព័នធនឹងរនប បននការសិរា នោលនៅអាជីព 
និងសាា នភាពនសដឋរិចេ? 
 ៣. នត្ើអែរនឹងចាំប់នផ្តើមនធ្វើការបនាត ប់ពីអែរបញ្េ ប់ការសិរាភាល មផ្មននទ? នត្ើអែរចង់នធ្វើការនៅ
ឯណ្ត? 
 ៤. មានមនុសសប៉ាុនាម ននារ់ផ្ដលយល់ថា ផ្ផ្នការបក្មុងទុរមានសារៈក្បនោជន៍? 
 ៥. នត្ើនឹងមាននរឿងអវីនរើត្នឡើងនបើសិនជ្ជន្មិនទទួលអែរឲ្យចូលនរ ន ឬនធ្វើការ? នត្ើអែរមាន
ជនក្មើសអវីនផ្សងនទ ត្? 
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ការមៅ លទ់ីមនាះរីទីមនះ 
  

១. នត្ើអែរអាចនធ្វើអវីបាននៅនពលផ្ដលអែររំពុងសិរានដើមបីនក្ត្ៀមខ្លួនសក្មាប់ការអប់រ ំនិង
ការងារនានពលអនា្ត្របស់អែរ? 
 ២. នត្ើមុខ្វជិ្ជា អវីផ្ដលអែរ្ួរសិរាបផ្នាម? 
 ៣. នត្ើអែរអាចនធ្វើអវីបាននទ ត្នដើមបីពក្ងឹងជំនាញ និងចំន ឺះដឹងរបស់អែរ? នត្ើមានមុខ្វជិ្ជា
បផ្នាមផ្ដលអែរអាចនរ នបាននទ? 

ទីននាឺះ 

ទីននឺះ 

ខ្្ុំរំពុងនរ ន 

ខ្្ុំ្ួរនរ នអវី
បផ្នាម 

ខ្្ុំ្ួរពក្ងឹង និង
នរ នជំនាញអវី 
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មសចរតសីមងខបរីផ្ផ្នការការអប់រ ំនិងអាជរីរបសខ់្ុ ំ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អំពីខ្្ុំ 

 

ផ្ផ្នការបនាា ប់ពីការសិរា 

 

មុខ្វជិ្ជា ផ្ដលខ្្ុំនពញចិត្ត 
 អង់ន្លស 
 ភូមិវទិា 
 ក្បវត្តិវទិា 
 

ជនក្មើសននអាជីព និងការអប់រ ំ
1. ធុ្រៈរិចេ (សារលវទិាល័យ) 
2. ការនធ្វើដំន ើ រ និងវស័ិយនទសចរ ៍ 

 (មហាវទិាល័យ) 
3. បូរា វទិា (សារលវទិាល័យ) 

ផ្ផ្នការបក្មងុនទុរ 
 សក្មារមួយ ែ្ ំនដើមបីទទួលបទពិនសាធ្ន៍ការងារ 
 ការសិរាតាមបណ្តត ញអីុននធ្ើន ត្ នៅសារល 

វទិាល័យនបើរទូលាយ 

ការនៅដល់ទីននាឺះពីទីននឺះ 
 សងកត់្ធ្ទន់នលើការសិរាភាសា 
 នរ ន្ ិត្វទិាបផ្នាម 
 សាា ល់នស វនៅសិរាសក្មាប់ក្បឡងចូលនរ ន 

បទពិនសាធ្ន៍ការងារផ្ដល រ់ព័នធ 
ការងារនក្កាយការសិរា 
 វបបធ្ម៌បរនទស និងភាសា 
 សរមមភាពនៅរលឹប 
 ការងារសម័ក្្ចិត្តនផ្សងនទ ត្ 
 នលខ្ធិ្ការននសមា្មន៍ 

ផ្លបងរំសានត និងចំណ្តប់អារមម ៍ 
 បាល់ទឺះ 
 វបបធ្ម៌បរនទស និងភាសា 
 សរមមភាពនៅរលឹប 
 ការងារសម័ក្្ចិត្ត 

្ុ ត្នមលសំខ្ន់ចំន ឺះការងារ 
 នធ្វើការជ្ជមួយមនុសស 
 នមា៉ាងការងារបត់្ផ្បន 
 ការងារឯររាជយ 
 ការនធ្វើដំន ើ រនៅបរនទស 

ជំនាញ និងភាពខ្ល ងំ 
 ពូផ្រភាសា 
 ការងារជ្ជក្រុម 
 ខ្ងសងាម 
 ទំនួលខុ្សក្ត្ូវ ខ្្ុំចូលចិត្ត 

 អាន 
 ផ្ាុំ រយ 
 នធ្វើដំន ើ រ 
 ស្សាវក្ជ្ជវ និងអនងកត្ 

ចំ ុចនខ្ាយ 
 ្ ិត្វទិា 
 សុទិដឋិនិយមនពរ 
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សណួំរផ្ លព្តូវរិចារណាបនាទ ប់រីអែរានបញ្ចប់មសចរដីសមងខប 
ផ្ផ្នការមព្កាយការសរិារបសអ់ែរ 

 
 ១. នត្ើចំណ្តប់អារមម ៍ ចំ ង់ចំ ូលចិត្ត និងរដីរពឹំង ស្សបនឹងផ្ផ្នការបនាា ប់ពីការសិរា
របស់អែរផ្ដរឬនទ? នបើមិនផ្មន នត្ើមានវស័ិយអាជីពណ្ត ផ្ដលស័រដិសមនឹងអែរ នោងតាមចំ ង់
ចំ ូលចិត្តរបស់អែរ? 
 ២. នត្ើជំនាញ និងសមត្ាភាពបចេុបបនែនធ្វើឲ្យអែរអាចទទួលការអប់រ ំនិងចូលរមួរមមវធីិ្ប ដុ ឺះ
បណ្តដ លបាននទ ឬនត្ើជំនាញ និងសមត្ាភាពរបស់អែរ ជួយបំនពញត្ក្មវូការការងារនានាផ្ដលអែរ
រំពុងផ្សវងររផ្ដរនទ? 

 ៣. ចូរចាំប់នផ្ដើមនដាយពិនិត្យនឡើងវញិនូវការអប់រទូំនៅ  ឬត្ក្មូវការចំាំបាច់ចំន ឺះការងារ និង
សួរខ្លួនឯងថា «នត្ើខ្្ុំអាចនធ្វើវាបានឬនទ?» 
 

សូមសំណ្តងលអនៅនពលផ្ដលអែរបនតនធ្វើផ្ផ្នការអនា្ត្របស់អែរ!
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 ៤.៣.៩. ផ្ផ្នទីរំណប់ព្ទរិ 
 នត្ើអែរនមើលនឃើញខ្លួនឯងនៅឯណ្តរយៈនពល១០ ែ្ ំនទ ត្? 

 នត្ើអែរនធ្វើអវី? 
 នត្ើអែរនធ្វើការនៅឯណ្ត? 
 នត្ើអែរមានក្្ួសារនទ? 
 នត្ើអែររស់នៅឯណ្ត? 
 នត្ើចំណ្តប់អារមម ៍ និងផ្លបងរំសានតរបស់អែរមានអវីខ្លឺះ? 
 នត្ើអែរមានមិត្តភរដិផ្បបណ្ត? 

 «នបើអែរអាចស្សនមនឃើញវា អែរអាចសនក្មចវាបាន នបើអែរអាចយល់សបតិនឃើញវា អែរអាច
កាល យជ្ជវាបាន» ។  វលីាម អាសរវ ៉ាដ (William Arthur Ward) 
 

 ផ្ផ្នទីរំ ប់ក្ទពយ (អាចនៅបានថា កាដ រទសសនៈវស័ិយ ឬកាដ រននរដីសុបិន) ជ្ជទក្មង់ននរបូ
ភាពននរដីសុបិនតនោលនៅរបស់អែរ ន ើយវាជ្ជអវីផ្ដលនធ្វើឲ្យអែរសបាយចិត្ត។ នក្ៅពីរបូភាពននឺះ 
ផ្ផ្នទីរំ ប់ក្ទពយអាចរាប់បញ្េូ ល រយ ឃ្លល  ក្បនោ្ ឬនរណ្តមាែ រ់ ផ្ដលអាចអឺះអាងនូវបំ ង
របស់អែរ។ ផ្ផ្នទីរំ ប់ក្ទពយ រ្ជ្ជឧបររ ៍ផ្ដលមានក្បនោជន៍ ជួយឲ្យអែរ្ិត្នឃើញនូវនោល
នៅ ន ើយអាចនក្បើជ្ជក្បភពននការនលើរទឹរចិត្ត ខ្ ៈផ្ដលអែរនធ្វើការន ព្ ឺះនៅកាន់ការសក្មចបាន
នូវរដីសុបិនតរបស់អែរ។ ្ំនិត្នៅពីនក្កាយននឺះ រ្ អែរ  ុមព័ទធនៅនដាយរបូភាពផ្ដលបញ្ហា រ់ថា     អែរ
ចង់កាល យជ្ជអវី អែរចង់បានអវី អែរចង់រស់នៅទីណ្ត ឬអែរចង់វប់សក្មារលំផ្ នៅទីណ្ត ក្ពមទាំង
ការផ្ទល ស់បដូរននជីវតិ្ផ្ដលសមស្សបនឹងរបូភាព និងរដីក្បាថាែ ទំាងននាឺះ។ 
 នត្ើអែរបនងកើត្ផ្ផ្នទីរំ ប់ក្ទពយនដាយរនប បណ្ត? 
 អែរក្ោន់ផ្ត្ក្ត្វូការ៖ 

 កាដ រផ្ដលមានផ្ទា ំងរបូភាពធំ្ៗ ផ្ទា ំងក្រដាសធំ្សក្មាប់សរនសរ ឬក្រដាសធំ្នផ្សងនទ ត្ 
 ទសសនាវដដី កាផ្សត្ នស វនៅនសដើង ខិ្ត្ប័ ា កាត្ប៉ាុសាត ល់ចាំស់ៗ របូងៃត្ ។ល។ 
 កាវ  វរត្ និងប ិចព ៌ (រនន្រនត)។ 

 ជំហានទី១ ៖  នមើលក្ត្សួៗនូវទសសនារដដី សមាា រនផ្សងៗផ្ដលមាន ផ្ ររបូភាព  រយ និង
ចំ ងនជើងនៅតាមន័យផ្ដលអែរចង់បាន។ 
 ជំហានទី២ ៖ ចាំប់នផ្ដើមនដាយដារ់របូភាពនៅនលើកាដ រ អែរអាចសរនសរន័យរបស់វានៅក្ជងុ 
កាដ រ (ឧទា. សុខ្ភាព ការងារ ទំនារ់ទំនង...) ឬដារ់របូ សនពញផ្ផ្នទីរំ ប់ក្ទពយ 
 ជំហានទី៣៖ យរកាវបិទរបូទាំងអស់នៅនលើកាដ រ សរនសរ រយ ឃ្លល  និង រយនសាល រ ឬ្ូររបូ 
នដាយនក្បើ វរត្ និងប ិចព ៌ នបើសិនជ្ជអែរចង់សរនសរ។ 
 ជំហានទី៤៖ ពយួរផ្ផ្នទីរំ ប់ក្ទពយរបស់អែរនៅទីរផ្នលងផ្ដលអែរនមើលនឃើញញឹរញាប់។
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ម្ិតតន័រដិ 
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ជំរូរទី ៦ 
រម្មវិធីផ្ផ្ែរព្បឹរាអាជីរ 

មៅម្ធិម្សរិា 
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៦. រម្មវិធីសរិាផ្ផ្ែរព្បឹរាអាជីរមៅម្ធិម្សរិា 
៦.១. រម្មវិធីសរិាមៅរព្ម្ិតម្ធិម្សរិាបឋម្នូម្ិ 
 ការផ្ទល ស់បដូរក្បរបនដាយសុវត្ាិភាពសក្មាប់សិសសពីបឋមសិរានៅអនុវទិាល័យ រ្មានការ
ោំក្ទពីក្្ូបនងាា លក្បឹរាអាជីព ផ្ដលមានទំនារ់ទំនងោែ ោ៉ាងជិត្សែិទធជ្ជមួយនាយរសាលា និង
នលារក្្ូ អែរក្្ូ ផ្ដលជ្ជនដ្ូនៅសាលាបឋមសិរា។ 
 សក្មាប់ការអប់រនំៅអនុវទិាល័យ ម្ាុនទសរ៍ននការសិរា និងវជិ្ជា ជីវៈរមួបញ្េូ លនូវចំ ុច   
សំខ្ន់ៗមួយចំនួនដូចជ្ជ ការសិរាជំនាញ ការនធ្វើការនៅស ្មន៍របស់សាលា ចំន ឺះដឹងផ្ទា ល់
ខ្លួន ជនក្មើសសក្មាប់ការសិរាបនត មុខ្របរ និងវស័ិយននមុខ្របរ ក្ពមទំាងជីវតិ្ការងារ។ នលើសពីការ
ក្បឹរានោបល់រែុងថាែ រ់នរ នក្បរបនដាយភាពររីចនក្មើនជ្ជក្បចំាំ សិសសទំាងអស់រ៏នឹងក្ត្វូទទួលការ
ក្បឹរា នោបល់ទល់មុខ្ ឬជ្ជក្រមុតូ្ច នៗៅតាមការនសែើសំុ។ 
 នៅ ែ្ ំចុងនក្កាយននអនុវទិាល័យ សិសសក្ត្ូវទទួលការផ្ នំាឲ្យសាា ល់ពីផ្ផ្នការបនាា ប់ពី
សាលា។ សិសសរ៏ក្ត្ូវទទួលការផ្ នំាឲ្យនក្បើក្បាស់ព័ត៌្មាន ផ្ដលជ្ជជំនួយដល់ជនក្មើសននការ
សិរា និងអាជីពរបស់ពួរន្ ក្ពមទាំងនក្បើក្បាស់នសវាក្បឹរានោបល់ ផ្ដលផ្ដល់នដាយក្្ឹឺះសាា ន
អប់រ ំរដឋបាលការងារ និងភាែ រ់ងារសាធារ ៈនផ្សងៗ។ 
 រែុងអំឡុងនពលសិរាថាែ រ់ទី៩ សិសស មានឱកាសបញ្េ ប់មុខ្វជិ្ជា  ផ្ដលផ្ដល់ការផ្ នំាឲ្យ
សាា ល់ពីជីវតិ្ការងារ។ មុខ្វជិ្ជា ននឺះជួយដល់ការនក្ជើសនរ ើសផ្ផ្ែរអប់រ ំ និងអាជីព ន ើយអាចនរ បចំជ្ជ 
សរមមភាពបនាា ប់ពីសាលា។ ការផ្ទល ស់បដូរក្បរបនដាយសុវត្ាិភាពសក្មាប់សិសសពីបឋមសិរា នៅអនុ
វទិាល័យ ឬការប ដុ ឺះបណ្តដ លផ្ផ្ែរអាជីព រ្ទទួលការោំក្ទតាមរយៈរិចេស ការរវាងក្្ូបនងាា ល
ក្បឹរាអាជីព នលារក្្ូ អែរក្្ូ នាយរ នាយិកា ផ្ដលជ្ជនដ្ូនៅតាមសាលា និងវទិាសាា ននានា។
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នោលនៅ មាតិ្កាសំខ្ន់ៗ ថាែ រ់ នមា៉ាង វធីិ្សាស្តសត 
ដំណ្តរ់កាលផ្ទល ស់បដូរ  6 → 7 មិនរំ ត់្  

សិសសទទួលការោំក្ទ និងការផ្ នំានៅតាម
ដំណ្តរ់កាលផ្ទល ស់បដូរនផ្សងៗ ននផ្លូវសិរា
របស់ពួរន្ 

 ការនធ្វើឲ្យក្បារដថាការផ្ទល ស់បដូរពិត្ជ្ជមាន
សុវត្ាិភាព 

 ការផ្ នំាសិសសថាែ រ់ទី៦នរ ននៅបឋម
សាលារែុងស្សរុឲ្យសាា ល់ពីការអប់រនំៅអនុ
វទិាល័យ 

  
 

 ក្្ូក្បឹរាអាជីពនធ្វើទសសនរិចេ 
សាលាបឋមសិរារែុងស្សុរ 

 សិសសបឋមសិរានធ្វើទសសន
រិចេនៅអនុវទិាល័យ(នងៃទទំននរ) 

 ស ក្បតិ្បត្តិការ និងការផ្ចរ 
រផំ្លរព័ត៌្មានដល់ក្្បូឋម 

ការពិនក្ោឺះនោបល់អំពីការសិរា  7   

សិសសនរ ន 
 ពីរនប បនធ្វើការរែុងស ្ម៍ 
 នូវភាពឯររាជយ និងទំនួលខុ្សក្ត្វូ 
 ស ក្បតិ្បត្តិការ និងជំនាញទំនារ់ទំនង 
 អភិវឌ្ឍជំនាញសិរា និងជំនាញរងាវ យ

ត្នមលខ្លួនឯង 
 នក្បើក្បាស់វធីិ្សាស្តសត និងក្បភពព័ត៌្មាន

នផ្សងៗ 
 អភិវឌ្ឍយុទធសាស្តសតសិរាជ្ជលរខ ៈ

បុ្ាល 

 ការសិរានៅអនុវទិាល័យ (ការផ្ទល ស់បដូរ
បញ្ហា ក្បវម សារៈសំខ្ន់ននការសិរា ការ
ោំក្ទពីមនុសសដនទ ការសិរានៅសាលា) 

 របួនចាប់សក្មាប់ការងារសាលា 
(បរោិកាសនរ នសូក្ត្ក្បរបនដាយភាព
នសទៀមសាទ ត់្ សមាា រសិរាចំាំបាច់ ។ល។) 

 នដើរតួ្ជ្ជសមាជិរផ្ដលមានការទទួលខុ្ស
ក្ត្ូវដល់ក្រុមជំនាញសិរា (ទទួលព័ត៌្មាន 
រិចេការផ្ាឺះ ការរត់្ក្តាទុរ វធីិ្សាស្តសតចងចំាំ 
ការរលឹំរនមនរ នក្បឡង ការក្្ប់ក្្ងនពល
នវលា)  

 ការវាយត្នមល 

   ការពិភារាជ្ជក្រុមនិង
សរមមភាពនផ្សងៗរែុងថាែ រ់ 

 សិកាខ សាលាការងារជ្ជបុ្ាល 

 ការក្បឹរានោបល់ទល់មុខ្ 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)      ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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នោលនៅ មាតិ្កាសំខ្ន់ៗ ថាែ រ់ នមា៉ាង វធីី្សាស្តសត 
ការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង និងផ្ផ្ែរសងាម  7   

សិសសនឹង 
 យល់ពីខ្លួនឯងថាជ្ជបុ្ាលមួយរបូ 
 និងជ្ជសមាជិរននស ្មន៍នានា 
 បនងកើនចំន ឺះដឹងផ្ទា ល់ខ្លួនរបស់ពួរន្ 
 អភិវឌ្ឍជំនាញទំនារ់ទំនងក្បរបនដាយ

ការនោរពបុ្ាល និងក្រុមនផ្សងៗ 
 នក្បើជំនាញសុវត្ាិភាពផ្ទា ល់ខ្លួន 
 និងយុទធសាស្តសតនដាឺះស្សាយបញ្ហា  

 ្ំនិត្ផ្ទា ល់ខ្លួន និងការពក្ងឹងការនោរពខ្លួន
ឯង 

 ការនធ្វើឲ្យមានតុ្លយភាពតួ្នាទីជីវតិ្ 
 រនប បទទួលសាា ល់ខ្លួនឯង (អែរ និង្ុ 

ត្នមលរបស់អែរ) 
 ការនធ្វើជ្ជសមាជិរចូលរមួដល់ស ្មន៍

នានាននពិភពនលារ 
 ទំនារ់ទំនងក្បរបនដាយ្ុ ភាព 
 ការនោរពខ្លួនឯង និងអែរដនទ 
 ការទទួលខុ្សក្ត្ូវផ្ទា ល់ខ្លួននលើទំនារ់ទំនង 
 ជនក្មើសក្បរបនដាយសុវត្ាិភាព 
 និងសុខ្ភាពរែុងជីវតិ្ 
 ការក្បវមនឹងបញ្ហា  និងការខ្រចិត្ត 
 ការក្្ប់ក្្ងអារមម ៍ 
 ការនដាឺះស្សាយភាពតានតឹ្ង 

  
 

 ការពិភារាជ្ជក្រុម និង
សរមមភាពនផ្សងៗរែុងថាែ រ់ 

 សិកាខ សាលាការងារជ្ជបុ្ាល 
 ការក្បឹរានោបល់ទល់មុខ្

(នៅតាមសំ ូពរ) 

ចំន ឺះដឹងផ្ទា ល់ខ្លួន  7   

សិសសនឹង 
 បនងកើនចំន ឺះដឹងខ្លួនឯង 

   
 

 ការពិភារាជ្ជក្រុមនិង
សរមមភាពនផ្សងៗរែុងថាែ រ់ 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)      ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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 ទទួលសាា ល់បណ្តដ ញមនុសសផ្ដលអាច
ផ្ដល់ការោំក្ទដល់ជីវតិ្ក្បចំាំនងៃទនៅសាលា
និងនៅផ្ាឺះ ឬផ្ដល់ការោំក្ទដល់ការរសាង
អនា្ត្របស់ពួរន្ 

 សនងកត្នមើលនត្ើឱកាសអវីផ្ដលបរសិាា ននន 
ការរស់នៅរបស់ពួរន្អាចផ្ដល់ឲ្យបាន 

 ចំណ្តប់អារមម ៍ 
 ការងារបណ្តដ ញរបស់ខ្្ុំ 
 បរសិាា នននការរស់នៅរបស់ខ្្ុំ 

  
 

 ការសិរា 

 សិកាខ សាលា 

 ការងារជ្ជបុ្ាល 

 ការក្បឹរានោបល់ទល់មុខ្ 

(នៅតាមសំ ូពរ) 

ជីវតិ្ និងរដីសុបិនតននអាជីព  8   

សិសសនឹង 
 បនងកើនចំន ឺះដឹងផ្ទា ល់ខ្លួនបផ្នាមនដាយ 

បងាា ញពីរដីក្បាថាែ  និងរដីសុបិននានពលអនា្ត្
របស់ពួរន្ 

 ផ្សវងយល់នូវទិដឋភាពអវីផ្ដលមានសារៈសំខ្ន់
រែុងជីវតិ្ការងារ និងអាជីពរបស់ពួរន្ 

 សាា ល់ពីអវីផ្ដលពួរន្ក្ត្វូការនរ នសូក្ត្នដើមបី
សនក្មចបានរដីសុបិន និងនោលបំ ងរបស់
ពួរន្ 

 ជីវតិ្ និងរដីសុបិនននអាជីព 

 របូភាពននការងារ (ភាា ប់ជ្ជមួយរិចេការ របូ
ភាព អារមម ៍ ្ំនិត្ សញ្ហា   ការ្ិត្
ទុរជ្ជមុន ។ល។) 

 ទិដឋភាពសំខ្ន់រែុងជីវតិ្ការងារ 
 ជំនាញនិងចំន ឺះដឹងផ្ដលក្ត្ូវការសក្មាប់

ការងាររែុងរដីសុបិន 

   ការពិភារាជ្ជក្រុម 

 និងសរមមភាពនផ្សងៗរែុងថាែ រ់ 

 សិកាខ សាលា 

 ការងារជ្ជបុ្ាល 

 ការក្បឹរានោបល់ទល់មុខ្ 

(នៅតាមសំ ូមពរ) 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)      ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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នោលនៅ មាតិ្កាសំខ្ន់ៗ ថាែ រ់ នមា៉ាង វធីី្សាស្តសត 

ការសិរា  8   
សិសសនឹង 
 យល់ថាការសិរាជ្ជដំន ើ រការនពញមួយជីវតិ្ 
 យរចិត្តទុរដារ់ចំន ឺះបំ ិនជីវតិ្ 

និងអាចមានសមត្ាភាពនរ នសូក្ត្ 
 រំ ត់្ខ្លួនឯងថាជ្ជអែរសិរា៖ 

ផ្សវងយល់ពីចំ ុចខ្ល ំង និងចំ ុចនខ្ាយ 
បងាា ញនូវបទពិនសាធ្ន៍សិរាផ្ដលសំខ្ន់ 
និងដឹងនូវរនប បសិរានផ្សងៗ 

 បនងកើនសមត្ាភាពននការសិរា 
ទទួលសាា ល់ភាពលំបារននការសិរា 
និងផ្សវងររជំនួយរែុងសាា នភាពលំបារ 

 នរ នបនងកើត្យុទធសាស្តសតនរ ងខ្លួន 

 
 នត្ើការសិរាជ្ជអវី? 
 នត្ើក្បនភទននការសិរាមានអវីខ្លឺះ? 
 នត្ើនយើងអាចនរ ននៅទីណ្ត នពលណ្ត 

និងរនប បណ្ត? 
 ដំន ើ រការននការសិរា 
 បទពិនសាធ្ន៍ននការសិរាងៃមីៗ 
 នត្ើខ្្ុំជ្ជនរណ្តរែុងនាមជ្ជអែរសិរា? 
 បំ ិនជីវតិ្ទមាល ប់ផ្ដលជួយដល់ការសិរា 

(ឧ. រនប បរស់នៅ ការនដរ ចំ ីអាហារ 
រីឡា នោលបំ ង ការនលើរទឹរចិត្ត 
ឥរោិបងៃ ។ល។) 

 ការរំ ត់្ខ្លួនឯងថាជ្ជអែរសិរារនប បនន
ការសិរា 

 ដំន ើ រការននកាសិរារបស់ខ្្ុំ 

  
 

 ការពិភារាជ្ជក្រុមនិង
សរមមភាពនផ្សងៗរែុងថាែ រ់ 

 សិកាខ សាលាការងារជ្ជបុ្ាល 
 ការក្បឹរានោបល់ទល់មុខ្ 

(នៅតាមសំ ូមពរ) 
 នត្សតពីរនប បននការសិរា 

ជំនាញ និងភាពខ្ល ងំ  8   

សិសសនរ ន  ការផ្សវងយល់ពីចំ ុចខ្ល ំង និងចំ ុច
ពូផ្រ 

   ការពិភារាជ្ជក្រុម 
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 បងាា ញពីភាពខ្ល ំង ជំនាញ និងបុ្ាលិរ 
លរខ ៈលអៗ  ន ើយពិព ៌នាទំាងអស់ 

 ពក្ងីរការ្ិត្ពីរនប បនធ្វើចំ ុចនខ្ាយឲ្យនៅ
ចំ ុចខ្ល ំងតាមការសិរា និងអនុវត្តន៍ 

 នមើលនឃើញពីទំនារ់ទំនងរវាងរបូភាពខ្លួនឯង 
និងជនក្មើសននអាជីព 

 ការរំ ត់្ភាពខ្ល ំង និងអវីផ្ដលសិសសពូផ្រ 
 ផ្សវងយល់ពីជំនាញ 
 ផ្សវងយល់ពីចំ ុចខ្ល ំងតាមក្រផ្សផ្ភែរអែរ

ដនទ 
 ជំនាញ និងបុ្ាលិរលរខ ៈជ្ជសញ្ហា  

ដំបូងន ព្ ឺះនៅកាន់ផ្លូវអាជីព 

  
 

 ការពិភារាក្រមុនិងសរមមភាព    
នផ្សងៗរែុងថាែ រ់នរ ន 

 សិកាខ សាលា 
 ការងារជ្ជបុ្ាល 
 ការក្បឹរានោបល់ទល់មុខ្ 

(នៅតាមសំ ូមពរ) 
 នត្សតព ុបញ្ហា  

(ហាក ដននើ ហាវដី) 

ការអភិវឌ្ឍវជិ្ជា ជីវៈ ការអប់រ ំនិងជនក្មើសអាជីព  9   

សិសសនឹង 
 យល់ដឹងពីទិដឋភាព រ់ព័នធផ្ដលមាន 

ឥទធិពលនលើជនក្មើសននអាជីព និងផ្ផ្នការ 
បនាា ប់ពីសាលារបស់ពួរន្ 

 ផ្សវងយល់ពីចំណ្តប់អារមម ៍ងៃមីៗ 
រដីរពឹំងទុរ រដីក្បាថាែ  សក្មាប់អាជីពនានពល 
អនា្ត្របស់ពួរន្ 

 នរ នទទួលព័ត៌្មានសក្មាប់ផ្ផ្នការជីវតិ្ 
នដាយនក្បើ អាយ សីុ ធី្ និងក្បភពព័ត៌្មាន 

 រតាត ផ្ដលមានឥទធិពលនលើជនក្មើសនន
ការងារ (មនុសសដនទ បុ្ាលិរលរខ ៈ 
លរខ ៈពិនសសននការងារ ។ល។) 

 ការត្ក្មង់ទិសឲ្យសាា ល់ពីមុខ្របរ 
និងវស័ិយននមុខ្របរ 

 ចំន ឺះដឹងននជីវតិ្ការងារ 
 ភាពនសមើោែ រែុងសងាម និងជីវតិ្ការងារ 
 ការផ្សវងររការងារ 
 ផ្ផ្នការបនាា ប់ពីនរ នចប់ងៃមីៗ 

   ការពិភារាជ្ជក្រុមនិង
សរមមភាពរែុងថាែ រ់នរ ននផ្សង
នទ ត្ 

 សិកាខ សាលា 
 ការងារជ្ជបុ្ាល 
 ការក្បឹរានោបល់ទល់មុខ្ 

(នៅតាមសំ ូមពរ) 
 នលខ្រូដ ូផ្ឡន (RIASEC) 
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 ទទួលព័ត៌្មានមូលដាឋ នអំពីជីវតិ្ការងារ 
និងវស័ិយអាជីពនផ្សង  ៗ

 យល់ថាជនក្មើសអាជីពសំខ្ន់ជ្ជងរបំាងនយនឌ័្រ 
 នរ បចំផ្ផ្នការផ្ដលជួយឲ្យពួរន្សនក្មច 

នោលនៅអប់រ ំនិងអាជីព 
 

   
 

 

ជនក្មើសននការសិរា  9   

សិសសនឹង 
 ដឹងពីរចនាសមព័នធននក្បព័នធអប់រនំៅរមពុជ្ជ 
 នរ នររព័ត៌្មានសដីពីលទធភាពសំរាប់ការសិរា

បនតបនាា ប់ពីអនុវទិាល័យ 
 ដឹងពីរនប បដារ់ រយនដើមបីសិរាបនត 
 

 
 

 

 

 

 ក្បព័នធអប់រនំៅរមពុជ្ជ 
 ការទទួលព័ត៌្មានអំពី: 
 ការអប់រ ំនិងប ដុ ឺះបណ្តដ លផ្ផ្ែរវជិ្ជា ជីវៈ 

និងបនចេរនទស 
 ការអប់រនំៅវទិាល័យ 
 ជនក្មើសនផ្សងៗសក្មាប់ការសិរាបនត 

បនាា ប់ពីអនុវទិាល័យ 

   ការពិភារាជ្ជក្រុមនិង
សរមមភាពរែុងថាែ រ់នរ ននផ្សង
នទ ត្ 

 សិកាខ សាលា 
 ការងារជ្ជបុ្ាល 
 ការក្បឹរានោបល់ទល់មុខ្ 

(នៅតាមសំ ូមពរ) 
 ការផ្សវងររព័ត៌្មាន 
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បណ្តដ ញការងារ  7, 8, 9   

រិចេស ការជ្ជមួយវទិាសាា នប ដុ ឺះបណ្តដ លរែុង
ស្សុរ និងស ្មធុ្រៈរិចេ និងការងារជួយឲ្យសិសស
ទទួលបានព័ត៌្មានអំពីជនក្មើសននការសិរា   វស័ិយ
មុខ្របរ មុខ្របរ និងជីវតិ្ការងារ និងបានសាា ល់ពី
សរមមភាពស ក្្ិន 

(សូមនមើលវធីិ្សាស្តសត)   
 

 ដំន ើ រទសសនៈរិចេនៅកាន់
ក្រមុ  ុនរែុងស្សុរ និងវទិា
សាា នប ដុ ឺះបណ្តដ ល 

 ការអនញ្ា ើញវា្មិន 

ការផ្ នំាឲ្យសាា ល់ពីជីវតិ្ការងារ (ជ្ជជនក្មើស)  9   

សិសសោំក្ទជនក្មើសននការអប់រ ំនិងអាជីពរបស់ 
ពួរន  ្ ន ើយពក្ងឹងការនោរពការងារនដាយទទួលនូវ
បទពិនសាធ្ន៍ផ្ទា ល់ននជីវតិ្ការងារ និងមុខ្របរនៅ
រែុងបរោិកាសការងារពិត្ក្បារដ។ 

 បនងកើត្ផ្ផ្នការសក្មាប់មុខ្វជិ្ជា  (នោល
បំ ង នោលនៅ មាតិ្កា តារាងកាល
វភិា្ ។ល។) 

 ការសាា ល់មុខ្របរនៅរែុងបរសិាា នការងារ
ពិត្ក្បារដ 

 ការវាយត្នមលននព័ត៌្មាន និងបទពិនសាធ្ន៍
ផ្ដលទទួលបាន 

  សរមមភាពបនាា ប់ពីសាលា 
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៦.២. រម្មវិធីសរិាមៅរព្ម្ិតម្ធិម្សរិាទុតិយនូម្ិ 
 ការផ្ទល ស់បដូរក្បរបនដាយសុវត្ាិភាពសក្មាប់សិសសពីអនុវទិាល័យនៅវទិាល័យ រ្មានការោំ
ក្ទតាមរយៈរិចេស ការជ្ជមួយក្្ូក្បឹរាអាជីព នលារក្្ូ អែរក្្ូ នាយរសាលា ផ្ដលជ្ជនដ្ូដ៏លអ
នៅអនុវទិាល័យ។ 
 ម្ាុនទាសរ៍ននការអប់រ ំ និងវជិ្ជា ជីវៈ ជ្ជដំន ើ រការផ្ដលបនតនពញមួយរយៈនពលននការសិរា
នៅវទិាល័យ។ តួ្នាទីរបស់ម្ាុនទាសរ៍ននការអប់រ ំ និងវជិ្ជា ជីវៈ រ្ជួយោំក្ទដល់ការសិរារបស់
សិសស និងនាំឲ្យសិសសទទួលបានជំនាញ និងចំន ឺះដឹងក្្ប់ក្ោន់ នដើមបីបនតការសិរា និងចូល
បនក្មើការងារ។ ការក្បឹរានោបល់នៅរែុងថាែ រ់នរ នក្បរបនដាយភាពររីចនក្មើនជ្ជក្បចំាំ ការផ្ដល់
ឱកាសដល់សិសសឲ្យទទួលបាននូវជំនាញ និងចំន ឺះដឹងពិត្ក្បារដ ផ្ដលអាចជួយពួរន្នរ បចំ
ផ្ផ្នការបនតការសិរា និងនធ្វើការនក្ជើសនរ ើសអាជីព។ សិសសក្ត្ូវមានការនលើរទឹរចិត្តឲ្យផ្សវងររការ
ក្បឹរានោបល់ទល់មុខ្ជ្ជលរខ ៈបុ្ាល នដើមបីពិភារាបញ្ហា ផ្ដល រ់ព័នធនឹងការសិរា ជនក្មើស
ននការអប់រ ំ ផ្ផ្នការអាជីព កាលៈនទសៈបចេុបបនែរែុងជីវតិ្របស់ពួរន្ និងផ្ផ្នការនានពលអនា្ត្
របស់ពួរន្។ នៅរែុងក្រុមតូ្ច សិសសអាចពិភារាពីបញ្ា ទំាងឡាយណ្តផ្ដលមានអត្ាន័យសក្មាប់
ក្រុម ន ើយជ្ជលទធផ្លទទួលបានការោំក្ទពីសមាជិរក្រុម។ សិសសរ៏ក្ត្វូមានការផ្ នំាផ្ងផ្ដរអំពី
ការទទួលព័ត៌្មាននដាយនក្បើបនចេរវទិាព័ត៌្មាន និងទំនារ់ទំនង។ សិសសនរ នពីនសចរដីផ្ នំាសំខ្
ន់ៗននរនប បនក្បើក្បាស់  រ់ព័នធនឹងការអប់របំនតនៅរក្មិត្ខ្ពស់ និងជនក្មើសននអាជីព ក្ពមទំាងក្បភព
ព័ត៌្មាន និងដឹងពីរនប បទទួលផ្លពីព័ត៌្មាន ទារ់ទងនឹងបណ្តដ ញការងារនដាយឯររាជយ ផ្ដលជ្ជ
ការោំក្ទដល់ការដារ់ រយបនតការសិរា។ 
 នោលបំ ង រ្នដើមបឲី្យសិសសមានសមត្ាភាពដារ់ រយបនតការសិរា នៅនពលផ្ដលពួរន្
បញ្េ ប់ការសិរានៅវទិាល័យភាល ម។ នលើសពីននឺះ តួ្នាទីម្ាុនទាសរ៍ននឺះ រ្ជួយផ្ដល់ព័ត៌្មានអំពីជីវតិ្ 
នសដឋរិចេ និងការងារ ក្ពមទំាងស ក្្ិនភាព។ សិសសមានឱកាសបានសាា ល់ពីមុខ្របរ ជីវតិ្ការងារ 
ក្ពមទាំងក្្ឹឺះសាា នសក្មាប់សិរាបនាា ប់ពីវទិាល័យ។ 
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ដំណ្តរ់កាលផ្ទល ស់បដូរ  9 → 10 មិនរំ ត់្  

 

សិសសទទួលការោំក្ទ និងការផ្ នំានៅតាម
ដំណ្តរ់កាលផ្ទល ស់បដូរនផ្សងៗននផ្លូវសិរា
របស់ពួរន្ 

 
 ការនធ្វើឲ្យក្បារដថាការផ្ទល ស់បដូរពិត្ជ្ជមាន

សុវត្ាិភាព 
 ការផ្ នំាសិសសថាែ រ់ទី៩នៅអនុវទិាល័យ

រែុងស្សុរឲ្យសាា ល់ពីការអប់រនំៅវទិាល័យ 

  
 

 ក្្ូក្បឹរាអាជីពទសសនរិចេនៅ
កាន់អនុវទិាល័យរែុងស្សុរ 

 សិសសអនុវទិាល័យនធ្វើទសសន
រិចេនៅវទិាល័យ (នងៃទទំននរ) 

 ស ក្បតិ្បត្តិការ និងការផ្ចរ 
រផំ្លរព័ត៌្មានដល់ក្្អូនុវទិា
ល័យ 

ការក្បឹរានោបល់ផ្ផ្ែរសិរា  10   

 មានភាពងាយស្សួលរែុងការទទួលយរ
ជំនាញ និងចំន ឺះដឹងផ្ដល រ់ព័នធនឹងការ
ចាំប់នផ្ដើម និងបញ្េ ប់ការសិរានៅវទិាល័យ។ 

 សិសសក្ត្ូវទទួលការផ្ នំាឲ្យដឹងពីឯររាជយ
ភាព និងទំនួលខុ្សក្ត្ូវ បនងកើត្ផ្ផ្នការសិរា
នរ ងខ្លួន ផ្សវងយល់ពីបញ្ហា  រ់ព័នធនឹងការ
សិរា និងររជំនួយនដើមបនីដាឺះស្សាយបញ្ហា ។ 

 សិសសក្ត្ូវទទួលការផ្ នំាឲ្យសាា ល់ពីជំនាញ
ផ្ផ្ែរការសិរា និងរងាវ យត្នមល និងផ្សវងយល់
ពី រនប បននការសិរា ក្ពមទំាងភាពខ្ល ំងរបស់
ពួរន្។ 

 សិសសទទួលការផ្ នំា និងោំក្ទខ្ងជំនាញ
ក្្ប់ក្្ងជីវតិ្។ 

-ផ្ត្ងនសចរដីអំពីការសិរា និងការអនុវត្តនៅ
វទិាល័យ 
-ផ្ផ្នការសិរា (នធ្វើបចេុបបនែភាពមដងមាក ល) 

 នោលនៅជ្ជបុ្ាល 
 ខ្លឹមសារននការសិរា 
 មុខ្វជិ្ជា បផ្នាម ឬការសិរា 
 សរមមភាពបផ្នាមនលើការសិរា 

-ការបនងកើត្ជំនាញសិរាផ្ទា ល់ខ្លួន 
-ការបនងកើត្ចំន ឺះដឹងផ្ទា ល់ខ្លួននិងការបនងកើត្
ជំនាញរងាវ យត្នមលខ្លួនឯង 
-ការអភិវឌ្ឍជំនាញផ្សវងររព័ត៌្មាន 
-ការទទួលសាា ល់ម៉ាូផ្ដលសក្មាប់ក្បតិ្បត្តិ និង
ភាពខ្ល ំង ក្ពមទំាងចំណ្តប់អារមម ៍របស់ខ្លួន
ផ្ទា ល់ និងជំនាញក្្ប់ក្្ងជីវតិ្ 

  

 ការពិភារាជ្ជក្រុម 

និងសរមមភាពនផ្សងៗរែុងថាែ រ់ 

 សិកាខ សាលា 

 ការងារជ្ជបុ្ាល 

 ការក្បឹរានោបល់ទល់មុខ្ 

(នៅតាមសំ ូមពរ) 
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ការនរ បចំផ្ផ្នការមុខ្របរ និងជីវតិ្ការងារ  11   

 សិសសទទួលការផ្ នំាឲ្យសាា ល់ពីបញ្ហា ផ្ដល
មានសារៈសំខ្ន់រែុងការអភិវឌ្ឍអាជីពនិង
ជំនាញនរ បចំផ្ផ្នការ និងទទួលបាននូវ
ជំនាញរែុងការបនតការសិរារក្មិត្ខ្ពស់ និង
្ននៅររជីវតិ្ការងារ។ 

 សិសសបនងកើនជំនាញជីវតិ្ការងារ និងផ្សវងររ
ការងារ។ 

 សិសសនរ នររព័ត៌្មានសក្មាប់ការសិរានិង
ផ្ផ្នការជីវតិ្នដាយនក្បើលទធភាពផ្ដល់នដាយប
នចេរវទិាទំនារ់ទំនង និងព័ត៌្មានក្ពមទំាង
ក្បភពព័ត៌្មាននផ្សងៗ។ 

 សិសសពក្ងឹងចំន ឺះដឹងននជីវតិ្ការងារនដាយ
ទទួលព័ត៌្មានដ៏ទូលំទូលាយអំពីវស័ិយមុខ្
របរ នផ្សងៗ និងតាមដានបញ្ហា ផ្ដលទារ់ទង
នឹងការងាររែុងតំ្បន់ និងជីវតិ្នសដឋរិចេ។ 

 

 ការអនុវត្តជំនាញផ្សវងររការងារ 
 ការត្ក្មង់ទិសមុខ្របរ 
 ចំន ឺះដឹងននជីវតិ្ការងារ 
 ភាពជ្ជស ក្្ិន 

 ការផ្ទល ស់បដូរការងារ 
 ការសរនសរ រយសំុការងារនធ្វើ 

   ការពិភារាជ្ជក្រុម 

និងសរមមភាពនផ្សងៗរែុង
ថាែ រ់នរ ន 

 សិកាខ សាលា 

 ការងារជ្ជបុ្ាល 

 ការក្បឹរានោបល់ទល់មុខ្ 

(នៅតាមសំ ូមពរ) 
 ការផ្សវងររព័ត៌្មាន 

 ការងារបណ្តដ ញ 

 ដំន ើ រទសសនរិចេសិរានៅ  
កាន់មជឈម ឌ លការងារ
សមា្ម និងអងាការនក្ៅរដាឋ
ភិបាល 

 ការអនញ្ា ើញវា្មិន 
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ការអប់រ ំនិងជនក្មើសននអាជីព  12   

 សិសសទទួលការផ្ នំាឲ្យសាា ល់ពីបញ្ហា
ផ្ដលមានសារៈសំខ្ន់រែុងការអភិវឌ្ឍ
អាជីព និងជំនាញនរ បចំផ្ផ្នការ និងទទួល
បាននូវជំនាញរែុងការបនតការសិរារក្មិត្
ខ្ពស់ និង្ននៅររជីវតិ្ការងារ។ 

 

 ការផ្សវងររព័ត៌្មានផ្បបទំននើប ជនក្មើស
សក្មាប់បនតការសិរានៅរមពុជ្ជ និងបរនទស 

 ការអប់រ ំនិងប ដុ ឺះបណ្តដ លផ្ផ្ែរបនចេរនទស 
និងវជិ្ជា ជីវៈ 

 ការអប់រនំៅសារលវទិាល័យ 
 ជនក្មើសនផ្សងៗសក្មាប់បនតការសិរាបនាា ប់

ពីវទិាល័យ។ 

  ការពិភារាជ្ជក្រុម 
និងសរមមភាពនផ្សងៗរែុងថាែ រ់នរ ន 
សិកាខ សាលា 
ការងារជ្ជបុ្ាល 
ការក្បឹរានោបល់ទល់មុខ្ 
(នៅតាមសំ ូមពរ) 

 សិសសក្បមូលព័ត៌្មានអំពីការអប់រ ំ និងការ
ប ដុ ឺះបណ្តដ ល ផ្ដលក្ត្ូវការចំាំបាច់
សក្មាប់អាជីពផ្ដលនក្ោងទុរនានពល
អនា្ត្ និងជួយពួរន្ឲ្យនរ បចំផ្ផ្នការ
សក្មាប់ផ្លូវសិរា។ 

 សិសសផ្សវងយល់ពីជនក្មើសននអាជីពនផ្សងៗ 
ផ្ដល រ់ព័នធនឹងវស័ិយ។ 

 សិសសអាចបងាា ញពីជំហានបនាា ប់ផ្ដលក្ត្ូវ
ការនដើមបចូីលសិរា និងផ្លូវអាជីពបនាា ប់
ពីសាលា។ 

 សិសសអាចនក្បើក្បភពព័ត៌្មាននផ្សងៗ 

 ការផ្សវងររជនក្មើសននការអប់រ ំ
 ផ្ផ្នការបនាា ប់ពីសាលាងៃមីៗ 
 ផ្ផ្នការបនាា ប់បនស ំ
 ការសនងខបននផ្ផ្នការអាជីព និងការអប់រ ំ
 ដំន ើ រការដារ់ រយបនតការសិរា 

  
 

ការផ្សវងររព័ត៌្មាន 
ការងារបណ្តដ ញៈ 
 ដំន ើ រទសសនរិចេសិរានៅ  

កាន់មជឈម ឌ លការងារ 
សមា្ម និង 
អងាការនក្ៅរដាឋ ភិបាល 

 ការអនញ្ា ើញវា្មិន 
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រមួមាន ឱកាសនក្បើ ICT នដើមបីោំក្ទ 

ការសិរា និងការនរ បចំផ្ផ្នការអាជីព។ 

 សិសសសាា ល់វទិាសាា នផ្ដលផ្ដល់ឱកាសរែុង
បនដការសិរា។ 

 សិសសទទួលការផ្ នំាពីដំន ើ រការនន
ការដារ់ រយសំុការងារនធ្វើ។ 

 
ការផ្ នំាឲ្យសាា ល់ពីជីវតិ្ការងារ (ជ្ជជនក្មើស)  12 20 – 40  

សិសសោំក្ទជនក្មើសននការអប់រ ំនិងអាជីព
របស់ពួរន្ ន ើយពក្ងឹងការនោរពការងារ
នដាយទទួលនូវបទពិនសាធ្ន៍ផ្ទា ល់ននជីវតិ្
ការងារ និងមុខ្របរនៅរែុងបរោិកាសការងារ
ពិត្ក្បារដ។ 

 បនងកើត្ផ្ផ្នការសក្មាប់មុខ្វជិ្ជា  (នោលបំ ង 
នោលនៅ មាតិ្កា តារាងកាលវភិា  ្។ល។) 

 ការសាា ល់មុខ្របរនៅរែុងបរសិាា នការងារពិត្
ក្បារដ 

 ការវាយត្នមលននព័ត៌្មាន និងបទពិនសាធ្ន៍
ផ្ដលទទួលបាន។ 

  
 

សរមមភាពបនាា ប់ពីសាលានរ ន 
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ជំរូរទី ៧ 
ការព្បឹរាមោបលក់ារសរិា 

និងបញ្ញា ផ្កទ លខ់ៃួន 
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៧. ការព្បឹរាមោបលក់ារសរិា និងបញ្ញា ផ្កទ លខ់ៃួន 

 មោលបំណង 
1. ជួយសិសសឲ្យបនដការសិរាបានក្តឹ្មក្ត្ូវ។ ចំ ុចននឺះមានន័យថា សិសសមាែ រ់ក្ត្ូវ

បាននលើរទឹរចិត្តឲ្យបនងកើនការចូលរមួរបស់ខ្លួនរែុងសងាមបាននក្ចើន។ 
2. ជំរញុសិសសមាែ រ់ៗឲ្យនចឺះសនក្មចចិត្តអំពីផ្លូវសិរារបស់ខ្លួន។ ពួរន្ក្ត្ូវផ្ត្សាា ល់

ជនក្មើសទំាងឡាយ ផ្ដលពួរន្នឹងនក្ជើស ន ើយនចឺះរំ ត់្ថានត្ើជនក្មើសទំាង
ននាឺះជ្ជជនក្មើសរវាងមុខ្វជិ្ជា សិរា រមមវធីិ្សិរា ឬសាលានរ ន។ ពួរន្ក្ត្ូវដឹងអំពី
ជនក្មើស និងការរមួបញ្េូ លមុខ្វជិ្ជា  នត្ើមុខ្វជិ្ជា ននាឺះ រ់ព័នធនឹងអវីខ្លឺះនៅរែុងថាែ រ់
នរ ន មុខ្វជិ្ជា ផ្ដលអាចនរ នបាន នត្ើមុខ្វជិ្ជា នីមួយៗនំាឲ្យន្យល់ដឹងពីអវី សាលា
នរ នផ្ដលអាចនរ នបាន លរខខ័្ ឌ ត្ក្មូវនដើមបចុីឺះន ម្ ឺះចូលនរ ន និងឱកាស រ់
ព័នធនឹងការអប់រនំផ្សងៗនទ ត្។ 

3. សក្មបសក្មលួការនផ្ារសិសសបានរលូនពីបឋមភូមិ នៅទុតិ្យភូមិ និងពីទុតិ្យភូមិ
នៅសាា ប័ននក្កាយមធ្យមសិរា និងពិភពការងារ។ ការនផ្ារចុងនក្កាយពីក្បព័នធអប់រ ំ
នៅជ្ជរមាល ំងពលរមម ហារ់ដូចជ្ជសំខ្ន់ជ្ជងន្បងអស់ ន ើយរ៏ជ្ជបញ្ហា ក្បវម
ជ្ជងន្បំផុ្ត្ផ្ដរចំន ឺះសិសស។ 

4. ជួយសិសសឲ្យនចឺះនដាឺះស្សាយចំន ឺះរដីបារមារែុងនពលក្បឡង។ ការភ័យខ្ល ច
ក្បឡងធាល រ់ និងការចង់បានពិនាុខ្ពស់បំផុ្ត្ រ្ជ្ជក្បភពដ៏សំខ្ន់ ផ្ដលនំាឲ្យមាន
សមាព ធ្រែុងចំនណ្តមសិសានុសិសសទំាងអស់។ 

5. ជួយឲ្យសិសសនចឺះបនងកើត្ទមាល ប់សិរាលអ និងមានក្បសិទធភាព។ សិសស ក្ត្ូវបាន
ជួយអភិវឌ្ឍសមត្ាភាពអំណ្តន ការរត់្សមាា ល់អំពីលទធផ្លសិរាជ្ជនដើម។ 

6. ជំរញុទឹរចិត្តសិសសឲ្យកាល ហានរែុងការផ្ចររផំ្លរនូវបញ្ហា ផ្ទា ល់ខ្លួន ដូចជ្ជ បញ្ហា
ខឹ្ងនក្កាធ្  បញ្ហា ទំនាស់ បញ្ហា ទុរខក្ពយួ បញ្ហា ទំនារ់ទំនងនផ្សងៗ ការឲ្យត្នមលខ្លួន
ឯងទាប ការបារ់ទឹរចិត្ត ការរងនធ្វើបាប ឬអំនពើ ឹងា ជ្ជនដើម នដើមបីផ្ដល់ការោំក្ទ 
និងនលើរទឹរចិត្តដល់ពួរន្។ 

 
៧. ការព្បឹរាមោបលក់ារសរិា និងបញ្ញា ផ្កទ លខ់ៃួន 
៧.១. ការព្បឹរាមោបលក់ារសរិា 

សសិសមរៀន 
─ រនប បនធ្វើការងាររែុងស ្មននសាលានរ ន 
─ ឯររាជយ និងទំនួលខុ្សក្ត្ូវ 
─ ជំនាញស ក្បតិ្បត្តិការ និងទំនារ់ទំនង 
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─ អភិវឌ្ឍជំនាញសិរា និងជំនាញរងាវ យត្នមលខ្លួនឯង 
─ នក្បើវធីិ្សាស្តសតសិរានផ្សងៗ 
─ អភិវឌ្ឍយុទឋសាស្តសតសិរារបស់ពួរន្នរ ងខ្លួន 

គ្ំនិតចម្បងរែងុការព្បឹរាមោបលផ់្ផ្ែរសរិាគ្ឺ៖ 
១. ជីវតិ្នៅអនុវទិាល័យ/ ជីវតិ្នៅវទិាល័យ 
២. បំ ិន និងបនចេរនទសសិរា 

្ំនិត្ចមបងទាំងននឺះក្ត្វូបានផ្បងផ្ចរជ្ជ្ំនិត្បនាា ប់បនសំផ្ដលអាចនក្បើជ្ជរញ្េ ប់នមនរ ន ឬ
អាចផ្បងផ្ចរនៅជ្ជនស រនីន នមនរ ននោងតាមខ្លឹមសារនននមនរ ន។ 
 នោលការ ៍ផ្ នំាសក្មាប់នលារក្្ូអែរក្្ចូាំប់នផ្តើមនដាយផ្ នំាសិសសឲ្យសាា ល់ពី្ំនិត្
ចមបង។ នោលបំ ង រ្ជួយក្្ូ នដើមបីផ្ នំាសិសសឲ្យសាា ល់ពីក្បធានបទ។ នោលការ ៍ផ្ នំារ៏
អាចរមួមានសំ ួរ រិចេពិភារានដើមបីនធ្វើការតំ្រង់ទិស ដល់សិសសអំពី ចំ ុច សំខ្ន់ៗ និងការ
ពនយល់សរមមភាពរបស់សិសស។ វធីិ្សាស្តសតផ្ដលនក្បើរែុងការក្បឹរានោបល់ ផ្ផ្ែរសិរា រ្ ទូលំ
ទូលាយណ្តស់ៈ ការឆលុឺះបញ្ហេ ងំរបស់បុ្ាលមាែ រ់ៗ ការពិភារាជ្ជក្រុមតូ្ចៗ  ការផ្ចររផំ្លរលទធផ្ល
រែុងរិចេពិភារា ជ្ជក្រុមធំ្  សំ ួរ និងចំនលើយ ការបំផុ្ស្ំនិត្ និងសរមមភាពរសួរនវ ើរនផ្សងនទ ត្
ដូចជ្ជការនរ បចំប័ ាក្បកាស។ នយើងអាចផ្តល់សនឹលររិចេការ ដល់សិសសផ្ដលមានផ្ចងរែុងនោល
ការ ៍ផ្ នំាផ្ត្ប៉ាុនណ្តា ឺះ។ 

 

សំោល់! មានសរមមភាពជ្ជនក្ចើនក្បនភទនៅរែុងរញ្េ ប់នមនរ ននីមួយៗ។ មិនចាំំបាច់យរវាទំា
ងអស់មរនក្បើជ្ជមួយសិសសនឡើយ។ អែរអាចនក្ជើសយរសរមមភាពនៅតាមត្ក្មូវការបចេុបបនែរបស់
សិសស រំរតិ្ថាែ រ់  ជំនាញរបស់សិសស  ការមានសមាា រៈផ្ាត់្ផ្ាង់ក្្ប់ក្ោន់ ។ល។ អែររ៏អាចផ្រផ្ក្ប និង
នក្បើក្បាស់លំហាត់្ ក្ពមទំាងសនលឹររិចេការនដើមបតី្ក្មូវចិត្តរបស់អែរបានផ្ដរ។ 
៧.១.១ ជីវិតមៅអនុវិទាលយ័ 

ការផ្ណនាសំព្មាប់ព្គ្ូ 
ជ្ជការសំខ្ន់ណ្តស់ផ្ដលសិសសទទួលបានការោំក្ទ  និងការផ្ នំានៅតាមដំណ្តរ់កាល 

ផ្ទល ស់បតូរនផ្សងៗននផ្លូវសិរារបស់ន្។ ការផ្ទល ស់បតូរពីបឋមសិរានៅអនុវទិាល័យ អាចបណ្តត លឲ្យ
មានអារមម ៍នក្ចើនោ៉ាង រ្ ពីការរនំភើប និងសបាយ នៅជ្ជភាពឯនការ។អនុវទិាល័យ រ្ធំ្ជ្ជងបឋម
សិរា ន ើយអាចសិាត្នៅ ទ្ យពីផ្ាឺះ។ មានមុខ្វជិ្ជា ងៃមីផ្ដលក្ត្ូវសិរាផ្ងផ្ដរ។ សបាត  ៍ដំបូងអាច
មានភាពងាយរងនក្ោឺះសំរាប់សិសសមួយចំនួន និងជ្ជបទពិនសាធ្ន៍អវជិាមាន  ឬអារមម ៍ននការខ្វឺះ
ចននាល ឺះ អាចនំានៅររការនបាឺះបង់ការសិរា។ 

ការផ្ទល ស់បតូរក្បរបនដាយសុវត្ាិភាពសំរាប់សិសសពីបឋមសិរានៅអនុវទិាល័យ រ្ក្ត្ូវមានការ
ោំក្ទពីក្្ូបនងាា ល ក្បឹរាអាជីព ផ្ដលមានទំនារ់ទំនងោ៉ាងជិត្សែិទធជ្ជមួយនាយរសាលា និង
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នលារក្្ូអែរក្្ូនផ្សងនទ ត្។ នដើមបីធានាការផ្ទល ស់បតូរក្បរបនដាយសុវត្ាិភាព ក្្ូក្បឹរាអាជីពអាចនធ្វើទ
សសនៈរិចេនៅកាន់សាលាបឋមសិរារែុងស្សុរ ន ើយក្បាប់អំពីការអប់រនំៅអនុវទិាល័យដល់សិសស
ថាែ រ់ទី៦។ ន្អាចនរ បចំឲ្យមាននងៃទទំននរណ្តមួយ ន ើយនំាសិសសនៅនលងអនុវទិាល័យទំាងននាឺះ។ 
នលើសពីននឺះ  វាមានសារៈសំខ្ន់ណ្តស់រែុងការនធ្វើស ក្បតិ្បត្តិការ និងផ្ចររផំ្លរព័ត៌្មានដល់
នលារក្្ូអែរក្្ូក្បចំាំសាលាបឋមសិរា  ន ើយសារៈសំខ្ន់របស់មាតាបិតា ឬអាណ្តពាបាល និង
នលារក្្ូអែរក្្ូផ្ដលនធ្វើការរមួោែ នដើមបីការអប់ររំបស់រូន មិនអាចមិនយរចិត្តទុរដារ់បាននឡើយ។ 
ក្្ូបនងាា លក្បឹរាអាជីពមានតួ្នាទីសំខ្ន់រែុងការផ្សវងររមនធ្ាបាយផ្ដលសិសសធំ្អាចជួយដល់
ការសិរារបស់នរមងបាន។  

រែុងអំឡុងនពលននសបាត  ៍ដំបូងបងអស់  សិសសថាែ រ់ទី៧ ក្ត្វូការការតំ្រង់ទិសសំរាប់ជីវតិ្នៅ
អនុវទិាល័យ។ មានការអនុវត្តន៍ជ្ជរ់ផ្សតងជ្ជនក្ចើន ផ្ដលខុ្សពីការអនុវត្តន៍នៅសាលាបឋមសិរា។  
នៅនពលផ្ដលដឹងថាក្ត្ូវនធ្វើោ៉ាងណ្ត នៅ រែុងស ្មននសាលានរ ន វាមានភាពងាយស្សលួសំរាប់
សិសសរែុងការនធ្វើការផ្ទល ស់បតូរ។  

រញ្េ ប់នមនរ ន ជីវតិ្នៅអនុវទិាល័យ  អាចផ្បងផ្ចរជ្ជនស រនីននមនរ ន ន ើយវាមានខ្លឹមសារ
បនាា ប់បនសដូំចខ្ងនក្កាម៖ 

១) ការសាវ ្មន៍មរកាន់អនុវទិាល័យ 
២) បទបញ្ហា នផ្ារែុងសាលា 
៣) ទំនួលខុ្សក្ត្ូវរបស់សមាជិររែុងក្រុម 
៤) ការសិរានៅអនុវទិាល័យ 
៥) ការវាយត្នមល  និងការដារ់ពិនាុ 

 
៧.១.២ ការសាវ គ្ម្ន៍ម្រកាន់អនុវិទាលយ័ 
មោលការណ៍ផ្ណនាសំរំាប់ព្គ្ ូ
នដើមបីធានាការផ្ទល ស់បតូរក្បរបនដាយសុវត្ាិភាពនៅកាន់អនុវទិាល័យ និងសក្មប សក្មួលដល់ 

ជំហានរបស់សិសសរែុងការនក្ជើសនរ ើសផ្លូវសិរា វាមានសារៈសំខ្ន់ រែុងការនក្ជើសយរ ក្បធានបទ 
ដូចខ្ងនក្កាមមរបនក្ងៀនសិសស នៅនដើម ែ្ ំសិរា៖ 

─ អារមម ៍ និងចំណ្តប់អារមម ៍ដំបូង 
─ ការផ្ទល ស់បតូរ និងបញ្ហា ក្បវម 
─ ការសក្មបខ្លួននៅនឹងការផ្ទល ស់បតូរ និងការនដាឺះស្សាយបញ្ហា ក្បវម 
─ មនុសសោំក្ទការសិរា ការសិរា និងជីវតិ្នៅសាលានរ ន 
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─ សារៈសំខ្ន់ននការអប់រ ំ
ការពិភារា និងការផ្ចររផំ្លរោែ នូវលទធផ្លននសរមមភាពសិសស រ្ជ្ជការរសាងទំនុរចិត្ត 

និងពក្ងឹងការនបតជ្្ជចិត្តរែុងការសិរាជ្ជមួយោែ ។ 
 

សរមមភាពសិសស ទី១ 
ចូរផ្តល់ចាប់ចមលងននសនលឹររិចេការទី១ នៅឲ្យសិសសមាែ រ់ៗ ឬសរនសរសំ ួរនៅនលើកាត រ។ 

(សនលឹររិចេការទី១/ ការសាវ ្មន៍មរកាន់អនុវទិាល័យ) 
ជំហានទី១ «ការឆលុ ឺះបញ្ហេ ងំរបស់បុ្ាល» 

ចូរក្បាប់សិសសឲ្យ្ិត្អំពីសំ ួរនដាយ មត់្ចត់្ និងក្បុងក្បយ័ត្ែ ន ើយបនាា ប់មរសរនសរចនមលើយនៅ
នលើសនលឹររិចេការ ឬនស វនៅរំ ត់្ក្តា។ ចូរផ្តល់នពលនវលាក្្ប់ក្ោន់ដល់សិសសនដើមបីបញ្េ ប់លំ
ហាត់្។ សំរាប់សិសសមួយចំនួន ន្អាចមានភាពលំបាររែុងការបនញ្េញអារមម ៍ និងចំណ្តប់
អារមម ៍ដំបូងរបស់ពួរន្ភាល មៗ។ 

ជំហានទី២ «ការងារជ្ជនដ្ូ» 
ក្បាប់សិសសឲ្យចាំប់នដ្ូនដើមបីផ្ចររផំ្លរ ពិភារាពីអារមម ៍ និងបទពិនសាធ្ន៍របស់ពួរន្។ 

ចូរផ្តល់នពលោ៉ាងនហាច១០នាទីសក្មាប់ការពិភារាជ្ជនដ្ូននឺះ។ 
ជំហានទី៣ «ការផ្ចររផំ្លរលទធផ្លរែុងរិចេពិភារាជ្ជក្រុមធំ្» 
បនាា ប់មរ ចូរឲ្យសិសសផ្ចររផំ្លរពីអារមម ៍ បទពិនសាធ្ន៍ និង្ំនិត្ជ្ជមួយោែ នៅរែុងក្រុម

ធំ្។ ជ្ជការលអរែុងការនក្ជើសយរក្្ ូឬសិសសមាែ រ់ឲ្យនធ្វើជ្ជអែរដឹរនាំរិចេពិភារា។ ចូរសនងខបលទធផ្ល
ននសរមមភាពនដាយសរនសរ្ំនិត្សំខ្ន់ៗនៅនលើកាត រ។ ចូរនក្បើរូនឡាន ឬក្បអប់អត្ាបទនដើមបីផ្បង
ផ្ចរចំនលើយនៅតាមសំ ួរខុ្សៗោែ ។ 

សូមផ្តល់ជ្ជអនុសាសន៍ថា បនាា ប់ពីសរមមភាពននឺះ ក្្ូក្ត្ូវក្បារដថាក្្ប់ោែ មានអារមម ៍  
ធ្មមតា ន ើយសិសសមិនមានព័ត៌្មានយល់ក្ចឡំអំពីការសិរានៅអនុវទិាល័យ។ 

ឧទា រ ៍ៈ  
─ ចូរផ្តល់ភាពងាយស្សួលដល់សិសសនដាយនិោយថា ការមានអារមម ៍នផ្សងៗអំពីការ

សិរានៅអនុវទិាល័យជ្ជនរឿងធ្មមតា 
─ និោយសនងខបអំពីភាពខុ្សោែ ចមបងរវាងការសិរានៅបឋមសិរា និងអនុវទិាល័យ 
─ ចូរផ្តល់ដំបូនាម នរែុងការនដាឺះស្សាយបញ្ហា ក្បវម 
─ និោយក្ត្ួសៗអំពីទំនូលខុ្សក្ត្ូវមួយចំនួនរបស់សិសសនៅរក្មិត្អនុវទិាល័យ 
─ សងកត់្ធ្ទន់នលើសារៈសំខ្ន់ននការអប់រ ំនិងលទធផ្លននការនរ នសូក្ត្ និងការទទួលបាន

នូវជំនាញ និងចំន ឺះដឹង 
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សរមមភាពសិសស ទី២ 
ចូរផ្តល់ចាប់ចមលងននសនលឹររិចេការទី២ នៅឲ្យសិសសមាែ រ់ៗ (សនលឹររិចេការទី២/ ការសាវ ្មន៍

មរកាន់អនុវទិាល័យ)។ ជ្ជជនក្មើស ចូរសរនសររិចេការនៅនលើកាត រ ឬអានវាឲ្យខ្ល ំង ន ើយក្បាប់
សិសសឲ្យយរក្រដាសមួយសនលឹរ រចួ ្ូររបូមនុសសមួយក្រុមតូ្ច (បិទរបូភាពរ៏បានផ្ដរ) នៅចំរណ្តត
លក្រដាស់ននាឺះ។ 

ជំហានទី១ «ការឆលុ ឺះបញ្ហេ ងំរបស់បុ្ាល» 
ចូរក្បាប់សិសសឲ្យ្ិត្អំពីសំ ួរនដាយ មត់្ចត់្ និងក្បុងក្បយ័ត្ែ ន ើយបនាា ប់មរសរនសរចំ ង
នជើង និង/ឬន ម្ ឺះរបស់មនុសសផ្ដលអាចជួយដល់ការសិរារបស់ពួរន្ ការសិរា និងជីវតិ្នៅអនុ
វទិាល័យ ជំុវញិរបូភាពននាឺះ។  ចូរផ្តល់នពលក្្ប់ក្ោន់ដល់សិសសនដើមបីបំនពញរិចេការននឺះ។ 

ជំហានទី២ «ការងារជ្ជនដ្ូ» 
ចូរក្បាប់សិសសឲ្យចាំប់នដ្ូ ន ើយនក្បៀបនធ្ បបញ្ា ីរបស់ពួរន្។ នត្ើមានមនុសសប៉ាុនាម ននារ់ផ្ដលចុឺះ
រែុងបញ្ា ីដូចោែ ?  

ជំហានទី៣ «ការផ្ចររផំ្លរលទធផ្លនៅរែុងការពិភារាជ្ជក្រមុធំ្ » 
បនាា ប់មរ ផ្ចររផំ្លរលទធផ្លននសរមមភាពនៅរែុងការពិភារារែុងថាែ រ់។ ចូរឲ្យសិសសក្បាប់ពី
ចនមលើយ ន ើយសរនសរចំនលើយននាឺះនៅនលើកាត រនខ្ ន។ 

ជំហានទី៤ «បចេុបបនែភាពរបស់ក្្»ូ 
បនាា ប់ពីការពិភារាជ្ជក្រុមធំ្ ចូរបនត និងបផ្នាមមនុសសនៅរែុងបញ្ា ីផ្ដលអែរ្ិត្ថាមិនទាន់មានវ្
នមាឺះ។ មានមនុសសជ្ជនក្ចើន ផ្ដលអាចជួយសិសស ឧទា រ ៍ ក្្ូក្បឹរាអាជីព ក្្ូនផ្សងៗ នាយរ
សាលា នពទយក្បចំាំ សាលា មិត្តភ័រតិ សមាជិរក្្សួារ ឬសាច់ញាតិ្ មនុសសនៅផ្របរផ្ាឺះអែរ ។ល។ 
ចុងនក្កាយ ក្បាប់សិសសថាន្អាចសំុជំនួយពីអែរបាន! តួ្នាទីរបស់អែរក្បឹរាអាជីព រ្ជួយោំក្ទពួរ
ន្ និងផ្តល់ដំបូនាម នដល់ពួរន្ចំន ឺះអែរផ្ដលន្អាចទារ់ទងនដើមបសំុីជំនួយបផ្នាម។ 
 

សនៃឹររិចចការទី១ « ការសាវ គ្ម្ន៍ម្រកាន់អនុវិទាលយ័» 
សូមសាវ ្មន៍មរកាន់អនុវទិាល័យ!    អែរបាននរ នជំនាញ និង

ទទួលបាន ចំន ឺះដឹង ោ៉ាងនក្ចើននៅសាលាបឋមសិរា។ ឥឡូវននឺះ
អែរមានឱកាសនរ នសូក្ត្បផ្នាមនទ ត្។ អែរនឹងបនងកើត្មិត្តងៃមីជ្ជនក្ចើន
នទ ត្ និងផ្ចររផំ្លរ ដំន ើ រ ននការសិរាជ្ជមួយពួរោត់្។ 
 ដំបូង អែរអាចមានការរនំភើបជ្ជខ្ល ំងចំន ឺះការសិរានៅអនុវទិា
ល័យ ន ើយមានរតីរពឹំងទុរ ជ្ជនក្ចើន។ នទាឺះជ្ជោ៉ាងណ្តរ៏នដាយ ការចាំប់នផ្តើមសិរានៅ សាលាងៃមី
អាចបណ្តត ល ឲ្យមានអារមម ៍ភ័យក្ពយួ ឬឯការ។ មានការផ្ទល ស់បតូរជ្ជនក្ចើន ចំន ឺះការអនុវត្តន៍នៅ
តាមសាលានរ ន និងមានមុខ្វជិ្ជា ងៃមីៗផ្ដលក្ត្ូវនរ ន។ ក្បផ្ ល អនុវទិាល័យអាចធំ្ជ្ជងសាលាបឋម

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsit290dvNAhVLpJQKHYz8BmEQjRwIBw&url=http://www.123rf.com/photo_12483959_school--black-and-white-cartoon-illustration.html&bvm=bv.126130881,d.dGo&psig=AFQjCNFA1ndOgExCRuTU5WyXqi4lPD59DQ&ust=1467784317034820
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សិរារបស់អែរ ន ើយវានៅ ទ្ យពីផ្ាឺះរបស់អែរ។ ជ្ជការក្បនសើរផ្ដលអែរបនញ្េញនោបល់ និង
អារមម ៍ជ្ជមួយមិត្តរមួថាែ រ់របស់អែរ! 
 ចូរ្ិត្អំពីសំ ួរនដាយក្បុងក្បយ័ត្ែ បនាា ប់មរសរនសរចនមលើយរបស់អែរ។ 

អែរនទើបផ្ត្បញ្េ ប់ការសិរានៅសាលាបឋម ន ើយផ្ទល ស់មរនរ ននៅអនុវទិាល័យ នត្ើអែរ
មាន អារមម ៍ដូចនមតចផ្ដរ? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

នត្ើអនុវទិាល័យខុ្សពីបឋមសិរាដូចនមតចផ្ដរ? នត្ើចំណ្តប់អារមម ៍របស់អែរជ្ជនលើរដំបូង 
ដូចនមតចខ្លឺះ? 
_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

នត្ើមានការផ្ទល ស់បតូរផ្បបវជិាមានផ្ដរនទ? ចូរនិោយអំពីការផ្ក្បក្បួលមួយចំនួន។ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

នត្ើការផ្ទល ស់បតូរផ្បបណ្តផ្ដលអែរយល់ថាពិបារនដាឺះស្សាយ? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

នត្ើអែរអាចនដាឺះស្សាយបញ្ហា ក្បវមទាំងននឺះបាននទ? ចូរឲ្យដំបូនាម នដល់ខ្លួនឯង។ 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

ន តុ្អវីបានជ្ជការនៅសាលានរ ន និងនរ នមានសារៈសំខ្ន់? 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

នត្ើអែរមានទំនួលខុ្សក្ត្វូបផ្នាមនលើការសិរាផ្ដរនទ? នបើមាន នត្ើទំនូលខុ្សក្ត្ូវផ្បបណ្ត
ខ្លឺះ? 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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សនៃឹររិចចការទី២ «ការសាវ គ្ម្ន៍ម្រកាន់អនុវិទាលយ័» 
នយើងទំាងអស់ោែ អាចសក្មបខ្លួននៅនឹងការផ្ទល ស់បតូរនដាយមនធ្ាបាយនផ្សងៗោែ ។ អែរខ្លឺះ

អាចសក្មបខ្លួនោ៉ាងងាយស្សលួនដាយខ្លួនឯង ប៉ាុផ្នតអែរនផ្សងនទ ត្ក្ត្ូវការជំនួយ និងការនក្ជ្ជមផ្ក្ជ
ង។ នទាឺះជ្ជោ៉ាងណ្តរតី មានមនុសសនៅសាលានរ ន នៅផ្ាឺះ ឬនៅ 
ផ្របរអែរផ្ដលអាចជួយោំក្ទដល់ការសិរារបស់អែរ និងជីវតិ្នៅសាលានរ នបាន។ 

នត្ើនរណ្តអាចជួយដល់ការសិរារបស់អែរ និងជីវតិ្នៅសាលានរ នបាន?  
ចូរសរនសរជំុវញិរបូភាពៈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(សនលឹររិចេការននឺះជ្ជទក្មង់លំហាត់្ផ្ដលផ្ នំានដាយ ន រ្ី ិន ្ួវ ៉ា ិូន វា៉ាលូទី  ២០១៥) 
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៧.១.៣ បទបញ្ញច ម្ផ្ទរែងុ 
 រ. សសិសផ្ លមានទនំួលខុសព្តូវ 
 មោលការណ៍ផ្ណនាសំព្មាបព់្គ្ូ 

នៅនដើម ែ្ ំសិរាងៃមី  វាមានសារៈសំខ្ន់ណ្តស់រែុងការពិភារាអំពីការទទួលខុ្សក្ត្វូរបស់
សិសសនៅសាលានរ ន។ សរមមភាព ខ្ងនក្កាមននឺះ នរ បរាប់ពីការអនុវត្តន៍មួយចំនួន និងបទបញ្ហា
សាលាផ្ដលធានានូវ វន័ិយវជិាមាននៅរែុងថាែ រ់ និងជួយសក្មួលដល់ការសិរា។ 
 

 
សរមមភាពសិសសទី១ «សមាា រចំាំបាច់របស់សាលានរ ន» 
ចូរផ្តល់សនឹលររិចេការទី៣ មួយចាប់ នៅឲ្យសិសសមាែ រ់ៗ។  ជ្ជជនក្មើស ចូរសរនសររិចេការ 

នៅ នលើកាត រនខ្ ន ឬអានវាឲ្យខ្ល ំង ន ើយក្បាប់សិសសឲ្យសរនសររែុងនស វនៅរំ ត់្ក្តារបស់ន្។ 
(សនឹលររិចេការទី៣/ បទបញ្ហា នផ្ារែុង)។ 

១)ក្បាប់សិសសឲ្យសរនសរឬ្ូរសមាា រៈសាលាទំាងអស់ផ្ដលពួរន្្ិត្ថាសំខ្ន់ និងជួយ
សក្មួលដល់ការសិរា) 

២) បនាា ប់មរ អនុញ្ហា ត្ឲ្យសិសសផ្ចររផំ្លរ្ំនិត្ នៅរែុងការពិភារាជ្ជក្រុមធំ្នៅរែុងថាែ រ់។ 
ក្បមូល្ំនិត្ ន ើយសរនសរវានៅនលើកាត រនខ្ ន។  

ជ្ជជនក្មើស អនុញ្ហា ត្ឲ្យសិសសនធ្វើការជ្ជនដ្ូ ឬជ្ជក្រុមតូ្ច នដើមបបំីផុ្ស្ំនិត្អំពីសមាា រៈ
សាលាផ្ដលចំាំបាច់ ន ើយនរ បចំប ័ាក្បកាសនដាយមានរបូភាពសមាា រៈទំាងននឺះ។  នដើរយរត្ជំុវញិ
ថាែ រ់មតងមាក ល  ពិនិត្យនមើលនូវរនប បពិភារារបស់សិសស  និងផ្តល់នោបល់អំពីសមាា រសំខ្ន់ៗ  នបើ
ចំាំបាច់។   
 

សរមមភាពសិសសទី២ «បនតក្បនោ្» 
ចូរក្ប្ល់ សនលឹររិចេការទី៤មួយចាប់ នៅឲ្យសិសសនីមួយៗ។ ជ្ជជនក្មើស សរនសររិចេការ

នៅនលើកាត រនខ្ ន ឬអានវាឲ្យខ្ល ំង ន ើយក្បាប់សិសសឲ្យសរនសរចនមលើយ នៅរែុងនស វនៅរំ ត់្ក្តា
របស់ន្ (សនលឹររិចេការទី៤ / បទបញ្ហេ នផ្ារែុង)។ 

១)  ក្បាប់សិសសឲ្យនធ្វើមាែ រ់ឯង អានក្បនោ្ និងសរនសរត្នដាយនក្បើ្ំនិត្របស់ពួរន្ផ្ទា ល់។ 
២)  នដើមបីផ្ចររផំ្លរនូវលទធផ្លននសរមមភាពននឺះ  អនុញ្ហា ត្ឲ្យសិសសពិភារាជ្ជក្រុមធំ្នៅ

រែុងថាែ រ់ និងក្បាប់អំពី្ំនិត្ និងនោបល់របស់ពួរន្។ នបើចំាំបាច់ នផ្ទត ត្នលើបញ្ហា ខ្ងនក្កាម៖ 
─ ក្បនភទក្តឹ្មក្ត្វូននសមាា រៈសាលា រ្ ជួយសក្មលួដល់ការសិរា 
─ សារៈសំខ្ន់ននកាលវភិា្ និងការមរនរ នទាន់នពលនវលា 
─ អត្ាក្បនោជន៍ននការនធ្វើឲ្យបនាប់នរ នសាអ ត្ 
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─ មូលន តុ្ននការផ្ងៃររានស វនៅ និងសមាា រៈសិរានផ្សងៗ។ 
 
ខ. បរសិាា នសាលាមរៀនផ្ លសងប់សាង ត ់
មោលការណ៍ផ្ណនាសំរំាប់ព្គ្ ូ
ចូរផ្ចររផំ្លរនសចរតីនផ្តើមននក្បធានបទខ្ងនក្កាមជ្ជមួយសិសសរបស់អែរ។ 
សាលានរ នជ្ជរផ្នលងនធ្វើការសក្មាប់ក្្ូ និងសិសស។ មនុសសក្្ប់របូមានសិទធិទទួលបាននូវ        

បរសិាា នសិរា  ការងារក្បរបនដាយសុវត្ាិភាព ការោំក្ទ និងភាពសទប់សាទ ត់្។ នយើងក្ត្ូវ្ិត្្ូរដល់
មនុសសដនទ និងនោរពសិទធិរបស់ន្។ ការនធ្វើចិត្តទូលាយ  ការនចឺះ្ិត្ដល់ដនទ និងការជួយយរ
អាសារន្ មិនចំណ្តយលុយការ់នក្ចើននឡើយ ប៉ាុផ្នតន្ទទួលបាននជ្ជ្ជ័យនក្ចើន។ បរោិកាសលអ 
អាចជួយសក្មលួដល់ការសិរា។ ផ្ាុយនៅវញិ បរោិកាសមិនអំនណ្តយផ្លពិត្ជ្ជរារាងំ និងនធ្វើឲ្្
យឳកាសននការសិរាចុឺះនខ្ាយ។  នដើមបីធានាការអប់រកំ្បរបនដាយសុវត្ាិភាព និងការសិរា
ក្បរបនដាយការោំក្ទ  សាលានរ នក្ត្ូវមានបទបញ្ហា នផ្ារែុង និងការអនុវត្តន៍ចាស់លាស់។ មនុសស
ក្្ប់របូ្ួរផ្ត្អនុវត្ត និងររាបទបញ្ហា ទំាងននឺះ។ 

សិសសរាល់ោែ នៅរែុងថាែ រ់មានទំនួលខុ្សក្ត្វូចំន ឺះការបនងកើត្បរោិកាសសាលានរ ន ក្បរប
នដាយភាពសទប់សាទ ត់្។ មាននពលនវលាផ្ដលសិសសក្ត្ូវយរចិត្តទុរដារ់  សាត ប់នដាយនសទៀមសាទ ត់្ 
និងអងាុយនៅនឹងរផ្នលង។ ការសិរាអាច រ់ព័នធនឹងការពិភារា និងសរមមភាពដ៏រសួរនវ ើរ។ ន ើយ
បនាា ប់មរ ការចងចំាំរែុងចិត្ត ថានៅជំុវញិនយើងមានមនុសសនផ្សងនទ ត្ ពិត្ជ្ជមានសារៈសំខ្ន់។ 
 

សរមមភាពសិសសទី ១ 
បំផ្បរសិសសជ្ជបួនក្រុមផ្ដលមានមនុសស៤ – ៥ នារ់ ន ើយផ្ចររផំ្លរ្ំនិត្ និងអារមម ៍

ចំន ឺះបរសិាា នសាលានរ នក្បរបនដាយភាពសទប់សាទ ត់្ជ្ជមួយសមាជិរក្រមុ។ 
 

សំ ួរពិភារា 
─ នត្ើអែរមានបរោិកាសសិរាក្បរបនដាយភាពនសទៀមសាទ ត់្ផ្ដរនទ? ចូរផ្តល់

ឧទា រ ៍ផ្ដលនរ បរាប់ពីអវីផ្ដលនធ្វើឲ្យវាសទប់សាទ ត់្ / មិនស្សួល និងមិនសទប់។ 
─ នត្ើអែរបនងកើត្ និង ផ្ងៃររាបរសិាា នដ៏សទប់សាទ ត់្នដាយរនប បណ្ត? 
─ នត្ើនពលណ្តសមរមយសំរាប់ការនិោយឡូឡា និងនធ្វើការខ្ល ំងៗនៅបនាប់នរ នបាន? 
─ នត្ើអែរនធ្វើដូចនមតចនៅនពលផ្ដលមិត្តរបស់អែរចង់និោយជ្ជមួយអែរ ប៉ាុផ្នតអែរចង់     

នផ្ទត ត្អារមម ៍នលើការបនក្ងៀន? 
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សរមមភាពសិសសទី២  
ចូរនធ្វើការរែុងក្រុមតូ្ច ន ើយបំផុ្ស្ំនិត្ររមនធ្ាបាយនដើមបីនធ្វើឲ្យបរសិាា នសាលានរ នរបស់

អែរកាន់ផ្ត្មានភាពសទប់សាទ ត់្។ ចូរបនងកើត្បញ្ា ីអនុសាសន៍។ 
 

គ្. ការសម្ៃុត និងការលមលង 
មោលការណ៍ផ្ណនាសំព្មាបព់្គ្ូ 
សរមមភាពសិសសទី១ 
ចូរពិភារានៅរែុងថាែ រ់ជ្ជមួយសិសសរបស់អែរ។ 
សំ ួរពិភារា 

─ អវីជ្ជការសមលុត្? 
─ នត្ើការសមលុត្ និងការនិោយនលងខុ្សោែ ដូចនមតច? ចូរឲ្យឧទា រ ៍។ 

ចូរផ្ចររផំ្លរនសចរតីនផ្តើមននក្បធានបទខ្ងនក្កាមជ្ជមួយសិសសរបស់អែរ។ 
ជួនកាលវាពិបារដឹងថាអវីជ្ជការសមលុត្ និងអវីពំុផ្មនជ្ជការសមលុត្។ ជ្ជញឹរញាប់សរមមភាព  

នផ្តើមនចញពីការសបាយ ប៉ាុផ្នតចំ ុចណ្តមួយពិត្ជ្ជអាចផ្ក្បកាល យនៅជ្ជការសមលុត្ផ្ត្មតង។ អែររាល់
ោែ មានសិទធិទទួលបាននូវអាមម ៍សុវត្ាិភាពនៅសាលានរ ន។ ោម ននរណ្តមាែ រ់ក្ត្ូវន្អនុញ្ហា ត្ឲ្យនធ្វើ
បាបអែរដនទទំាងផ្លូវកាយ ឬផ្លូវចិត្តនឡើយ។ ការនៅន ម្ ឺះ ការរញុ ការវាយ និងការទាត់្ធារ់ ជ្ជ
សរមមភាពផ្ដលមិនក្តឹ្មក្ត្ូវ។ ការមិនរាប់បញ្េូ លនរណ្តមាែ រ់រែុងសរមមភាព ការសនានា ឬការងារជ្ជ
ក្រុម និងការនិោយនដើមន្ផ្បបចំអរ រ៏ជ្ជការសមលុត្ផ្ដរ។ 

មនុសសនយើងទំាងអស់ រ្ខុ្សៗោែ ។ ពួរន្នមើលនៅនផ្សងពីោែ  និងមានទមាល ប់ ជំននឿ និងមតិ្ 
មិនដូចោែ នទ។ មនុសសនយើងរ៏មានជំនាញ និងសមត្ាភាពនផ្សងោែ ផ្ដរ។ ការខុ្សោែ រ្ជ្ជឳកាស វាជ្ជ
ភាពខ្ល ំងរបស់នយើង មិនផ្មនជ្ជភាពនខ្ាយនឡើយ។  
 

សរមមភាពសិសសទី២ 
ចូរនធ្វើការជ្ជក្រមុតូ្ចៗ និងផ្ចររផំ្លរ្ំនិត្ និងអារមម ៍របស់អែរ។ 
សំ ួរពិភារា 

─ នត្ើសិសសនៅរែុងសាលានរ នរបស់អែរធាល ប់ទទួលការរឺិះ្ន់ផ្ដរនទ? នត្ើន្រឺិះ្ន់ពីអវី 
(របូសមបតិ្ត សនមលៀរបំ រ់ ពិការភាព ។ល។)? នត្ើអែរ្ិត្ថាសិសសទំាងអស់ មាន
អារមម ៍ោ៉ាងដូចនមតចចំន ឺះនរឿងននឺះ? ចុឺះអែរមានអារមម ៍ដូចនមតចផ្ដរ? 

─ ន តុ្អវីបានជ្ជការនធ្វើអនតរា្មន៍ដល់ការសមលុត្មានសារៈសំខ្ន់? 
─ នត្ើនរណ្តអាចនិោយអំពីការសមលុត្ និងលនលងបាន? 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                             ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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─ ចូរពិភារាអំពីរនប បការ រមិនឲ្យមានការសមលុត្ និងការលនលងនៅសាលានរ ន
របស់អែរ។ 

 
សរមមភាពសិសសទី៣ 
ចូរនរ បចំរិចេសនារែុងថាែ រ់ ផ្ដលសិសសអាចសរនសររបួនចាប់ នដើមបីទទួលបាននូវ បនាប់ 

នរ នក្បរបនដាយការ យរចិត្តទុរដារ់ និងការនកាត្សរនសើរ។ ពយួរវានៅនលើជញ្ហា ងំ។ 
 

សរមមភាពសិសសទី៤ 
ចូរអងាុយជ្ជរងវង់មូលនៅរែុងថាែ រ់ (ឬរងវង់មូលផ្ដលមានសិសសោ៉ាងនក្ចើនបំផុ្ត្ ១៥ នារ់)។ 

ក្ប្ល់ក្រដាស់ (ព ៌នលឿង) នៅឲ្យសិសសមាែ រ់ៗ។ ចូរក្បាប់សិសសឲ្យ្ូររបូក្ពឺះអាទិត្យចំរណ្តត ល 
ក្រដាស់ផ្ដលមានន ម្ ឺះ។  បនាា ប់មរក្បាប់សិសសឲ្យ ុច្ំនូរននាឺះនៅសិសសនៅនឆវងនដ។ សិសស    
និមួយៗសរនសរនរឿងវជិាមាន (បុ្ាលិរលរខ ៈ របូសមបតិ្ត ជំនាញ ការបិុនក្បសប់ ។ល។) នៅនលើ
្ំនូរ  រចួ ុចនៅឲ្យអែរបនាា ប់។ បនតសរមមភាពននឺះរ ូត្ដល់សិសសមាែ រ់ៗនៅរែុងក្រុម បានបនញ្េញ 
នោបល់របស់ន្។ 
 

 . ទណឌ រម្ម 
មោលការណ៍ផ្ណនាសំព្មាបព់្គ្ូ 
ទនងវើមិនលអ និងការបំ នចាប់របស់សាលាអាចនំានៅររការដារ់ទ ឌ រមម។ ចូរពិភារាជ្ជ

ក្រុមជ្ជមួយសិសសអំពីអវីផ្ដលនឹងនរើត្នឡើង នបើសិននរណ្តមាែ រ់រនំលាភចាប់។ 
មសចរតីសនែិដ្ឋា នមលើសរម្មភារសសិស / បទបញ្ញជ ម្ផ្ទរែងុ 

─ ចូរនរ បចំឲ្យមានវ្ាបំផុ្ស្ំនិត្ នដើមបបីនញ្េញនោបល់សំរាប់បទបញ្ហា នផ្ារែុង។ ចូរ
នរ បចំសរនសរនៅនលើក្រដាស ន ើយពយួរវានលើជញ្ហា ងំ។ 

─ ការដារ់វ ាយុតិ្តនលើរិចេការសំន រខ្លីរបស់សិសស ជ្ជមនធ្ាបាយផ្ដលមានឥទធិពល
មួយ នដើមបីវាយត្នមលនលើរំរតិ្យល់ដឹងរបស់សិសស ។ ក្បាប់សិសសរបស់អែរឲ្យសរនសរ
អំពី  អវីផ្ដលជ្ជនរឿងសំខ្ន់បំផុ្ត្ផ្ដលអែរបាននរ នសូក្ត្ពីរញ្េ ប់នមនរ នននបទបញ្ហា
នផ្ារែុងសាលា ចូរក្បាប់សិសសថាពួរន្ មាននពលមួយនាទី  នដើមបីសរនសរ ចនមលើយ 
(ន ម្ ឺះថា ក្រដាសមួយនាទី)។ បនាា ប់មរ ចូរឲ្យសិសសផ្ចររផំ្លរនូវលទធផ្លននការ
សិរា នៅរែុងថាែ រ់។ 

 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                             ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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សនៃឹររិចចការទី៣ «បទបញ្ញជ ម្ផ្ទរែងុ» 
ចូរសរនសរ ន ើយ/ឬ្ូរសមាា រៈសិរា ផ្ដលអែរក្ត្ូវការនៅ

សាលា និងសក្មាប់ រិចេការផ្ាឺះរបស់អែរ។ នត្ើនានពលននឺះ មាន
សមាា រណ្តផ្ដលអែរក្ត្ូវការបំផុ្ត្ នៅអនុវទិាល័យ? 
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សនៃឹររិចចការទី៤ / បទបញ្ញជ ម្ផ្ទរែងុ 
 

 

បនតក្បនោ្ដូចត្នៅនដាយនក្បើ្ំនិត្របស់អែរៈ 
 
 
ខ្្ុំយរសមាា រៈសំខ្ន់ៗទំាងអស់មរជ្ជមួយពីនក្ ឺះ... 
_____________________________________________________________________ 
 
ខ្្ុំនជឿជ្ជរ់ថាខ្្ុំមរសាលាទាន់នពលពីនក្ ឺះ... 
_____________________________________________________________________ 
 
ខ្្ុំមិនយររបស់នក្ោឺះថាែ រ់ ឬរបស់ោម នសុវត្ាភាពមរសាលានទពីនក្ ឺះ... 
_____________________________________________________________________ 
 
ខ្្ុំនៅរែុងបរនិវ សាលានៅនពលនងៃទពីនក្ ឺះ... 
______________________________________________________________________ 
 
ខ្្ុំររាបនាប់នរ នបានសាអ ត្ និងមានសណ្តត ប់ធាែ ប់ពីនក្ ឺះ... 
______________________________________________________________________ 
ខ្្ុំផ្ងៃររានស វនៅ និងសមាា រៈសិរានផ្សងៗនទ ត្បានលអពីនក្ ឺះ... 
______________________________________________________________________ 
 

 

(សនលឹររិចេការននឺះជ្ជទក្មង់លំហាត់្ផ្ដលផ្ នំានដាយ ន រ្ី ិន ្ួវ ៉ា ិូន វា៉ាលូទី  ២០១៥) 
 
៧.១.៤ សមាជិកទទួលខុសត្រូវកនុងត្កុម 

នមរនរ នននឺះនផ្ទត ត្នលើការងារជ្ជក្រុម និងការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ និងការអនុវត្តន៍នផ្សងៗផ្ដល
ក្ត្ូវការចំាំបាច់ នដើមបី ធានាបាននូវការក្្ប់ក្្ងថាែ រ់នរ នផ្ដលមានភាពររ់នៅត  ប៉ាុផ្នតតឹ្ងរងឹ។ នោល
បំ ង រ្នធ្វើឲ្យសិសសមានការ តំាងចិត្តទំាងអស់ោែ  នដើមបនីធ្វើស ក្បតិ្បត្តិការ និងទទួលខុ្សក្ត្វូនលើ
ការសិរា ក្ពមទំាងជួយោែ រែុងការសិរា។ 

មោលការណ៍ផ្ណនាសំព្មាបព់្គ្ូ 
ចូរផ្ចររផំ្លរនសចរតីនផ្តើមននក្បធានបទខ្ងនក្កាមជ្ជមួយសិសសរបស់អែរ។ 
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នៅនពលចាំប់នផ្តើមចូលនរ ននៅ ែ្ ំសិរាងៃមី នៅសាលាងៃមី សិសសរ៏ជួបមិត្តងៃមី និងកាល យជ្ជសមា
ជិរននក្រុមងៃមីផ្ដរ។ មានមនុសសជ្ជនក្ចើនក្បនភទផ្ដលមាន បុ្ាលិរលរខ ៈ ជំនាញ និងសាវតាខុ្ស
ោែ  នៅរែុងក្រុមនិមួយៗ។ ប៉ាុផ្នតភាពខុ្សោែ នំានូវ្ុ សមបត្តិជ្ជនក្ចើនដល់ក្រុម។ 

ការនធ្វើការងារជ្ជក្រមុក្ត្ូវការជំនាញទំនារ់ទំនងផ្ផ្ែរសងាមដ៏លអ និងការ្ិត្្ូរដល់អែរដនទ។ 
នលើសពីននឺះ អែរក្ត្វូផ្ត្នចឺះផ្សវងររជំនួយពីន្។ បនាា ប់មរ បនតសរមមភាពសិសស។ 
 

សរមមភាពសិសស 
ចូរនធ្វើការងារជ្ជក្រុម ន ើយផ្ចររផំ្លរ្ំនិត្ និងអារមម ៍អំពីសាម រតី្ក្រុម។ 
សំ ួរពិភារា 

─ នត្ើអវីនធ្វើ ឲ្យការងារក្រុមសបាយ? អវីផ្ដលនធ្វើឲ្យមិនសបាយ? 
─ នត្ើអវីនធ្វើ្ ឲ្យអែរមានអារមម ៍ថាជ្ជផ្ផ្ែរសំខ្ន់របស់ក្រុម?  

 
រ. សហព្បតិបតតិការ  
មោលការណ៍ផ្ណនាសំព្មាបព់្គ្ូ 
សរមមភាពសិសសទី១ 
នដើមបីនំាផ្ នំាសិសសឲ្យសាា ល់ពីក្បធានបទបនាា ប់ (ស ក្បតិ្បត្តិការ) ចូរនធ្វើសរមមភាពក្រុម 

នដាយមានការ     ក្បាស្ស័យទារ់ទងោែ ។ ឧទា រ ៍ៈ 
១. ផ្បងផ្ចរសិសសនៅជ្ជបួនក្រុម ន ើយក្បាប់ពួរន្ថា ន្នឹងក្ប្ំុត្ន្រនតី។ ក្រុមមួយទឺះនដ 

ក្រុមមួយនោឺះតុ្អងាុយ ជ្ជនដើម ។ល។ ក្រុមនិមួយៗបនលរសនមលងនៅនពលផ្ដលអែរចងអុលចំពួរន្។ 
នោលបំ ងសំរាប់ក្រុមនីមួយៗ រ្     នធ្វើការជំុោែ  នដើមបីបនងកើត្អវីមា៉ាងផ្ដលមានសនមលងពិនរាឺះ។ រែុង
ការបំនពញរិចេការននឺះ ពួរន្ក្ត្ូវផ្ត្សាត ប់នូវ អវីផ្ដលអែរដនទរំពុងនធ្វើ និងរំពុងផ្រត្ក្មវូ។ ចងអុលមតង
មួយក្រមុៗ នធ្វើោ៉ាងណ្តឲ្យក្រុមនីមួយៗមានសរមមភាព ទំាងអស់ោែ ។ បនាា ប់មរ ចាំប់នផ្តើមបផ្នាម
ក្រុមទំាងអស់ នដាយទុរនពលនវលាឲ្យពួរន្ផ្រត្ក្មូវនូវអវីផ្ដលន្រំពុងនធ្វើ រ ូត្ដល់សនមលងបនលរ
នឡើងបានលអ។ ទីបំផុ្ត្ អែរនឹងនធ្វើឲ្យក្រុមទំាងអស់នលងជ្ជមួយោែ ផ្ត្មតង ន ល រ្នលងនៅរែុងក្រុម
នភលងមួយផ្ដលក្ប្ំុោ៉ាងពិនរាឺះរ តំ ។ 

នៅនពលផ្ដលការក្ប្ំុត្ន្រនតីចប់ សួរសិសសថាអវីផ្ដលនធ្វើឲ្យសរមមភាពននឺះសបាយ ន ើយ
ន តុ្អវីបានសរមមភាព ននឺះ ក្ត្ូវការស ក្បតិ្បត្តិការនដើមបីដំន ើ រការលអ។ នត្ើអែរ្ួរនធ្វើោ៉ាងណ្ត 
នដើមបីឲ្យក្បនសើរជ្ជងននឺះ? នបើមិនដំន ើ រការ ន តុ្អវី? និង/ឬ 

២. ផ្បងផ្ចរសិសសនៅជ្ជក្រុមតូ្ចៗ (មួយក្រុម៥នារ់ជ្ជការលអ)។ រិចេការរបស់ន្ រ្ បនងកើត្
មា៉ា សីុនងៃមីមួយ។ ពួរន្ក្ត្ូវដារ់ន ម្ ឺះវា ្ូរវា និងសនក្មចថាវាដំន ើ រការដូចនមតច។ បនាា ប់មរ ចូរឲ្យ



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                             ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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ក្រុមនិមួយៗផ្ចររផំ្លរ លទធផ្ល និងបងាា ញមា៉ា សីុន ឲ្យសិសសរមួថាែ រ់បាននឃើញ ន ើយក្បាប់ពី
រនប បនធ្វើការទំាងអស់ ោែ នដើមបបីនងកើត្បានមា៉ា សីុនននាឺះ។  

នៅនពលនធ្វើការបងាា ញចប់ សួរសិសសថាអវីនធ្វើឲ្យសរមមភាពននឺះសបាយ ន ើយន តុ្អវីបាន
សរមមភាពននឺះ ក្ត្ូវការស ក្បតិ្បត្តិការនដើមបីដំន ើ រការលអ។ នត្ើអែរ្ួរនធ្វើោ៉ាងណ្ត នដើមបីឲ្យ
ក្បនសើរជ្ជងននឺះ? នបើមិនដំន ើ រការ ន តុ្អវី? 
 

សរមមភាពសិសសទី២ 
ពិនសសជ្ជងននឺះនទ ត្ ការសិរា និងការនធ្វើការងារជ្ជក្រុមត្ក្មូវឲ្យមានជំនាញស ក្បតិ្បត្តិ
ការ។ ចូរបនតសរមមភាពជ្ជមួយសិសសរែុងថាែ រ់ ឬរែុងការពិភារាជ្ជក្រុមតូ្ច។ 

 
សំ ួរសក្មាប់ពិភារា 

─ នត្ើ រយ «ស ក្បតិ្បត្តិការ»មានន័យដូចនមតច? 
─ នត្ើការនធ្វើស ក្បតិ្បត្តិការ និងការក្ោន់ផ្ត្នធ្វើការជ្ជមួយក្រមុខុ្សោែ ដូចនមតច? 
─ នត្ើនធ្វើដូចនមតចនដើមបកីាល យជ្ជមនុសសផ្ដលពូផ្រខ្ងស ក្បតិ្បត្តិការ? 
─ នត្ើអែរអាចដារ់ន ម្ ឺះអវីមួយនៅសាលានរ ន ផ្ដលក្ត្ូវការស ក្បតិ្បត្តិការនទ? និងនៅផ្ាឺះ? 
─ ន តុ្អវីបានជ្ជមានការពិបាររែុងការនធ្វើស ក្បតិ្បត្តិការជ្ជមួយមិត្តភ័រតិ? 
─ ចូរនរ បរាប់អំពីនពលមួយផ្ដលអែរមានភាពលំបាររែុងការនធ្វើស ក្បតិ្បត្តិការជ្ជមួយនរណ្ត

មាែ រ់។ អវីនធ្វើឲ្យមានការលំបារ? នត្ើអែរនដាឺះស្សាយនដាយវធីិ្ណ្ត?  
─ នត្ើអវីខ្លឺះជ្ជចំ ុចលអចំន ឺះស ក្បតិ្បត្តិការ ចូរសរនសរអត្ាក្បនោជន៍ទំាងអស់របស់វា។ 

 
ខ. ការសាត ប់អែរ ម្ទ 
មោលការណ៍ផ្ណនាសំព្មាបព់្គ្ូ 
សរមមភាពសិសសទី១ 
នដើមបីនំាផ្ នំាសិសសឲ្យសាា ល់ពីក្បធានបទបនាា ប់ (ការសាត ប់អែរដនទ) ចូរនធ្វើសរមមភាពក្រមុ 

នដាយមានការ     ក្បាស្ស័យទារ់ទងោែ ។ ឧទា រ ៍ៈ 
១. នធ្វើការជ្ជនដ្ូ និងនធ្វើជ្ជ្ំរជំូនាញសាត ប់នដាយឲ្យនដ្ូមាែ រ់ (សិសស«រ») នរ បរាប់អំពី

សរមមភាពរយៈនពលពីរ ឬបីនាទី ខ្ ៈផ្ដលអែរដនទសាត ប់សិសស«ខ្»។ បនាា ប់មរ ក្បាប់សិសស«រ» 
ឲ្យនិោយក្បាប់អែរនូវរនប បនននដ្ូរបស់ន្ បងាា ញថាពួរន្រំពុងសាត ប់។ 

ចូរពិភារា៖ នត្ើអែរអាចបងាា ញដូចនមតចថាអែរ ជ្ជអែរពូផ្រសាត ប់? នត្ើអែរអាចបងាា ញអែរដនទ
ដូចនមតច ថាអែរមិនសាត ប់? និង/ឬ 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                             ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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២. ចូរផ្តល់នមនរ នផ្ផ្ែរសិលបៈ នក្បើរបូងៃត្ កាត្ប៉ាុសាត ល់ របូភាពយរពីទសសនាវដីត ។ល។ ចូររំុ
បងាា ញរបូភាពឲ្យសិសសអែរជ្ជមុន។ ក្បាប់សិសសឲ្យយរក្រដាសមួយសនលឹរ និងនមម នដមួយនដើម ឬ
នមម នដព ៌។ ក្បាប់សិសសឲ្យ្ូរ នពលអែរពនយល់។ ចូរនរ បរាប់បនតិចមតងៗ នូវរនប ប្ូររបូភាព។ 
បនាា ប់មរ អនុញ្ហា ត្ឲ្យសិសសនិោយក្បាប់ោែ អំពី្ំនូរ។ នត្ើរបូ្ំនូរស្សនដ ងោែ នទ? នត្ើមានភាពខុ្ស
ោែ ្ួរឲ្យចង់នសើចនទ? បនាា ប់មរ បងាា ញរបូភាពនដើមឲ្យពួរន្នឃើញ។ 
       សិសសចាំស់ អាចសារលបងសរមមភាពននឺះជ្ជមួយនដ្ូបាន។ នដ្ូមាែ រ់នរ បរាប់អំពីរបូភាព  
ខ្ ៈអែរដនទសាត ប់ និង្ូរវា។ នពលននាឺះ ន្អាចបតូរោែ  ន ើយនដ្ូដំបូង្ូរ ខ្ ៈនពលមាែ រ់នទ ត្
នរ បរាប់អំពីរបូភាព។ នៅនពល្ូររបូរចួន ើយ ពួរន្អាចបងាា ញរបូ្ំនូរននាឺះនៅរែុងថាែ រ់បាន។ 
 

សរមមភាពសិសសទី២ 
បនតការពិភារាជ្ជមួយក្រុមតូ្ច។ 
សំ ួរពិភារា 

─ នត្ើអែរមានអារមម ៍ដូចនមតច នពលនរណ្តមាែ រ់មិនសាត ប់្ំនិត្ ឬនោបល់របស់អែរ? 
─ នត្ើមានន តុ្ផ្លអវីខ្លឺះផ្ដលមនុសសមិនសាត ប់? 
─ នត្ើទាស់ខុ្សផ្ដរនទចំន ឺះការមិនសាត ប់នរណ្តមាែ រ់រំពុងនិោយមរកាន់អែរ? 
─ នត្ើមានភាពខុ្សោែ រវាងការឮ និងការសាត ប់ផ្ដរនទ? នត្ើខុ្សោែ ដូចនមតច? 
─ នត្ើអែរធាល ប់មានការយល់ខុ្សពីនក្ ឺះអែរមិនសាត ប់នដាយក្បុងក្បយ័ត្ែផ្ដរនទ  ឬពីនក្ ឺះ

នរណ្តមាែ រ់មិនសាត ប់អែរនដាយក្បុងក្បយ័ត្ែ?  
─ នត្ើការសាត ប់នដាយក្បុងក្បយ័ត្ែជួយដល់ការសិរារបស់អែរនដាយរនប បណ្ត? 

 
គ្. ការទទួលខុសព្តវូ 
មោលការណ៍ផ្ណនាសំព្មាបព់្គ្ូ 
សរមមភាពសិសសទី១ 
ចូរផ្ នំាសិសសឲ្យសាា ល់ពីក្បធានបទបនាា ប់ (ការទទួលខុ្សក្ត្ូវ)។ ពិភារានៅរែុងថាែ រ់អំពី

ទំនួលខុ្សក្ត្ូវ។ 
សំ ួរពិភារា៖ 

─ នត្ើ “ការទទួលខុ្សក្ត្វូ” មានន័យដូចនមតច? 
─ នត្ើអែរមានការទទួលខុ្សក្ត្ូវផ្ដរនទ? នដាយរនប បណ្ត? 
─ នត្ើរែុងមនធ្ាបាយណ្តផ្ដលអែរមិនទទួលខុ្សក្ត្ូវ? នត្ើអែរ្ួរនធ្វើដូចនមតចនដើមបីនធ្វើឲ្យ

ក្បនសើរនឡើង? 
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─ នត្ើអែរមានបញ្ហា  រ់ព័នធការមិនទទួលខុ្សក្ត្ូវនៅរែុងសាលានរ នផ្ដរនទ? នត្ើមានអវី
នរើត្នឡើង? នត្ើអែរនឹងនធ្វើអវីនផ្សងពីននាឺះនទ នបើអែរមានឳកាសសារជ្ជងៃមី? 

─ នត្ើទំនួលខុ្សក្ត្ូវអវីខ្លឺះផ្ដលអែរមានអារមម ៍ផ្ទា ល់ចំន ឺះ ១) ខ្លួនឯង   ២) ក្រុម
ក្្ួសារអែរ និង ៣) សាលានរ នរបស់អែរ 

 
សរមមភាពសិសសទី២ 
ចូរពិភារារែុងថាែ រ់អំពីអវីផ្ដលអែរអាចនធ្វើទំាងអស់ោែ បាន នដើមបទីទួលការខុ្សក្ត្ូវបផ្នាម

សក្មាប់បរសិាា នសាលានរ នរបស់អែរ (ររាឲ្យបានសាអ ត្ ។ល។) ចូរនរ បចំផ្ផ្នការ ន ើយរមួោែ នធ្វើ។ 
.......................... 
 
  . មសចរតីសនែិដ្ឋា នមលើសរម្មភារសសិស «សមាជិរទទួលខុសព្តូវព្រុម្ » 
 មោលការណ៍ផ្ណនាសំព្មាប ់
 នលើសពីស ក្បតិ្បត្តិការ ការសាត ប់អែរដនទ និងការទទួលខុ្សក្ត្ូវ មានជំនាញសំខ្ន់ៗ
នផ្សងនទ ត្ ផ្ដលក្ត្ូវការចំាំបាច់នៅនពលនធ្វើការជ្ជក្រុម។ 
 ចូរក្ប្ល់សនលឹររិចេការទី៥មួយចាប់នៅឲ្យសិសសនិមួយៗ ឬនសែើរសំុពួរន្ឲ្យនក្បើនស វនៅ
សរនសរ។ អនុញ្ហា ត្ឲ្យសិសសបំផុ្ស្ំនិត្នៅរែុងក្រុមផ្ដលមានមនុសស៥ នៅ ៦នារ់។ ក្រុមនីមួយៗ
នរ បចំបញ្ា ីននជំនាញ ផ្ដលក្ត្ូវការសក្មាប់ការងារក្រុម។ នដើរយរត្ៗជំុវញិថាែ រ់យួរៗមតង ន ើយពិនិត្យ
នមើលនូវរនប បនធ្វើការងាររែុងក្រុម និងជួយពួរន្នបើចំាំបាច់។ (សនឹលររិចេការទី៥ «សមាជិរទទួល
ខុ្សក្ត្ូវរែុងក្រមុ»)។ 
 ក្បាប់ឲ្យសិសសពីរក្រមុចូលោែ  និងផ្ចររផំ្លរជំនាញនៅរែុងបញ្ា ីរបស់ពួរន្។ ពួរន្អាច
បផ្នាមជំនាញនចញពី បញ្ា ីននក្រមុជ្ជនដ្ូ នៅនលើបញ្ា ីរបស់ន្ផ្ទា ល់បាន។  

ចូរក្បាប់នដាយសនងខបថា ជំនាញ និងសមត្ាភាពដូចត្នៅរ៏មានសារៈសំខ្ន់ រែុងការរសាង
សាម រតី្ក្រុមផ្ដរ។ 

─ ការយល់ពីអារមម ៍ផ្ទា ល់ខ្លួន និងនវទនារមម ៍ 
─ ការយល់ពីអារមម ៍អែរដនទ 
─ ការសំុនទាស 
─ ការបនងកើត្មិត្តោ៉ាងងាយស្សួល 
─ ជំនាញទំនារ់ទំនង 
─ ជំនាញបញ្ហា រ់ពីទឹរមុខ្ (ការនបើរចិត្តឲ្យទូលាយ ភាពចាស់លាស់ ភាពនសាម ឺះក្ត្ង់ 

ភាពក្បងុក្បយ័ត្ែ) 
─ ជំនាញនដាឺះស្សាយបញ្ហា  
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បនាា ប់មរ ក្បាប់សិសសឲ្យនក្ជើសយរជំនាញបីផ្ដលសំខ្ន់បំផុ្ត្ពីបញ្ា ី ន ើយសរនសរវានៅ
នលើសនលឹររិចេការ ឬនស វនៅសរនសរ។ ចូរឲ្យសិសសពនយល់ពីមូលន តុ្ផ្ដលន្យល់ថា ជំនាញ
ពិនសសទំាងននឺះមានសារៈសំខ្ន់។ 
 

(រញ្េ ប់នមនរ នននឺះក្ត្ូវបានចងក្រងជ្ជផ្ផ្ែរនដាយមានទក្មង់លំហាត់្ផ្ នំានដាយ GoodCharacter.com) 
 
 

សនៃឹររិចចការទី៥ «សមាជិរទទួលខុសព្តូវរែងុព្រុម្» 
នលើសពីស ក្បតិ្បត្តិការ ការសាត ប់អែរដនទ និងការទទួលខុ្សក្ត្ូវ មានជំនាញជ្ជនក្ចើននទ ត្

ផ្ដលក្ត្ូវការ ចំាំបាច់នៅនពល នធ្វើការជ្ជក្រុម។  
ចូរសរនសរនូវជំនាញផ្ដលក្ត្ូវការចំាំបាច់សំរាប់នធ្វើការជ្ជក្រុម។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
៧.១.៥. ការសរិាមៅអនុវិទាលយ័ 

មោលការណ៍ផ្ណនាសំព្មាបព់្គ្ូ 
ថាែ រ់ទី៧–៩ ខុ្សោែ នក្ចើនពីជីវតិ្នៅបឋមសិរា។ មានមុខ្វជិ្ជា ងៃមីមួយចំនួនផ្ដលក្ត្ូវសិរា 

អាចជ្ជមុខ្វជិ្ជា ផ្ដលខ្នមិនបាន ឬអាចជ្ជមុខ្វជិ្ជា ផ្ដលនក្ជើសនរ ើសបាន ដូចននឺះកាលវភិា្ក្បចំាំនងៃទ 
និងសបាត  ៍ ្ រងៃមីសក្មាប់សិសស។ នដើមបឲី្យក្បារដថា ការផ្ទល ស់មរនរ ននៅអនុវទិាល័យននឺះមានភាព
រលូន  ចូរនិោយអំពីការផ្ទល ស់បតូរជ្ជមួយសិសសរបស់អែរ។ 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://clipartfreefor.com/files/10/228428.html&bvm=bv.126130881,d.dGo&psig=AFQjCNFUQCZa5S4V-U4ra1HGmUP3aJ65DA&ust=1468052353030412
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ការរំ ត់្ និងការសំនរចនោលនៅជួយសក្មលួដល់ការសិរា។ សូមផ្តល់ជ្ជនោបល់ថា 
សិសស្ួររំ ត់្នោលនៅសក្មាប់ ែ្ ំសិរានិមួយៗ។ តាមមនធ្ាបាយននឺះ ពួរន្នរ បចំផ្ផ្នការ
សិរានដាយក្បុងក្បយ័ត្ែ និងនធ្វើឲ្យសាែ នដរបស់ន្កាន់ផ្ត្ក្បនសើរ។ មិនចាំំបាច់រំ ត់្នោលនៅធំ្
នពរនទ។ នោលនៅអាចមានរយៈនពលខ្លី  ន ើយនផ្ទត ត្នលើមុខ្វជិ្ជា ពិនសស ឬជំនាញមួយ។ នោលនៅ
មាន រ្មានលរខ ៈផ្ទា ល់ខ្លួន។ មាែ រ់ៗអាចមាននោលនៅផ្ទា ល់ខ្លួនបាន។ 

សរមមភាពសិសសទី១ 
ចូរក្ប្ល់សនឹលររិចេការទី៦មួយចាប់ឲ្យសិសសមាែ រ់ៗ។ ជ្ជជនក្មើស ចូរសរនសររិចេការនៅនលើ

កាត រនខ្ ន ឬអានវាឲ្យខ្ល ំង។ ក្បាប់សិសសឲ្យនធ្វើមាែ រ់ឯងរ៏បាន  ជ្ជមួយនដ្ូរ៏បាន នដើមបីនឆលើយ សំ ួរ 
និងបំនពញតារាងកាលវភិា្ សាលា     (សនលឹររិចេការទី ៦ / ការសិរានៅអនុវវទិាល័យ)។ 

ចូរពិភារារែុងថាែ រ់ នដើមបីផ្ចររផំ្លរលទធផ្លននលំហាត់្ននឺះ។ សំ ួរទី៤ និងទី៥ អាចយ
រមរពិភារា ជ្ជមួយនដ្ូ ឬរែុងក្រុមតូ្ចបាន។ 
 

រ. ការរំណត់ និងការសមព្ម្ចមោលមៅ 
បនតការផ្ នំាសិសសឲ្យសាា ល់ពីក្បធានបទបនាា ប់ (ការរំ ត់្ និងការសនក្មចនោលនៅ)។ 

 
សរមមភាពសិសសទី២ 
ចូរឲ្យសិសសបំផ្បរោែ នៅជ្ជបួនក្រុមផ្ដលមានសមាជិរ៤– ៥ នារ់ ន ើយផ្ចររផំ្លរ្ំនិត្ 

និងអារមម ៍អំពី ការរំ ត់្ និងការសនក្មចនោលនៅនៅឲ្យោែ ។   
សំ ួរពិភារា 

─ នត្ើរតីក្បាថាែ  និងនោលនៅខុ្សោែ ដូចនមតច? * 
─ នត្ើអែរធាល ប់រំ ត់្នោលនៅសំរាប់ខ្លួនឯងផ្ដរនទ? 
─ នត្ើបចេុបបនែននឺះអែរមាននោលនៅអវីខ្លឺះ? (រយៈនពលខ្លី ឬផ្វង)? 
─ នត្ើអែរសនក្មចចិត្តថា វាជ្ជនោលនៅនដាយវធីិ្ណ្ត? 

 *នសចរតីក្បាថាែ មិនក្បារដថាជ្ជនោលនៅរ ូត្ននាឺះនទ។ នោលនៅមានភាពក្បារដនិយម។ 
 

បនាា ប់មរ ផ្ នំាសិសសរបស់អែរឲ្យសាា ល់ពីជំហានសក្មាប់រំ ត់្នោលនៅ។ 
 
 ខ. រមបៀបរំណត់មោលមៅ 
 ១. រំ ត់្នោលនៅ 
 ២. នរ បចំជំហានផ្ដលក្ត្ូវការនដើមបីសនក្មចវា 

៣. ពិចាំរណ្តនូវឧបស្ាផ្ដលអាចនរើត្នឡើង និងមនធ្ាបាយនដាឺះស្សាយការរាងំសាឺះននាឺះ 
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 ៤. រំ ត់្នពលនវលា 
សរមមភាពសិសសទី៣ 
ដំបូង អនុញ្ាត្តឲ្យសិសសអនុវត្តលំហាត់្ននការដារ់នោលនៅមួយចំនួន។ នៅរែុងសមមតិ្រមម

នីមួយៗ ចូរឲ្យសិសសពិនិត្យនមើល ដំន ើ រការននការរំ ត់្នោលនៅ ទំាង៤ជំហាន ផ្ដលផ្តល់ឲ្យ
ខ្ងនលើ។ 
 ឧទា រ ៍ៈ 
 លំហាត់្រំ ត់្នោលនៅទី១ ចូរសំុវភិា្ទាននដើមបីទិញរំពយុទ័រងៃមីមួយ ឬនស វនៅសក្មាប់
សាលា។ 

លំហាត់្រំ ត់្នោលនៅ ទី២ បនងកើត្សួនចារនៅរែុងសាលានដើមបដំីាបផ្នល / នផ្លនវើ / 
ផ្លិត្ផ្លនផ្សងៗ។ 
 
សរម្មភារសសិសទី៤ 
ចូរក្ប្ល់សនលឹររិចេការទី៧ នៅឲ្យសិសសនីមួយៗ ឬសរនសររិចេការននាឺះនៅនលើកាត រនខ្ ន។ 

ចូរអនុញ្ហា ត្តឲ្យពួរន្រំ ត់្នោលនៅរយៈនពលខ្លីផ្ដលអាចសំនរចបានរែុង ែ្ ំសិរា។ ឧទា រ ៍ 
ពួរន្អាចសនក្មចយរពិនាុមធ្យមពិត្ក្បារដមួយ នៅនពលក្បឡង។ ឬពួរន្អាចរំ ត់្នោលនៅ
សំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ផ្ទា ល់ខ្លួន ឬការអភិវឌ្ឃន៍ជំនាញ ដូចជ្ជការចំណ្តយនពលបផ្នាមនលើរិចេការផ្ាឺះឬ
ជួយសិសសនផ្សងនទ ត្ជ្ជមួយការសិរា  (សនលឹររិចេការទី៧ / ការសិរានៅអនុវទិាល័យ)។ 

ចូរឲ្យសិសសបងាា ញពីនោលបំ ង នៅកាន់សិសសរមួថាែ រ់  រមួមានផ្ផ្នការ  ការរំ ត់្នពល 
និងមូលន តុ្ផ្ដល នោលនៅទំាងននឺះសំខ្ន់សំរាប់ពួរន្។ ចូរនធ្វើការសនក្មចចិត្តនលើរងាវ ន់សក្មាប់
ការទទួលនជ្ជ្ជ័យ ដូចជ្ជពិចនិចជំុោែ  ដំន ើ រទសសនរិចេ ការសងមរវញិនដាយមានការសបាយ។ 
រែុងអំឡុងនពលមួយ ែ្ ំសិរា អនុញ្ហា ត្តឲ្យសិសសតាមដានវឌ្ឍភាពរបស់ន្ នដាយមានផ្តល់ជ្ជរបាយ
ការ ៍យូរៗមតងដល់សិសសទំាងអស់នៅរែុងថាែ រ់នរ ន។ 
 
(រញ្េ ប់នមនរ នននឺះក្ត្ូវបានចងក្រងជ្ជផ្ផ្ែរនដាយមានទក្មង់លំហាត់្ផ្ នំានដាយ GoodCharacter.com) 
 
សនៃឹររិចចការទី៦ «ការសរិាមៅអនុវិទាលយ័» 

 

១. មុខ្វជិ្ជា ផ្ដលខ្នមិនបាន នៅរែុងអនុវទិាល័យ រ្ 
____________________ ____________________ 
 
____________________ ____________________ 
 
____________________ ____________________ ___________ 
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____________________ ____________________ ____________________  
 
____________________ ____________________ ____________________ 

 
២. នត្ើមានមុខ្វជិ្ជា ផ្ដលអាចនក្ជើសនរ ើសបានផ្ដរនទ? 
____________________ ____________________ ____________________ 
 
____________________ ____________________ ____________________ 
 
៣.  នត្ើមុខ្វជិ្ជា អវីខ្លឺះផ្ដលងៃមី (មុខ្វជិ្ជា ផ្ដលអែរមិនបាននរ ននៅបឋមសិរា)? 
______________________________________________________________________ 
 
៤.   នត្ើមុខ្វជិ្ជា ទំាងបីផ្ដលអែរនពញចិត្តបំផុ្ត្មានអវីខ្លឺះ? 
______________________________________________________________________ 
 
៥.   រ) នត្ើមានមុខ្វជិ្ជា ពិបារសំរាប់អែរ ឬមុខ្វជិ្ជា ណ្តផ្ដលអែរមិនចូលចិត្តនទ? 
       ខ្) នត្ើអវីផ្ដលនធ្វើឲ្យលំបារ? 
       ្) នត្ើអែរ្ួរនធ្វើដូចនមតច នដើមបចីាំប់អារមម ៍នលើមុខ្វជិ្ជា ផ្ដលអែរមិនសូវចូលចិត្ត? 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
៦. នត្ើកាលវភិា្ក្បចំាំនងៃទ និងសបាត  ៍នៅសាលារបស់អែរមានអវីខ្លឺះ? ចូរបំនពញផ្ផ្នការក្បចំាំ         
សបាត  ៍។ 
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សនៃឹររិចចការទី៧ «ការសរិាមៅអនុវិទាលយ័» 
ចូរក្បកាសនោលនៅ២ ផ្ដលអែរចង់សនក្មច រែុងអំឡុងនពលសិរានៅ ែ្ ំននឺះ។ ឧទា រ ៍ អែរ
អាចសនក្មចយរពិនាុមធ្យមពិត្ក្បារដមួយ នៅនពលក្បឡង។ ឬអែរអាចរំ ត់្នោលនៅសក្មាប់
ការអភិវឌ្ឍផ្ទា ល់ខ្លួន ឬការអភិវឌ្ឍជំនាញ ដូចជ្ជការចំណ្តយ នពលបផ្នាម នលើរិចេការផ្ាឺះ ឬជួយ
សិសសនផ្សងនទ ត្ជ្ជមួយការសិរារបស់ន្។  ចូរនរ បចំផ្ផ្នការ នដើមបសំីនរចបាននូវនោលនៅទំាង
ននឺះ និងរំ ត់្នពលនវលា។ 

 នោលនៅ ១ នោលនៅ ២ 

រំ ត់្នោលនៅ   

នរ បចំជំហានផ្ដលក្ត្ូវការ 
នដើមបីសនក្មចវា 

  

ពិចាំរណ្តឧបស្ាផ្ដលអាច 
នរើត្នឡើង និងមនធ្ាបាយនន
ការនដាឺះស្សាយការរាងំសាឺះ 

  

រំ ត់្នពលនវលា   
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ន តុ្អវីបានជ្ជនោលនៅទំាងននឺះមានសារៈសំខ្ន់ចំន ឺះអែរ? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
៧.១.៦ ការវាយតម្ម្ៃ និងការដ្ឋរ់រិនទុ 

មោលការណ៍ផ្ណនាសំព្មាបព់្គ្ូ 
ចូរពិភារាជ្ជក្រុមធំ្នៅរែុងថាែ រ់ នដើមបផី្តល់ឲ្យសិសសនូវព័ត៌្មានរងាវ យត្នមលផ្ដលយរមរនក្បើ

នៅអនុវទិាល័យ។ 
─ នត្ើការងារសាលាក្ត្ូវវាយត្នមលនដាយវធីិ្ណ្តៈ ពិនាុ ការវាយត្នមលនលើការនិោយ (ការសរ

នសរ ឬផ្ទា ល់មាត់្) ។ល។? 
─ នត្ើមានក្បនភទននការវាយត្នមលនក្ៅពីការក្បឡង និងនធ្វើនត្សតនទ ឧទា រ ៍ រិចេការផ្ាឺះ 

ការនធ្វើបទបងាា ញរែុងថាែ រ់ និងការងារអនុវត្តន៍? 
─ នត្ើក្បឡងនពលណ្ត? នត្ើការក្បឡងជ្ជផ្លូវការនរ បចំនៅនពលណ្ត? 
─ ភាពខុ្សោែ ននពិនាុ ពិនាុជ្ជប់ និងពិនាុធាល រ់  
─ នត្ើមាននរឿងអវីនរើត្នឡើង នបើអែរក្បឡងធាល រ់ /ធាល រ់មុខ្វជិ្ជា ណ្តមួយ? 
─ សញ្ហា បក្ត្បញ្េ ប់ការសិរា និងត្ក្មូវការសំរាប់ការបញ្េ ប់ការសិរានៅអនុវទិាល័យ 

និងការទទួលសញ្ហា បក្ត្។ 
 

រងាវ យត្នមលខ្លួនឯង រ្ជ្ជ មនធ្ាបាយផ្ដលមានសារៈសំខ្ន់ចំន ឺះការសិរា។ សិសស្ួរមាន
ការនលើរទឹរចិត្តឲ្យឆលុឺះបញ្ហេ ងំពីការអភិវឌ្ឍន៍ និងវឌ្ឍនភាពរបស់ន្ផ្ទា ល់ នដាយនក្បៀបនធ្ បការងារ
បចេុបបនែជ្ជមួយ អតី្ត្ការងារ និងជ្ជមួយនោលនៅផ្ទា ល់ខ្លួនរបស់ន្។ ការវាយត្នមលការងារផ្ទា ល់ខ្លួន 
អាចជួយសិសសអភិវឌ្ឍនការយល់ដឹងនន នោលនៅរបស់នមនរ ន និងររឲ្យនឃើញភាពខ្ល ំង និងភាព
នខ្ាយ និងពិនិត្យនមើល ថានត្ើ ពួរន្អាចនធ្វើឲ្យក្បនសើរ នដាយរនប បណ្ត។ 
 

បនាា ប់ពីការពិភារា និងការផ្ នំាឲ្យសាា ល់ពីការវាយត្នមល និងការដារ់ពិនាុ ចូរបនត
សរមមភាពសិសសនផ្សងនទ ត្។ 
 
 
 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                             ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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សរមមភាពសិសសទី១ 
ចូរក្ប្ល់សនលឹររិចេការទី៨មួយចាប់នៅឲ្យសិសសនិមួយៗ ឬសរនសរវានៅនលើកាត រនខ្ ន។ 

ននឺះជ្ជរិចេការឆលុឺះ បញ្ហេ ងំរបស់បុ្ាលមាែ រ់ៗ។ ដូចននឺះ ក្បាប់សិសសឲ្យនធ្វើមាែ រ់ឯង អានសំ ួរ និង្ិត្
នដាយក្បុងក្បយ័ត្ែ មុននពល   សរនសរចនមលើយ។ ចូរផ្តល់នពលនវលាឲ្យបានក្្ប់ក្ោន់នដើមបបំីនពញ   
លំហាត់្ននឺះ (សនលឹររិចេការទី៨ «ការវាយត្នមល និងការដារ់ពិនាុ»)។ 

ចូរពិភារារែុងថាែ រ់ នដើមបីផ្ចររផំ្លរលទធផ្លននសរមមភាពននឺះ។ ជួយបផ្នាមព័ត៌្មានដល់
សិសស នបើចំាំបាច់។ ឧទា រ ៍ ការចូលរមួរែុងថាែ រ់មានសារៈសំខ្ន់ពីនក្ ឺះ៖ 

─ ការសួរសំ ួរអាចជួយសិសសនរ នសូក្ត្បផ្នាម និងទទួលការយល់ដឹងនូវមុខ្វជិ្ជា  កាន់ផ្ត្
ក្បនសើរ (ឬកាន់ផ្ត្ក្តឹ្មក្ត្ូវ) នឡើង។ ការសួរនៅរែុងថាែ រ់រ៏អាចសនសនំពលនវលា និងរិចេ
ក្បឹងផ្ក្បងផ្សវងយល់នរឿងរា៉ា វ បាននក្ចើនផ្ដរ។ 

─ ការនផ្ទត ឺះបតូរនោបល់ជ្ជមួយសិសសនផ្សង ជ្ជមនធ្ាបាយលអរែុងការសិរា។ 
─ ការ្ិត្ រ្លអ នក្ ឺះដំន ើ រការននការ្ិត្ រ្នដើមបីនឆលើយត្បនឹងអវីផ្ដលក្្និូោយ និងជួយ

អែរឲ្យ្ិត្អំពីសមាា រនៅនឹងនដកាន់ផ្ត្សីុជនក្ៅ និងនពញនលញ ។ 
 

សរមមភាពសិសសទី២ 
ក្ប្ល់សនលឹររិចេការទី៩ នៅឲ្យសិសសនីមួយៗ ឬសរនសររិចេការននាឺះនៅនលើកាត រនខ្ ន។ 

ក្បាប់សិសសឲ្យនធ្វើ្ មាែ រ់ឯង និងបំផុ្ស្ំនិត្អំពីបញ្ា ី/តារាងទំាងបីៈ ១) បញ្ា ីនននរឿងទាំងឡាយផ្ដល
អែរ្ិត្ថាពូផ្រ (មុខ្វជិ្ជា សាលា ជំនាញសិរា ដូចជ្ជការអាន ការសរនសរ និងការក្ប្ំុត្ន្រនតី ។ល។)  
២) បញ្ា ីនននរឿងទំាងឡាយផ្ដលអែរ្ិត្ថាលំបារ  ៣) បញ្ា ីននសរមមភាពទាំងឡាយផ្ដលពួរន្អាច
នធ្វើបាន នដើមបីនធ្វើឲ្យការសិរា និងការអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់ន្ កាន់ផ្ត្ក្បនសើរនឡើង (សនលឹររិចេការទី៩ 
«ការវាយត្នមល និងការដារ់ពិនាុ»)។ 

 
នៅចុង ែ្ ំសិរា ពិនិត្យនឡើងវញិនូវបញ្ា ីទំាងននាឺះ ន ើយ្ិត្នូវភាពក្បនសើរផ្ដលអែរបាននធ្វើ។ 

 
សនៃឹររិចចការទី៨ «ការវាយតម្ម្ៃ  និងការដ្ឋរ់រិនទុ» 
ចូរអានសំ ួរ ្ិត្អំពីក្បធានបទនដាយក្បងុក្បយ័ត្ែ បនាា ប់មរសរនសរចនមលើយរបស់អែរ។ 

ន តុ្អវីបានជ្ជក្ត្ូវវាយត្នមលសិសសនៅសាលា? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

ន តុ្អវីបានជ្ជការនធ្វើរិចេការផ្ាឺះមានសារៈសំខ្ន់? ចូរផ្តល់មូលន តុ្ោ៉ាងតិ្ចបី។ 
_____________________________________________________________________________________ 
 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                             ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
ន តុ្អវីបានជ្ជការចូលនរ ន មានសារៈសំខ្ន់? ចូរផ្តល់មូលន តុ្ោ៉ាងតិ្ចបី។ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

នត្ើក្្ូផ្តល់ព័ត៌្មានក្ត្ឡប់ នៅនពលណ្ត និងនដាយវធីិ្ណ្ត?  
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

នត្ើអែរមានអារមម ៏ដូចនមតចនពលអែរទទួលព័ត៌្មានក្ត្ឡប់លអសំរាប់ការងារសាលារបស់អែរ? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

ន តុ្អវីបានជ្ជការឆលុឺះបញ្ហេ ងំ និងការវាយត្នមលនលើការអភិវឌ្ឍន៍ និងវឌ្ឍនភាពរបស់អែរជ្ជក្បចំាំមាន
សារៈសំខ្ន់? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

នត្ើនោលនៅផ្បបណ្តខ្លឺះផ្ដលអែរមានចំន ឺះការងារសាលា និងពិនាុ? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

នត្ើសញ្ាបក្ត្បញ្េ ប់ការសិរាមានសារៈសំខ្ន់ប៉ាុនណ្ត? ន តុ្អវី? 
_____________________________________________________________________________________ 
 

(សនលឹររិចេការននឺះជ្ជទក្មង់លំហាត់្ផ្ដលផ្ នំានដាយ ន រ្ី ិន ្ួវ ៉ា ិូន & វា៉ាលូទី  ២០១៥) 
 

 
 
 
 
 
 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                             ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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សនៃឹររិចចការទី ៩ «ការវាយតម្ម្ៃ និងការដ្ឋរ់រិនទុ» 
ចូរបំផុ្ស្ំនិត្អំពីបញ្ា ី/តារាងទំាងបីៈ ១) បញ្ា ីនននរឿងទំាងឡាយផ្ដលអែរ្ិត្ថាពូផ្រ (មុខ្

វជិ្ជា សាលា ជំនាញសិរាដូចជ្ជការអាន ការសរនសរ និងការក្ប្ំុត្ន្រនតី ។ល។)  ២) បញ្ា ីនននរឿង
ទំាងឡាយផ្ដលអែរ្ិត្ថាលំបារ  ៣) បញ្ា ីននសរមមភាពទាំងឡាយផ្ដលពួរន្អាចនធ្វើបាន នដើមបី
នធ្វើឲ្យការសិរា និងការអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់ន្ កាន់ផ្ត្ក្បនសើរនឡើង 
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២. បំណិនរែងុការសរិា និងបមចចរមទសសរិា 
ការផ្ណនាសំព្មាប់ព្គ្ ូ
រញ្េ ប់នមនរ នអំពី បំ ិន និងបនចេរនទសសិរា នកាដ បក្ត្សួៗនលើសមាសភា្ផ្ដលនធ្វើឲ្យការ

សិរាទទួលបាននជ្ជ្ជ័យ។ វាមានក្បធានបទបនាា ប់បនសដូំចខ្ងនក្កាម៖ 
 សារៈសំខ្ន់ននតួ្នាទី និងការទទួលខុ្សក្ត្វូរបស់សិសសនលើការសិរាក្បរបនដាយ

នជ្ជ្ជ័យ 
 រនប បសិរា 
 បនចេរនទសសិរា 

បំ ិន និងបនចេរនទសសិរា ្ួរនលើរយរមរនិោយនៅដំណ្តរ់កាលដំបូង ននការសិរា
របស់សិសស នដើមបនីធ្វើឲ្យការសិរាមានក្បសិទធិភាព។ សូមផ្ដល់ជ្ជនោបល់ផ្ងផ្ដរថា រញ្េ ប់នមនរ ន
ននឺះ ្ួរផ្បងផ្ចរជ្ជនសរ  នីននមនរ ន នដើមបផី្ដល់ការយល់ដឹងសីុជនក្ៅនូវរនប បសិរា និងបនចេរនទស
សិរាដល់សិសសមាែ រ់ៗ។ 

 
សមាសភា្ននការសិរាក្បរបនដាយភាពនជ្ជ្ជ័យ 
សមាសភា្ននការសិរាក្បរបនដាយភាពនជ្ជ្ជ័យ រ្៖ 

 

 

 

 

 

 

* រតាត ជឺះឥទធិពលដល់ការនលើរទឹរចិត្តមាន នោលបំ ង បទពិនសាធ្ន៍ ឥរោិបងៃរបស់អែរ
ជំុវញិខ្លួន (ឪពុរមាដ យ មិត្តភ័រដិ ក្្។ូល។) និងការយល់នឃើញអំពីលទធភាពផ្ដលនំាឲ្យទទួល
បាននជ្ជ្ជ័យ។ 

 

អែរសរិា 
អែរសិរា រ្ជ្ជអែរផ្ដលមានការទទួលការខុ្សក្ត្ូវនលើភាពររីចនក្មើនរែុងការសិរារបស់ពួរ

ន្។ ការសិរា រ្ជ្ជការតំាងចិត្តខ្ពស់។ ភា្នក្ចើន នដើមបឲី្យការសិរាទទួលនជ្ជ្ជ័យនៅបាន រ្
ត្ក្មូវឲ្យមានការខិ្ត្ខំ្ក្បឹងផ្ក្បង។ 

 

1. អែរសិរា: ផ្បបបទននការរស់នៅ ការនលើរទឹរចិត្ត* ឥរោិបងៃ បទពិនសាធ្ន៍ 
្ំនិត្សដីពីសមត្ាភាព 

2. ដំន ើ រការសិរា: ជំនាញ និងបនចេរនទសសិរា 
3. សមាសភា្នផ្សងៗ: ក្្ ូវធីិ្បនក្ងៀន បរោិកាស និងសមាា រ 
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 ំមណើ រការម្នការសរិា 
រែុងដំន ើ រការននការសិរា រនប បសិរានដើរតួ្នាទីសំខ្ន់នដើមបនីធ្វើឲ្យការសិរាមានភាព

រលូន ររីរាយ និងមានក្បនោជន៍។ អែរសិរាក្ត្ូវយល់ថាន្ខ្លួនឯងជ្ជអែរសិរាផ្បបណ្ត។ នត្ើន្
ជ្ជអែរនរ ននដាយផ្ផ្អរនលើការនមើល សាដ ប់ ឬនធ្វើ? ក្្ូ្ួរផ្ត្នលើរទឹរចិត្តសិសសអំពីរនប បសិរា និងការ
នក្បើក្បាស់បនចេរនទសសិរា។ 

 
សមាសភាគ្មផ្សងៗ 
ក្្ូមានទំនួលខុ្សនក្ចើននលើដំន ើ រការននការសិរា។ ក្្ូ រ្ជ្ជអែរនរ បចំឲ្យមានបរោិកាស

សិរា។ ក្បសិននបើក្្អូាចផ្ក្បកាល យថាែ រ់នរ ននៅជ្ជ រផ្នលងមួយផ្ដល្ួរឲ្យចាំប់អារមម ៍ មានការ
នលើរទឹរចិត្ត និងមានរនប បនរ បរយ នពលននាឺះអែរសិរារ៏នឹងនពញចិត្តនៅទីននាឺះផ្ដរ។ 

 
មោលការណ៍ផ្ណនាសំព្មាប់ព្គ្ ូ
សរមមភាពសិសស «តួ្នាទីរបស់សិសសរែុងការសិរាក្បរបនដាយភាពនជ្ជ្ជ័យ» 
ដំបូង ចូរពិភារារែុងថាែ រ់ អំពីសារៈសំខ្ន់ននតួ្នាទី និងទំនួលខុ្សក្ត្ូវនលើការសិរា

ក្បរបនដាយភាពនជ្ជ្ជ័យ។ អែរអាចនក្បើសនលឹររិចេការទី១ នដើមបជួីយសក្មលួដល់ការពិភារា។ 
(សនលឹររិចេការទី១/ជំនាញ និងបនចេរនទសសិរា)។ 

 
រនប បរស់នៅក្បរបនដាយផ្ទសុខ្ភាព ជួយពក្ងឹងការសិរា។ ទំនារ់ទំនងរវាងចំ ីអាហារ 

និងការសិរា រ្ជ្ជនរឿងសំខ្ន់។ របបអាហារ និងចំ ីអាហាលអ មានផ្លវជិាមាននលើសុខុ្មាលភាព 
ក្ពមទាំងការបំនពញរិចេការរបស់សិសស។ ការទទួលទានដំន របានក្្ប់ក្ោន់ ្ រជ្ជលរខខ័្ ឌ ដំបូង
សក្មាប់ការសិរា។ នយើងក្ត្ូវការ«សារអា្ុយ»ឲ្យបាននទ ងទាត់្។ នលើសពីននឺះ រែុងអំឡុងនពល
ន្ង ខួ្ររាលរបស់នយើងចាំប់នផ្ដើមសរមម និងនធ្វើឲ្យមានដំន ើ រការដល់ការសិរានពលនយើងភ្ារ់ពី
ន្ង។ ការទទួលទានដំន រមិនក្្ប់ក្ោន់ នំាឲ្យមានការលំបាររែុងការសិរា ក្ពមទំាងមានបញ្ហា
ផ្ផ្ែរឥរោិបងៃ។ សរមមភាពនពលទំននរ ដូចជ្ជការនលងរីឡា មានឥទធិពលវជិាមានដល់ការផ្េង់
អារមម ៍ បំ ិនចងចំាំ និងបំ ិនរែុងការនដាឺះស្សាយបញ្ហា ។ 

 
រែុងចំនណ្តមរតាត សំខ្ន់ជ្ជនក្ចើន រតាត សំខ្ន់មួយផ្ដលមានឥទធិពលដល់ការសិរា រ្ការ

នលើរទឹរចិត្ត។ ោម នការនលើរទឹរចិត្ត រ្ពិត្ជ្ជោម នឆនាៈរែុងការសិរាអវីផ្ដលងៃមីនឡើយ។ មានរតាត
នក្ចើននទ ត្អាស្ស័យនលើរនប បនដាឺះស្សាយនពលសិសសជួបក្បទឺះរែុងនមនរ ន និងរែុងដំន ើ រការ
សិរាទំាងមូល។ ការរំ ត់្នោលបំ ង និងឥរោិបងៃវជិាមានចំន ឺះការសិរា និងមុខ្វជិ្ជា នផ្សងៗ
នៅរែុងសាលានរ ន នឹងជួយនលើររមពស់លទធផ្លសិរាកាន់ផ្ត្លអក្បនសើរ។ ន ើយការនជឿជ្ជរ់នលើ
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សមត្ាភាពខ្លួនឯង រ៏ រ្ជ្ជនរឿងសំខ្ន់មួយរែុងការសិរា។ ជួនកាលនយើងមិនទាំងបានសារលបងនធ្វើ
អវីមួយនឡើយ នដាយសារផ្ត្មានការភ័យខ្ល ចនឹងភាពបរាជ័យ។ 

 
សរមមភាពសិសស «ឥរោិបងៃ» 
ចូរក្បាប់សិសសឲ្យ្ូររបូផ្ដលនធ្វើឲ្យពួរន្នឹរនឃើញដល់ឥរោិបងៃលអៗ ។ ក្បាប់ពួរន្ឲ្យពយួរ

នៅទីរផ្នលងណ្តផ្ដលន្អាចនមើលនឃើញរបូននាឺះ។ 
៣.  ំមណើ រការម្នការសរិា 
រ. រមបៀបម្នការសរិា 
មោលការណ៍ផ្ណនាសំព្មាប់ព្គ្ ូ
្ក្មនូនរនប បសិរាផ្ដលមានអរសរកាត់្ថា VAK (Visual«នមើល», Auditory«សាដ ប់», 

Kinesthetic«អនុវត្ត») បងាា ញពីចំណ្តត់្ថាែ រ់ននមនធ្ាបាយោ៉ាងសាមញ្ាសដីពីរនប បសិរារបស់
មនុសស។ នោងតាម្ំរនូនឺះ មនុសសនយើងភា្នក្ចើន ជ្ជអែរសិរានដាយផ្ផ្អរនលើការនមើល ការសាដ ប់ 
និងការអនុវត្តផ្ទា ល់។ នទាឺះជ្ជោ៉ាងណ្តរ៏នដាយ រែុងការអនុវត្តជ្ជរ់ផ្សដង មនុសសនយើងផ្ត្ងមានលរខ
 ៈលាយចូលោែ  និងសីុោែ  រវាងរនប បសិរាទំាងបីននឺះ។ 

 ការនមើល៖ អែរសិរាផ្ដលផ្ផ្អរនលើការនមើល ទទួល និងររាព័ត៌្មានបានលអ នៅនពល
វាបងាា ញជ្ជរបូភាពដាក្កាម និងតារាង។ 

 ការសាដ ប់៖ អែរសិរាផ្ដលផ្ផ្អរនលើការសាដ ប់ ចូលចិត្តសាដ ប់អវីផ្ដលរំពុងបងាា ញជ្ជង។ 
ពួរន្នឆលើយត្បបានលអតាមរយៈការបនក្ងៀន ឬការពិភារាជ្ជក្រមុ។ ការសាដ ប់
ឮសំនឡងនិោយដផ្ដលៗអំពីអវីមួយនៅកាន់ក្្ូរ៏មានក្បនោជន៍ផ្ដរ។ 

 ការអនុវត្តផ្ទា ល់៖ អែរសិរាផ្ដលផ្ផ្អរនលើការអនុវត្តផ្ទា ល់ ចូលចិត្តបទពិនសាធ្ន៍ខ្ង
សមបទារាងកាយជ្ជង។ ពួរន្ចូលចិត្តការនក្បើនដ និងចង់ប៉ាឺះ ឬសាា បវត្ាុ។ 

អរសរកាត់្មួយនផ្សងនទ ត្ រ្ VARK (Visual, Auditory, Reading/Writing «អាន ឬសរនសរ», 
Kinesthetic)។ 

 ការអាន/ការសរនសរ៖ អែរសិរាផ្ដលផ្ផ្អរនលើការអាន ឬសរនសរ នក្ចើននក្បើក្បាស់
 រយ និងការសរនសរដផ្ដលៗ។ មានការក្ត្តួ្សីុោែ រវាងរនប បសិរាតាមការនមើល 
និងការសាដ ប់ ពីនក្ ឺះ រយ និងការសរនសរ អាចទារ់ទងនឹងរនប បសិរាទំាងពីរននឺះ 
ប៉ាុផ្នដអែរផ្ដលចូលចិត្តនរ នតាមផ្បបននឺះ មានការចងចាំំ ឬនរ បចំអវីៗបានក្បនសើរ នៅ
រែុងចិត្តរបស់ន្តាមរយៈការរត់្ក្តា។ 
 
 

 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                             ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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សរម្មភារសសិស «រមបៀបសរិា» 
ចូរពិភារានៅរែុងថាែ រ់អំពីរនប បសិរានផ្សងៗរបស់មនុសស។ ដំបូងអនុញ្ហា ត្ឲ្យសិសសនរ ប

រាប់អំពី្ំនិត្ និងបទពិនសាធ្ន៍នដាយនក្បើក្បាស់ រយនពចន៍របស់ន្ផ្ទា ល់។ បនាា ប់មរ ចូរឲ្យសិសស
នធ្វើលំហាត់្អំពី្ក្មូននរនប បសិរា។ ចូរផ្ចរលទធផ្លនត្សដនៅសមាជិរនៅរែុងក្រុមតូ្ច និងនៅរែុង
ថាែ រ់។ 

ខ. បមចចរមទសសរិា 
មោលការណ៍ផ្ណនាសំព្មាបព់្គ្ូ 
ចូរផ្ នំាសិសសឲ្យសាា ល់អំពីក្បធានបទ ន ើយឲ្យសិសសពិភារាជ្ជក្រុមតូ្ច នដាយមានការ

រត់្ក្តា។ 
 
សំ ួរពិភារា៖ 
 នត្ើវធីិ្សាស្តសតណ្តខ្លឺះផ្ដលអែរនក្បើនៅនពលផ្ដលអែរ៖ 

 រំពុងសាដ ប់ការបនក្ងៀននៅរែុងថាែ រ់? 
 រំពុងនធ្វើរិចេការផ្ាឺះ? 
 រំពុងផ្សវងររព័ត៌្មាន/ឬនធ្វើការស្សាវក្ជ្ជវ? 
 រំពុងរត់្ក្តា? 

បនាា ប់មរ ក្បាប់សិសសឲ្យនក្ជើសយរវធីិ្សាស្តសតននការសិរាសំខ្ន់ៗចំនួន៥ពីបញ្ា ីរបស់ន្។ 
ក្បមូលយរវធីិ្សាសក្ត្ទំាងននាឺះមរសរនសរនលើកាដ រនខ្ ន ឬនៅនលើផ្ទា ំងក្រដាសធំ្ ន ើយពយួរនៅ
នលើជញ្ហា ងំ។ មាែ រ់ៗអាចនរ នបនចេរនទសនផ្សងៗ និងអភិវឌ្ឍបំ ិនឬជំនាញសិរា នដើមបពីក្ងឹងការ
សិរារបស់ន្។ បនាា ប់មរ នយើងនឹងនិោយអំពីមនធ្ាបាយមួយចំនួនរែុងការអនុវត្តបនចេរនទសនន
ការសិរា និងផ្ដល់ជ្ជ្នលឹឺះនដើមបនីធ្វើឲ្យការសិរាកាន់ផ្ត្មានក្បសិទធិភាព។ 

 
ខ.១ បំណិនផ្សវងរររ័ត៌មាន 
បំ ិនផ្សវងររព័ត៌្មាន រ្ក្ត្ូវការចំាំបាច់ ឧទា រ ៍ នៅនពលនរ បចំរិចេការ និងការនធ្វើបទ

បងាា ញនៅរែុងថាែ រ់។ សារៈសំខ្ន់ននបំ ិនផ្សវងររព័ត៌្មានដ៏លអ នឹងក្ត្ូវបាននក្បើក្បាស់កាន់ផ្ត្
នក្ចើនផ្ងៃមនទ ត្ នៅនពលសិសសបនដការសិរាកាន់ផ្ត្ខ្ពស់ ឬរែុងជីវតិ្ការងារជ្ជនដើម។ បំ ិន
ស្សាវក្ជ្ជវ និងសមត្ាភាពផ្ញរ «អងករនចញពីអងាក ម» នៅរែុងលទធផ្លស្សាវក្ជ្ជវ រ្មានសារៈសំខ្ន់
សក្មាប់ក្្ូ រែុងការនផ្ារចំន ឺះដឹងនៅឲ្យសិសស។ 

 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                             ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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សរម្មភារសសិស «បណិំនផ្សវងរររ័ត៌មាន ១» 
ចូរឲ្យសិសសបំផុ្ស្ំនិត្អំពីរនប បទទួលយរព័ត៌្មាន្ួរជ្ជទីទុរចិត្តបានផ្ដល រ់ព័នធនឹង៖ 

 តារាងនពលនវលារបស់ឡានក្រុង 
 រនប បជួសជុលម៉ាូតូ្ 
 ការសិរាបផ្នាម (ការអប់រផំ្ផ្ែរវជិ្ជា ជីវៈ និងការអប់ររំក្មិត្ខ្ពស់) 

សរម្មភារសសិស «បំណិនផ្សវងរររ័ត៌មាន ២» 
ចូរបំផ្បរសិសសជ្ជក្រុមតូ្ចៗ ន ើយផ្ដល់ក្បធានបទឲ្យក្រុមនីមួយៗ (សត្វ ក្បនទស 

សរមមភាពនពលទំននរ។ល។) នដើមបនីធ្វើបទបងាា ញខ្លីមួយរែុងថាែ រ់។ នដើមបីអនុវត្តជំហានដំបូងននការ
ស្សាវក្ជ្ជវខ្ែ ត្តូ្ច ចូរក្បាប់សិសសឲ្យបំផុ្ស្ំនិត្នៅរែុងក្រុមតូ្ច ន ើយរត់្ក្តាអំពី៖ 

 នត្ើអែរដឹងអវីខ្លឺះអំពីក្បធានបទ? 
 នត្ើព័ត៌្មានអវីខ្លឺះផ្ដលអែរក្ត្ូវការបផ្នាម? 
 នត្ើនយើងអាចផ្សវងររព័ត៌្មាន រ់ព័នធនៅឯណ្ត? នត្ើមានក្បភពព័ត៌្មានអវីខ្លឺះផ្ដល

មាននៅទីននាឺះ? 
 នត្ើនយើងអាចផ្សវងររព័ត៌្មាននដាយរនប បណ្ត? 
 នត្ើព័ត៌្មានទំាងអស់ អាចទុរចិត្តបាន ងៃមី និងក្តឹ្មក្ត្ូវផ្ដរឬនទ? នត្ើនយើងធានាថា 

ទុរចិត្តបាននដាយរនប បណ្ត? 
 

ខ.២ ការមធវើយសិបំណិនចងចាពំ្បមសើរមែើង 
សមត្ាភាពមនុសសរែុងការចងចំាំព័ត៌្មានមានលរខ ៈនផ្សងពីោែ ។ មនុសសខ្លឺះររាព័ត៌្មាន

បផ្នាមនដាយការសាដ ប់ ការបនក្ងៀន ចំផ្ រអែរខ្លឺះនទ ត្ ចូលចិត្តបទបងាា ញនដាយការនមើលផ្ងសាដ ប់
ផ្ង ឬការអាន និងការសរនសរ។ 

 
សរម្មភារសសិស «ការមធវើយសិបំណិនចងចាពំ្បមសើរមែើង ១» 
ចូរផ្ នំាសិសសឲ្យសាា ល់ក្បធានបទ នដាយការពិភារាជ្ជក្រុមធំ្ ឬជ្ជក្រុមតូ្ច។ 
សំ ួរពិភារា៖ 

 នត្ើអែរនរ នបទចនក្មៀងនដាយវធីិ្ណ្ត? 
 នត្ើអែរងាយនភលចអវីជ្ជងន្? 
 ន តុ្អវីបានជ្ជការនធ្វើរិចេការផ្ាឺះបនាា ប់ពីនរ នចប់ពីសាលាភាល ម មានសារៈសំខ្ន់? 

 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                             ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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សរម្មភារសសិស «ការមធវើយសិបំណិនចងចាពំ្បមសើរមែើង ២» 
បនងកើត្កាត្ផ្លបងចងចាំំ នដាយនក្បើ រយ ឬរបូភាព (ន ល រ្ ការងារ រិចេការ រផ្នលងការងារ) 

ន ើយនលងជ្ជមួយសិសសរបស់អែរ។ 
 
សរម្មភារសសិស «ការមធវើយសិបំណិនចងចាពំ្បមសើរមែើង ៣» 
ចូរដារ់របស់ឬវត្ាុចំនួន ១៥ នៅ ២០ នៅនលើតុ្។ ក្បាប់សិសសរបស់អែរឲ្យវរជំុវញិតុ្ ន ើយ

ហាមនិោយោែ ។ អនុញ្ហា ត្ឲ្យសិសសនមើលវត្ាុទំាងននាឺះចំនួនមួយនាទី រចួសឹមក្្បតុ្ឬវត្ាុ នដាយ
ក្រដាសធំ្មួយផ្ទា ំង។ បនាា ប់មរ ក្បាប់ពួរន្ឲ្យសរនសរវត្ាុទំាងននាឺះ នៅរែុងនស វនៅនៅតាមការចង
ចំាំរបស់ពួរន្។ 

 
សរម្មភារសសិស «ការមធវើយសិបំណិនចងចាពំ្បមសើរមែើង ៤» 
ក្បាប់សិសសឲ្យនធ្វើការជ្ជមួយនដ្ូ (សិសស រ និងសិសស ខ្)។ សិសស រ ក្បាប់សិសស ខ្ អំពី  

   (ន ល រ្ សរមមភាពជ្ជទីនពញចិត្តណ្តមួយ ឬ ក្រុមក្្ួសារ) នដាយនក្បើនពល ២ ឬ ៣នាទី។ 
បនាា ប់មរ សិសស ខ្ និោយក្បាប់សិសស រ វញិនូវអវីផ្ដលន្បានក្បាប់នដាយនិោយថា «ខ្្ុំឮអែរ
និោយថា...» ។ ចូរបញ្េ ប់សរមមភាពនដាយសួរសិសសថា នត្ើពួរន្ចាំំនរឿងនដើមបាននក្ចើនប៉ាុណ្តា ? 

 
ខ.៣ ការអានផ្ លមានព្បសទិធិភារ 
ការអាននស វនៅមិនមានភាពលំបារ ឬសីុនពលដូចអែរ្ិត្ននាឺះនទ។ ចំ ុចសំខ្ន់ រ្ការ

នរ នរនប បអានឲ្យមានក្បសិទធិភាព។  ជំហានខ្ងនក្កាមនឹងជួយអែរឲ្យស្សូបយរ  និងររាព័ត៌្មាន 
ខ្ ៈផ្ដលអែររំពុងអាន៖ 

 ពិនិត្យនមើលជំពូរមុននពលអាន។ អានចំ ងនជើងជំពូរននាឺះឲ្យនលឿន ចំ ងនជើង របូ
ភាព ក្កា វិរ ដាក្កាម និងតារាង។ ចូរអានរថាខ័្ ឌ ដំបូង និងនសចរដីសនងខបនៅខ្ង
នក្កាយជំពូរ។ ចូរផ្សវងររ រយសំខ្ន់ៗ និង្ំនិត្ងៃមីៗ។ នោលបំ ងននការពិនិត្យជំពូរ 
រ្នដើមបដឹីងឲ្យបាន្ប់ថាជំពូរននាឺះនិោយអំពីអវី មុននពលអែរអានជំពូរទំាងស្សុង។ 

 ផ្េង់អារមម ៍ អានជំពូរឲ្យបានសីុជនក្ៅ។ ្ូសបនាា ត់្ពីនក្កាម រយ្នលឹឺះ និងព័ត៌្មាន
សំខ្ន់ៗ និងរត់្ក្តាទុរ។ 

 សូក្ត្ ឬអានផ្ផ្ែរខ្លីៗ ន ើយវប់។ ចូរ្ិត្អំពីអវីផ្ដលអែរបានអាន និងព័ត៌្មានផ្ដលអែរ
បានសិរា។ ជំនួសការខំ្ក្បឹងទននាញទំាងអស់ ចូរផ្សវងយល់អត្ាបទឲ្យបានសីុជនក្ៅ។ 
ចូរអានផ្ផ្ែរបនាា ប់ នៅនពលផ្ដលអែរមានអារមម ៍ថា អែរយល់ចាស់នូវខ្លឹមសារន ើយ 
ចូរអែរពាោមររនឹរក្បធានបទសំខ្ន់ៗ និង រយ្នលឹឺះសំខ្ន់ៗនដាយខ្លួនឯង។ ការ
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នរ បចំ្ំនិត្ទាំងននាឺះនឡើងវញិ នដាយនក្បើក្បាស់ រយរបស់អែរខ្លួនឯង នឹងជួយឲ្យមាន
ការចងចំាំបានលអ។ ក្បសិននបើអែរនៅមិនទាន់ចាស់នទ ចូរអានអត្ាបទមដងនទ ត្។ 

 រឮំរសារនឡើងវញិ នូវអវីផ្ដលអែរបាននរ ន។ នមើលរំ ត់្ក្តាក្ត្ួសៗ នដើមបីរឮំរនូវក្បធាន
បទសំខ្ន់ៗ ផ្ដលបាននរ ននៅរែុងជំពូរននាឺះ។ ចូរពាោមទាយសំ ួរផ្ដលក្្ូរបស់
អែរអាចនចញនៅនពលក្បឡង ន ើយនរ ននឆលើយសំ ួរ។ 

 
  ំបូនាម នមផ្សងៗសព្មាប់ការអានផ្ លមានព្បសទិធិភារ 

 អាននដាយនក្បើនលបឿននផ្សងោែ ។ ចូរនមើលក្ត្ួសៗ និងអានចុឺះអាននឡើងឲ្យបាន្ប់អំពី
ព័ត៌្មានមិនសូវសំខ្ន់ និងអានផ្ផ្ែរផ្ដលសំខ្ន់នដាយក្បុងក្បយ័ត្ែ។ 

 ចូរនិោយអំពីអត្ាបទ ជំពូរ ឬនស វនៅជ្ជមួយនរណ្តមាែ រ់។ 
 ការពិនិត្យនឡើងវញិ នូវរំ ត់្ក្តារបស់អែរឲ្យបាននទ ងទាត់្ និងការអានរែុងអំឡុង ែ្ ំ

សិរា នឹងជួយសក្មួលដល់បនាុរការងាររបស់អែរ និងជួយអែរឲ្យមានភាពនជ្ជ្ជ័យរែុង
ការក្បឡង។ 

 
ខ.៤ ការរត់ព្តា 
ការនរ នអំពីរនប បរត់្ក្តាបានលអ ពិត្ជ្ជមានសារៈសំខ្ន់ណ្តស់។ ការរត់្ក្តាជួយដល់ការ

យល់ដឹង និងចងចំាំ នូវខ្លឹមសារននការបនក្ងៀន និងឯរសារអំនាននផ្សងៗផ្ងផ្ដរ។ អែរនឹងក្ត្ូវនមើល
រំ ត់្ក្តារបស់អែរផ្ងផ្ដរ នៅនពលអែរសិរានដើមបនីធ្វើនត្សត និងការក្បឡង។ អែរអាចពក្ងឹង្ុ 
ភាពននរំ ត់្ក្តារបស់អែរនដាយនក្បើទក្មង់នផ្សងៗោែ  និងបនចេរនទសនផ្សងៗោែ រែុងការរត់្ក្តាព័ត៌្
មាន។ 

ចូរនក្បើកាត្រត់្ក្តានដើមបសិីរានឡើងវញិនូវ្ំនិត្ និងព័ត៌្មានសំខ្ន់ៗ។ កាន់កាត្មរជ្ជមួយ
អែរ (ន ល រ្ ដារ់រែុងកាបូប) ពីនក្ ឺះកាត្រត់្ក្តាមានភាពងាយស្សួលរែុងការអានក្្ប់ទីរផ្នលង និង
ក្្ប់នពលនវលា។ អែរអាចដារ់ក្រដាសសអិត្ នៅនលើជញ្ហា ងំ ឬតុ្នៅផ្ាឺះ។ កាត្រត់្ក្តារ៏មាន
ក្បនោជន៍នៅនពលមានការនរ បចំ និងសរនសររិចេការ។ អែរអាចដារ់វាតាមលំដាប់លំនដាយនឡើង
វញិ ឬដារ់នលើរក្មាល នដើមបភីាា ប់្ំនិត្ និងការ្ិត្របស់អែរ។ 

 
ខ.៥ ការមព្បើចមនាៃ ះទំមនររណ៌ស «ការរត់ព្តាមលើផ្គ្ម្ព្រដ្ឋស» 
ចូរសនងខប្ំនិត្ចមបងរបស់រថាខ័្ ឌ នៅនលើផ្្មក្រដាស។ វាជួយឲ្យអែរររព័ត៌្មានបាន

្ប់រ ័ស ខ្ ៈផ្ដលអែរពិនិត្យអត្ាបទនឡើងវញិ។ អែររ៏អាចដារ់សញ្ហា  « ? » នៅផ្្មក្រដាស 
ក្ត្ង់ផ្ផ្ែរផ្ដលក្ចបូរក្ចបល់ ឬផ្ផ្ែរផ្ដលអែរមិនទាន់យល់ទំាងស្សុង។ 
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ខ.៦ ការបញ្ចូលោែ  មហើយផ្សវងយល ់
ចូរនក្បើក្រដាស A4 នដើមបីឲ្យមានរផ្នលងក្្ប់ក្ោន់សក្មាប់សរនសរ ្ូរតារាង ឬរបូភាព។ ចូរ

បញ្េូ លព័ត៌្មានចាំស់ជ្ជមួយព័ត៌្មានងៃមី។ ចូរនក្បើ រយរបស់អែរផ្ទា ល់ នដើមបីពនយល់ រយ និង្ំនិត្។ 
 
ខ.៧ ផ្ផ្នទីគ្ំនិត 
ការ្ូរផ្ផ្នទីផ្ដលអាចនមើលនឃើញ អាចយរនៅនក្បើនៅនពលនក្ត្ៀមខ្លួនក្បឡង ការនរ បចំ

រចនាសមព័នធសក្មាប់ផ្ត្ងនសចរដី និងការនធ្វើបទបងាា ញ ការបំផុ្ស្ំនិត្ និងការទននាញរំ ត់្ក្តាអំពី
មុខ្វជិ្ជា  នស វនៅ និងឯរសារនផ្សងៗ។ ផ្ផ្នទី្ំនិត្ អាចនធ្វើឲ្យអែរទទួលបាននូវន តុ្និងផ្ល និង
ការយល់ដឹងកាន់ផ្ត្ចាស់ជ្ជងមុន។ 

 
 

 
  

 
ខ.៨ ការព្គ្ប់ព្គ្ងមរលមវលា 
ការនធ្វើផ្ផ្នការអំពីរនប បនក្បើនពលនវលាផ្ដលអែរមាន ជ្ជនរឿងសំខ្ន់។ ការអប់រ ំនិងការ

ក្្ប់ក្្ងនពលនវលា មានសារៈសំខ្ន់ ប៉ាុផ្នតសិសសក្ត្ូវមាននពលនវលាសក្មាប់រិចេការនផ្សងៗរែុង
ជីវតិ្របស់ន្ផ្ដរ ដូចជ្ជនពលនវលាសក្មាប់ក្្សួារ និងមិត្តភ័រដិ នពលនវលាសក្មាប់រំសានត សក្មាប់

ព្បធាន
បទ 

ចណុំចបន្ទា ប់បន្ស ំ

ចណុំចបន្ទា ប់បន្ស ំចណុំចបន្ទា ប់បន្ស ំ

ចណុំចបន្ទា ប់បន្ស ំ ចណុំចបន្ទា ប់បន្ស ំ

ចណុំច 

សខំាន្ ់

ចណំុ
ច 

សខា
ន្ ់

ចណុំច 

សខំាន្ ់

ចណុំចបន្ទា ប់បន្ស ំ

ចណំុ
ច 

សខា
ន្ ់
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ទទួលទានដំន រ និងសក្មារ នបើមិនដូនចាំែ ឺះនទ ពួរន្មិនអាចនរ នទាន់ន្នឡើយ។ នត្ើសិសសអាច
ផ្សវងររតុ្លយភាពរវាងជីវតិ្ និងនពលទំននរបានោ៉ាងដូចនមដច? 

 
 
ព្បតិបតតិ  
សរមមភាពសិសស/ការក្្ប់ក្្ងនពលនវលា 
ចូរឲ្យសិសសសរនសរអំពីការងារក្បចំាំនងៃទ: 
នត្ើន្នធ្វើអវីរាល់នងៃទ (សាលា រិចេការផ្ាឺះ ការជូប 
មិត្តភ័រដិ ការងារផ្ាឺះ ការទទួលទានដំន រ។ល។)? 
នត្ើពួរន្នក្បើនពលនវលាប៉ាុនាម នសក្មាប់សរមមភាព 
នផ្សងៗ? 
 
បនាា ប់មរ ក្បាប់ពូរន្ឲ្យ្ូរតារាង (នមើលរបូតារាងខ្ងនលើ) ន ើយនឹរ្ិត្រែុងចិត្ត ចំន ឺះការ

នក្បើក្បាស់នពលនវលា នដាយផ្ទត់្ព ៌នលើក្បអប់ជួរនដរននសរមមភាពនីមួយៗ ពីនក្ ឺះពួរន្
ចំណ្តយនពលរាប់នមា៉ាងនធ្វើសរមមភាពរាល់នងៃទ។ 

 
ចូរបញ្េ ប់សរមមភាពនដាយពិភារាជ្ជមួយនដ្ូ ឬជ្ជក្រមុតូ្ច។ 
សំ ួរពិភារា៖ 

 នត្ើអែរនក្បើក្បាស់នពលនវលាមានក្បនោជន៍ផ្ដរឬនទ? 
 នត្ើអែរអាចនក្បើក្បាស់នពលនវលាឲ្យបានក្បនសើរជ្ជងននឺះនដាយរនប បណ្ត? 

ចូរផ្ដល់ដំបូនាម នដល់សិសសរបស់អែរឲ្យនរ បចំការងារក្បចំាំនងៃទ ន ើយនរ បចំនពលនវលាសិរា 
(រមួមានការអាន ការសិរារំ ត់្ក្តានឡើងវញិ ក្រុមសិរា ការនរ បចំរិចេការ។ល។) 

 
ការនធ្វើកាលវភិា្ក្បចំាំនងៃទ និងកាលវភិា្សិរា 
កាលវភិា្ រ្ជ្ជក្តី្វស័ិយមួយសក្មាប់ចងអុលបងាា ញសរមមភាពក្បចំាំនងៃទរបស់សិសស។ សិសស

ក្ត្ូវមានកាលវភិា្ផ្លូវការមួយ និងកាលវភិា្សិរាផ្ទា ល់ខ្លួនមួយ នទើបសរមមភាពរបស់ពួរន្មានវ ិ
ន័យ។ ជ្ជងននឺះនៅនទ ត្ ពួរន្អាចនជ សវាងទំននារយរត្ោ៉ា វចំន ឺះការងារ រ ូត្ជិត្ដល់នពល
រំ ត់្ ផ្ដលជ្ជន តុ្នធ្វើឲ្យន្ក្ត្ូវនធ្វើការរងសមាព ធ្។ កាលវភិា្ រ៏នឹងជួយសិសសឲ្យចាំត់្ទុរនពល
នវលាសិរារបស់ន្ជ្ជការតំាងចិត្តនមាឺះមុត្ និងនោរពនពលនវលា សក្មាប់ការងារផ្ាឺះ និងការរំសានត
ផ្ងផ្ដរ។ ចំ ុចននឺះសំខ្ន់នដាយផ្ឡរសក្មាប់សិសសស្សី ផ្ដលក្ត្ូវនធ្វើរិចេការផ្ាឺះក្បចំាំនងៃទផ្ងផ្ដរ។ 

 

រ ៀន្                 

Facebook                 

កចិចកា ផ្ាះ                 

កឡីា                 

កា រេក                 

រផ្សងៗ                 
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 ចូរផ្ នំាឲ្យសិសសនរ បចំនធ្វើកាលវភិា្ផ្លូវការក្បចំាំនងៃទ និងកាលវភិា្សិរា នដាយនអាយ
សិសសនធ្វើការជ្ជបុ្ាល ពិភារាជ្ជក្រុមតូ្ច ឬជ្ជក្រុមធំ្។ បនាា ប់ពីសិសសនរ បចំកាលវភិា្របស់ពួរន្ 
ឬក្រុមពួរន្រចួរាល់ ក្្ូក្បឹរាអាជីពក្ត្ូវឲ្យសិសសនឡើងបងាា ញកាលវភិា្របស់ពួរន្នៅរែុងថាែ រ់ 
ន ើយឲ្យសិសស ឬក្រុមដនទនទ ត្ ពនយល់អំពីមូលន តុ្ផ្ដលក្រុមខ្លួនបនងកើត្កាលវភិា្ននឺះនឡើង។
  
 ឥរោិបងៃរែុងការក្បឡង 

មោលការណ៍ផ្ណនាអំនុវតត 
ចូរផ្បងផ្ចរសិសសជ្ជ ៣ក្រុម នដាយក្រុមទី១ ពិភារាអំពីឥរោិបងៃមុននពលក្បឡង ក្រុមទី២ 

ពិភារាអំពីឥរយិបងៃរែុងនពលក្បឡង រឯីក្រុមទី៣ ពិភារាអំពីឥរោិបងៃនក្កាយនពលក្បឡង។ 
នក្កាយពីសិសសពិភារានៅតាមចំនួននមា៉ាងផ្ដលក្្ូបានរំ ត់្រចួ ក្្ូក្ត្ូវឲ្យតំ្ណ្តងក្រុមនីមួយៗ 
នឡើងរាយការ ៍អំពីការយល់នឃើញរបស់ពួរន្។ បនាា ប់ពីក្រុមទាំង៣នឡើងរាយការ ៍រចួមរ ក្្ូ
ក្ត្ូវទុររយៈនពលសមស្សបណ្តមួយ នដើមបឲី្យក្រុមទំាង៣ មានមតិ្ផ្រលមអ ឬបផ្នាមនូវព័ត៌្មាន ឬ
សរមមភាពផ្ដលពួរន្យល់នឃើញនៅតាមដំណ្តរ់កាលនីមួយៗ។  
 
  
 ព្បតិបតតិ      

 ក្្ូផ្បងផ្ចរក្រដាសផ្ទា ំងធំ្ និងប ិច វរត្ ដល់ក្រមុទំាង៣ នដើមបីរត់្ក្តាការពិភារាក្រុម។ ក្្ូ
ក្ត្ូវនដើរតួ្ជ្ជអែរសក្មបសក្មួលរែុងអំឡុងនពលពិភារា អំឡុងនពលនឡើងរាយការ ៍ និងនក្កាយ
នពលផ្ទល ស់បតូរនោបល់រវាងក្រុមទំាង៣ និងបំនពញបផ្នាមនូវព័ត៌្មានមួយចំនួនដល់សិសសដូចខ្ង
នក្កាម៖ 

 ឥរោិបងៃមុននពលក្បឡង 
 បនតនរ នរ ូត្ដល់នងៃទក្បឡង 
 អាន និងពាោមនឆលើយវញិ្ហា សាមុនៗ ឬនធ្វើវញិ្ហា សាមុនៗ នទើបអែរអាចយល់ដឹងពីរក្មិត្នន

ភាពលំបាររបស់វញិ្ហា សាក្បឡងបាន 
 ក្ត្ូវផ្សវងយល់អំពីបទបបញ្ាត្តិក្បឡង និងក្ត្ូវនចឺះពីរនប បក្្ប់ក្្ងនពលនវលារែុងការក្បឡង 
 ក្ត្ូវពិនិត្យនមើលកាលវភិា្ក្បឡង នមា៉ាងក្បឡងឲ្យចាស់ នដើមបីដឹងថានត្ើអែរក្ត្ូវក្បឡងមុខ្

វជិ្ជា អវី នៅនងៃទណ្ត នមា៉ាងណ្ត។ ក្ត្ូវអាន ឬរឮំរនឡើងវញិនូវបទបបញ្ាត្តិរែុងការក្បឡង ថានត្ើន្
អនុញ្ហា ត្ឲ្យអែរយរអវីខ្លឺះចូលបនាប់ក្បឡង។ នៅយប់មុននងៃទក្បឡងមួយយប់ ក្ត្ូវនក្ត្ៀមឲ្យ
នស្សចនូវ សមាា រផ្ដលចំាំបាច់ដូចជ្ជ ប ិច នមម នដ បនាា ត់្ក្ត្ង់ បនាា ត់្ផ្រង បា៉ារា៉ា បូល រា៉ា ប់ប៉ាទ័រ 
នាឡិការនដ និងសមាា រណ្តផ្ដលចំាំបាច់នផ្សងនទ ត្។ 

 ក្ត្ូវស្សូត្ចូលន្ង នទើបអែរន្ងបានក្្ប់ក្ោន់ នដើមបកីារក្បឡងនងៃទផ្សអរ។ 
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 ឥរោិបងៃរែុងនពលក្បឡង 
 រំុនភលចយរប ិច នមម នដ នាឡិកានដ និងសមាា រមួយចំនួននទ ត្ នៅតាមខ្លួននពលនៅក្បឡង 
 រែុងអំឡុងនពលក្បឡង ក្ត្ូវនធ្វើចិត្តឲ្យសទប់ តាមផ្ដលអែរអាចនធ្វើបាន 
 ចូរអានការផ្ នំានៅនលើវញិ្ហា សានដាយក្បុងក្បយ័ត្ែ ន ើយរត់្សមាា ល់ដូចខ្ងនក្កាម៖ 

 នត្ើវាជ្ជផ្ផ្ែរ ឬសំ ួរផ្ដលនយើងក្ត្ូវផ្ត្នធ្វើ ឬអាចរលំងនចាំលបាន? 
 នត្ើសំ ួរ ែឹងបានពិនាុប៉ាុនាម ន? 
 នត្ើសំ ួរផ្ដលក្ត្ូវផ្ត្នឆលើយយរពិនាុមានប៉ាុនាម នសំ ួរ? 
 នត្ើក្ត្ូវសរនសរនលខ្ចនមលើយ នៅរែុងក្រដាសចនមលើយោ៉ាងដូចនមដច? 

 ក្ត្ូវខិ្ត្ខំ្ក្បឹងផ្ក្បងយរឲ្យបានពិនាុខ្ពស់នលើវញិ្ហា សាពិនសសណ្តមួយ។ អែរក្ត្ូវ្ិត្ថា រាល់
ពិនាុ នៅរែុងផ្ផ្ែរ ឬរ ៉ាមំុូាងនីមួយរែុងសនលឹរវញិ្ហា សា រ្សុទធផ្ត្ជ្ជពិនាុផ្ដលនធ្វើឲ្យអែរជ្ជប់រែុងការ
ក្បឡង។ អែរក្ត្ូវចំាំថា រាល់ពិនាុបផ្នាម អាចនឹងផ្ទល ស់បដូរជីវតិ្ និងអាជីពរបស់អែរនពញមួយ
ជីវតិ្។ 

 ក្ត្ូវនឆលើយសំ ួរងាយៗមុនន្ បនាា ប់មរសឹមនឆលើយសំ ួរពិបារៗ។ 
 ក្ត្ូវសរនសរចនមលើយរបស់អែរឲ្យផ្េិត្ផ្េង់ និងមានរនប ប នដើមបបីនងកើនចំណ្តប់អារមម ៍លអដល់

អែរផ្រ។ 
 ក្ត្ូវបង់នលខ្ចនមលើយ ចំន ឺះសំ ួរនីមួយៗឲ្យបានចាស់លាស់ 
 ក្ត្ូវយរចិត្តទុរដារ់ រែុងការសរនសរអរខរាវរិទុធ និងលបឺះឲ្យបានក្តឹ្មក្ត្វូ នៅរែុងចនមលើយរបស់

អែរ ពីនក្ ឺះថារំ ុសឆាងទំាងអស់ននឺះ នឹងបនាយចំណ្តប់អារមម ៍លអចំន ឺះអែរផ្រ ន ើយ
អាចនឹងនធ្វើឲ្យអែរផ្រផ្ដល់ពិនាុនដាយមិនបានពិនិត្យចនមលើយរបស់អែរក្តឹ្មក្ត្ូវ។ 

 នបើអែរក្បឡងផ្ត្ងនសចរដី អែរក្ត្ូវមាននសចរដីនផ្ដើម តួ្នសចរដី និងនសចរដីបញ្េ ប់។ អែរក្ត្ូវ
សិរាក្បធានបទឲ្យបានចាស់ថា នត្ើជ្ជក្បធានផ្បបពិព ៌នា ផ្បបពនយល់ ពិភារា ឬនក្បៀប
នធ្ ប នទើបអែរអាចរំ ត់្្នក្មាងផ្ត្ងបានក្តឹ្មក្ត្ូវលអ។ 

 រវាងចនមលើយមួយ និងចនមលើយមួយនទ ត្ អែរក្ត្ូវចុឺះបនាា ត់្នដាយរលំងមួយបនាា ត់្ នដើមបឲី្យអែរ
ផ្រ ដឹងថាអែររំពុងនឆលើយសំ ួរបនាា ប់។ 

 អែរក្ត្ូវយល់អត្ាន័យរិរោិស័ពា ឬ រយ្នលឹឺះ ផ្ដលន្ផ្ត្ងនក្បើនៅរែុងវញិ្ហា សាក្បឡង ដូចជ្ជ 
នក្បៀបនធ្ ប ពនយល់ រំ ត់្ ចងអុលបងាា ញ ព ៌នា ពិភារា បរោិយ វាយត្នមល បរស្សាយ 
បងាា ញភាពសមន តុ្ផ្ល ្ូសបញ្ហា រ់ អឺះអាង ភាា ប់ សនងខប នរ បរាប់ក្ត្សួៗ... 

 ក្បសិននបើអែរនធ្វើវញិ្ហា សាក្បឡងចប់មុននមា៉ាងរំ ត់្ អែរក្ត្ូវអានវញិ្ហា សាមដងនទ ត្ ន ើយពិ
និត្យនមើលសំ ួរ នដាយនផ្ទដ ត្នលើរិរោិស័ពា ឬ រយ្នលឹឺះ នដើមបឲី្យដឹងថា នត្ើអែរបាននឆលើយ
ក្ត្ូវតាមការចង់បានរបស់សំ ួរឬអត់្។ 
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 ឥរោិបងៃនក្កាយនពលក្បឡង 
 ក្បសិននបើឮមិត្តភរដិរបស់អែរនិោយោែ អំពីអវីផ្ដលពួរន្បាននឆលើយនៅនពលក្បឡង អែរមិន

ក្ត្ូវបារ់ទឹរចិត្ត នឹងការសនែិដាឋ នភាល មៗរបស់ពួរន្ននាឺះនទ។ អែរក្ត្ូវផ្ត្នក្ត្ៀមខ្លួនសក្មាប់
ក្បឡងវញិ្ហា សាបនាា ប់ ឬមួយសក្មារ។ 

 ក្បសិននបើលទធផ្លនចញមរថា អែរក្បឡងជ្ជប់ ននាឺះអែរនឹងទទួលបានសារអបអរសាទរ
មួយចំនួន។ ចុឺះនបើសិនលទធផ្លនចញមរ បងាា ញថា អែរមិនសាិត្រែុងចំនណ្តមអែរផ្ដលមាន
សំណ្តងទំាងននាឺះនទ នត្ើអែរក្ត្ូវនឆលើយត្បនឹងសាា នភាពផ្បបននឺះោ៉ាងដូចនមដច? 
 
ខ.៩ ការសនែិដ្ឋា នមលើសរម្មភារសសិស 
ចូរសរនសររបូមនតននការសិរានដាយក្បាប់ខ្លួនឯងអំពីរនប បសិរាក្បរបនដាយក្បសិទធិភាព។ 
ចូរដារ់បញ្េូ លនក្្ឿងផ្សំ និង «របូមនត» (ជំហាន) នដើមបកីាល យជ្ជអែរសិរាដ៏មានក្បសិទធិភាព។ 
 
៤. រតាត ផ្ លមានឥទធរិលមលើការសរិា 
ចូរចំណ្តយនពលអានសំ ួរខ្ងនក្កាមឲ្យបាន មត់្ចត់្ ន ើយបនាា ប់មរចូរសរនសរចនមលើយ

របស់អែរ។ 
 នត្ើអែរមានអារមម ៍ដូចនមដចនៅនពលអែរទទួលទានដំន រមិនបានលអ ឬមិនក្្ប់ក្ោន់? 
 នត្ើអែរមានអារមម ៍ដូចនមដចបនាា ប់ពីបានសរមមភាពជ្ជទីនពញចិត្ត ដូចជ្ជនលងរីឡា ឬ

ការរំសានតនផ្សងៗ? 
 ន តុ្អវីបានជ្ជការនជឿជ្ជរ់ថា អែរនឹងនជ្ជ្ជ័យ និងក្្ប់ក្្ងការសិរារបស់អែរបានលអ 

ពិត្ជ្ជមានសារៈសំខ្ន់? 
 ន តុ្អវីបានជ្ជការរំ ត់្នោលនៅសក្មាប់ខ្លួនឯងមានសារៈសំខ្ន់? 
ចូរនរ បរាប់អំពីបទពិនសាធ្ន៍ដ៏ររីរាយផ្ដលអែរមាន ទារ់ទងនឹងការនរ នសូក្ត្ និងការសិរា

អំពីអវីមួយ។ 
 នត្ើអវីជ្ជរតាត ជំរញុ និងនលើរទឹរចិត្តអែរ? 
 នត្ើអែរមានក្បតិ្រមមដូចនមដចនបើសិនជ្ជអែរបានពិនាុមិនលអរែុងការក្បឡង? 
 នបើសិនជ្ជអែរមានបញ្ហា រែុងការនរ នសូក្ត្នៅសាលានរ ន នត្ើអែរអាចនដាឺះស្សាយបញ្ហា

ននាឺះោ៉ាងដូចនមដច? នត្ើអាចនឹងមានអវីនរើត្នឡើងក្បសិននបើអែរមិននធ្វើអវីនសាឺះ? 
 ក្បសិននបើអែរក្ត្ូវការជំនួយ ន ើយមិនសំុន្ឲ្យជួយ នត្ើវាអាចនាឲំ្យមានបញ្ហា ផ្ងៃមនទ ត្

នដាយរនប បណ្ត? 
 នត្ើអែរនិោយ ឬនធ្វើោ៉ាងដូចនមដច នៅនពលផ្ដលមានមនុសសផ្ដលអែរសាា ល់ ក្ត្ូវការ

ជំនួយពីអែរ? 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                             ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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៧.២. ការព្បឹរាមោបលម់លើបញ្ញា ផ្កទ លខ់ៃួន 
រញ្េ ប់នមនរ នននឺះ មានបងាា ញនូវចំ ុចសំខ្ន់ៗដូចខ្ងនក្កាម៖ 

 បញ្ហា  រ់ព័នធនឹងអារមម ៍ 
 បញ្ហា  រ់ព័នធនឹងការខ្រចិត្ត 
 បញ្ហា  រ់ព័នធនឹងការរងសមាព ធ្ 
 បញ្ហា  រ់ព័នធនឹងរដីបារមាអំពីអនា្ត្ 
 បញ្ហា  រ់ព័នធនឹងជនមាល ឺះ 

ផ្ផ្ែរនីមួយៗ មាននោលការ ៍ផ្ នំាសក្មាប់ក្្ូ នដាយមាននសចរដីនផ្ដើមខ្លី រ់ព័នធនឹង
ចំ ុចសំខ្ន់ៗ ឬការរមួបញ្េូ លនូវអានុសាសន៍ និងការផ្ នំាសក្មាប់សរមមភាពសិសស។ វធីិ្សា
ស្តសតសិរាសំខ្ន់ៗផ្ដលនក្បើ រ្ការឆលុឺះបញ្ហេ ងំពីបុ្ាលមាែ រ់ៗ និងការងារជ្ជក្រុម។ 

នមនរ នទំាងននឺះអាចយរនៅបនក្ងៀននពញមួយ ែ្ ំសិរាបាន។ នទាឺះជ្ជោ៉ាងណ្ត នដើមបី
នច សវាងរំុឲ្យមានបញ្ហា នរើត្នឡើង ការ្ិត្ទុរមុននូវសាា នភាពផ្ដលអាចនឹងនរើត្មាននានពល
អនា្ត្ និងការបនងកើននសចរដីកាល ហានរបស់សិសស ឲ្យនលើរនឡើងនូវបញ្ហា លំបារ ក្ពមទាំងការនដាឺះ
ស្សាយបញ្ហា ននាឺះ ពិត្ជ្ជមានសារៈសំខ្ន់។ សរមមភាព និងសំ ួរពិភារាជ្ជនក្ចើន អាចយរមរ
នក្បើបានផ្ងផ្ដរសក្មាប់ការក្បឹរាទល់មុខ្។ 

 
 ព្បតិបតតិ      

 
រ. បញ្ញា ពារ់រ័នធនឹងអារម្មណ៍ 
ចូរផ្ នំាសិសសរបស់អែរឲ្យសាា ល់ពីក្បធានបទនដាយសរមមភាព ១ ២ ឬ ៣ ខ្ងនក្កាម។ 
 
សរម្មភារសសិស «បញ្ញា ពារ់រ័នធនឹងអារម្មណ៍ ១» 
ចូរពិភារាជ្ជក្រុមតូ្ច៖ 

នត្ើអែរមានអារមម ៍ោ៉ាងដូចនមដចនងៃទននឺះ? ឥឡូវននឺះអែររំពុងមានអារមម ៍ដូចនមដច
ផ្ដរ? 
នត្ើអែរមានអារមម ៍ផ្បបណ្តខ្លឺះចំន ឺះការងារក្បចំាំនងៃទ? 
នត្ើអារមម ៍ផ្បបណ្តផ្ដលពិបារបងាា ញបំផុ្ត្? ន តុ្អវី? 

 
 
 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                             ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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សរម្មភារសសិស «បញ្ញា ពារ់រ័នធនឹងអារម្មណ៍ ២» 
 ចូរនធ្វើការជ្ជក្រុមតូ្ចៗ ន ើយក្បាប់សិសសឲ្យនរ បរាប់អំពីនពលមួយផ្ដលពួរន្មានអារមម ៍  

ន ើយនិោយក្ត្ួសៗអំពីសាា នភាពននាឺះ។ (រំ ត់្សមាា ល់ចំន ឺះក្្:ូ ចូរនក្ជើសយរអារមម ៍មដង
មួយ នដើមបពិីភារា ដូចជ្ជ សបាយ នក្រៀមក្រំ ក្ចបូរក្ចបល់ ឯកា ។ល។) 

 

សរម្មភារសសិស «បញ្ញា ពារ់រ័នធនឹងអារម្មណ៍ ៣» 
ចូរនធ្វើការជ្ជក្រុមផ្ដលមានសមាជិរ ពី៥ នៅ៦នារ់។ ផ្ចរក្រដាស ឲ្យសិសសមាែ រ់២សនលឹរ។ 

ក្បាប់ពួរន្ឲ្យសរនសរនូវអារមម ៍មួយ (សបាយ នរើត្ទុរខ ក្ចបូរក្ចបល់។ល។) នៅនលើក្រដាស។ 
បត់្ក្រដាស ន ើយដារ់្រនលើោែ នលើតុ្។ ចូរពនយល់ក្បាប់ពួរន្ឲ្យដូរ  នវ ោែ  និងនក្ជើសនរ ើសយរ
ក្រដាសផ្ដលបត់្មដងមួយៗ ន ើយអានឲ្យខ្ល ំងៗ បនាា ប់មរ៖ 

រ. ចូរនិោយក្បាប់សមាជិរក្រុមនផ្សងនទ ត្អំពីសត្វផ្ដលនធ្វើឲ្យន្មានអារមម ៍ផ្បប ែឹង 
(ឧទា. ឃមុំ=រវល់ បរស=ីសបាយររីរាយ ខ្ល ឃមុំ=ឯកា) ន ើយ 
ខ្. នរ បរាប់អំពីសត្វក្បនភទណ្តផ្ដលនធ្វើឲ្យន្មានអារមម ៍ផ្បបននាឺះ។ បនាា ប់មរ ផ្ចររផំ្លរ
នសចរដីនផ្ដើម រ់ព័នធនឹងអារមម ៍នៅកាន់សិសស។ ជួនកាលនយើងមានអារមម ៍លអ ន ើយ
ជួនកាលនយើងមានអារមម ៍មិនលអ។ ជ្ជការពិត្ណ្តស់ នយើងទំាងអស់ោែ  នពញចិត្តនឹង
អារមម ៍លអ ប៉ាុផ្នដជ្ជនរឿងធ្មមតានទផ្ដលថាមនុសសនយើងមានអារមម ៍ទំាងពីរផ្បបននឺះ។ នយើង
ក្ត្ូវនបើរចិត្តទទួលយរអារមម ៍ទំាងអស់ មិនចំាំបាច់ផ្ត្អាមម ៍វជិ្ជា មានៗននាឺះនទ។ 
អារមម ៍ជ្ជនក្ចើនផ្បប ផ្ត្ងមានវត្តមាននពញមួយនងៃទនៅរែុងខ្លួននយើង និងរែុងខ្លួនអែរដនទ។ 
 
នៅនពលនយើងមិននពញចិត្តនឹងអារមម ៍ផ្ដលនយើងរំពុងមាន នយើងផ្ត្ងផ្ត្មិនដឹងថាក្ត្ូវនធ្វើ
ោ៉ាងដូចនមដច ន ើយក្ត្ូវនដាឺះស្សាយោ៉ាងណ្ត។ ដំបូងនយើងក្ត្ូវទទួលយរអារមម ៍ផ្បប
ននាឺះសិន បនាា ប់មរនយើងបនណ្តដ យអារមម ៍ ែឹងសិននៅ។ មានផ្ត្នធ្វើដូនចែឺះនទនទើបនយើង
អាចនដាឺះស្សាយជ្ជមួយវាបាន។ 
 
ចូរបនដពិភារានៅរែុងក្រមុតូ្ច: 

ចូរពិព ៌នា អំពីសាា នភាពមួយ ផ្ដលអែរមានអារមម ៍ ថាខឹ្ងចំន ឺះអវីមួយផ្ដល រ់
ព័នធនឹងសាលានរ ន។ នត្ើអែរនិោយ ឬនធ្វើដូចនមដចរែុងសាា នភាពននឺះ? នត្ើមនុសសនផ្សង
នទ ត្ មានក្បតិ្រមមផ្បបណ្ត? ន តុ្អវីបានជ្ជការបនញ្េញអារមម ៍នដាយការនិោយ
មរកាន់នរណ្តមាែ រ់ ឬការសរនសរអំពីអារមម ៍ននាឺះ មានសារៈសំខ្ន់? 
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សរម្មភារសសិសបផ្នាម្ «បញ្ញា ពារ់រ័នធនឹងអារម្មណ៍» 
រ.  ចូរក្បាប់សិសសឲ្យសរនសររែុងបញ្ា ី នូវនរឿងទំាងឡាយណ្តផ្ដលនធ្វើឲ្យពួរន្ 
 សបាយ ឬមានអារមម ៍លអនលើខ្លួនឯង។ 
ខ្. ចូរក្បាប់សិសសរែុងថាែ រ់ឲ្យសរនសររែុងបញ្ា ីនូវន ម្ ឺះអែរអាចជួយ និងមាន 
 នពលមរជួបពួរន្បាន នៅនពលណ្តផ្ដលពួរន្មិនសបាយចិត្ត   
 ក្ពួយបារមា ឬភ័យខ្ល ចអំពីអវីមួយ។ 
 
ខ. បញ្ញា ពារ់រ័នធនឹងការខរចិតត 
ចូរផ្ នំាសិសសឲ្យសាា ល់ពីក្បធានបទនដាយសរមមភាពដូចខ្ងនក្កាម។ 
សរម្មភារសសិស «បញ្ញា ពារ់រ័នធនឹងការខរចិតត ១» 
ចូរក្បាប់សិសសឲ្យនធ្វើការជ្ជបុ្ាល ន ើយ្ូរតារាង (ចូរនមើលតារាង្ំរ ូ ខ្ងនក្កាម) នៅរែុង

នស វនៅរបស់ន្។ បនាា ប់មរក្បាប់ពួរន្ឲ្យពិព ៌នាក្ត្ួសៗអំពីសាា នភាព ៣ រែុងជីវតិ្ នៅនពល
នរឿងទំាងននាឺះមិនបាននរើត្នឡើងដូចរដីសងឃមឹទាល់ផ្ត្នសាឺះ។ 

 

សាា នភាព នត្ើអែរមានអារមម ៍ដូចនមដច? 
នត្ើអវីខ្លឺះផ្ដលនធ្វើឲ្យមានការ
លំបារសក្មាប់អែរ? 

នត្ើអែរនដាឺះស្សាយនដាយ 
រនប បណ្ត? 

 
1. 
 

  

 
2. 
 

  

 
3. 
 

  

 

នដាយសារផ្ត្រូនឡានពីរដំបូងអាចមានព័ត៌្មានផ្ទា ល់ខ្លួន និងបទពិនសាធ្ន៍ សូមផ្ដល់អនុ
សាសន៍ថា ព័ត៌្មានរែុងននាឺះក្ត្ូវផ្ចររផំ្លរនៅឲ្យមិត្តរមួថាែ រ់លអមាែ រ់ ន ើយមានផ្ត្លទធផ្លននរូ
នឡានទី៣នទ ផ្ដលអាចផ្ចររផំ្លរនៅឲ្យសិសសរែុងថាែ រ់បាន។ ចូរនៅសិសសឲ្យនិោយក្បាប់ពី
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រនប បនដាឺះស្សាយសាា នភាព ឬអារមម ៍អារ់អន់ចិត្ត ន ើយសរនសរនៅកាដ រនខ្ ន។ បនាា ប់មរ ចូរឲ្យ
សិសសផ្ដល់ជ្ជនោបល់នផ្សងៗ នដើមបនីដាឺះស្សាយការអារ់អន់ចិត្ត និងនដើមបឲី្យអារមម ៍របស់ន្
កាន់ផ្ត្ក្បនសើរនឡើង។ ចូរសរនសរនោបល់នៅនលើកាដ រនខ្ ន។ ពិភារា្ំនិត្នីមួយៗ ន ើយក្បាប់
សិសសឲ្យផ្ដល់ជ្ជឧទា រ ៍ផ្ង។ 

ចុងនក្កាយ ចូរផ្ចររផំ្លរ្ំនិត្ខ្ងនក្កាមននឺះជ្ជមួយសិសសរបស់អែរ។ 
 

នៅនពលផ្ដលការងារណ្តមួយមិនសមដូចបំ ង អវី វៗនមើលនៅហារ់ដូចជ្ជងងឹត្។ មនុសស
មាែ រ់ៗផ្ត្ងមានអារមម ៍អារ់អន់ចិត្តក្បហារ់ក្បផ្ លោែ  នយើងមិនអាចនច សផុ្ត្ពីភាពលំបារ និង
បរាជ័យបាននទ នក្ ឺះវាជ្ជចំផ្ ររែុងជីវតិ្របស់នយើងផ្ដលមានជ្ជប់ពីធ្មមជ្ជតិ្មរ។ នទាឺះជ្ជោ៉ាងរ៏
នដាយ នយើងក្ត្ូវនរ នពីរំ ុស ពីនក្ ឺះរំ ុសមួយៗបងាា ញពីឱកាសរែុងការសិរាអវីផ្ដលងៃមី។ 

 

ខ្ងនក្កាមននឺះ រ្ជ្ជដំបូនាម នមួយចំនួនផ្ដលនយើងអាចនក្បើបាន នដើមបផី្ក្បកាល យការខ្រចិត្តនៅ
ជ្ជនរឿងលអបំផុ្ត្ចំន ឺះនយើង៖ 

 

 រំុវនិិចឆ័យខ្លួនឯង ការបរាជ័យនលើអវីមួយមិនមានន័យថា អែរបរាជ័យននាឺះនទ។ 
 ចូរនធ្វើអវីមួយនផ្សងនទ ត្មួយរយៈសិន ន ល រ្អវីផ្ដលនធ្វើឲ្យអែរមានរមម ៍ក្បនសើរនឡើង

វញិ ដូចជ្ជ នលងន ាម អាន នមើលភាពយនដ ឬសាដ ប់ត្ន្រនតីផ្ដលអែរនពញចិត្ត។ 
 និោយអំពីបញ្ហា ននាឺះជ្ជមួយឪពុរមាដ យ មិត្តភ័រដិ ក្្ូក្បឹរានោបល់ ឬសរនសរវានៅរែុង

នស វនៅរំ ត់្ន តុ្។ 
 ចូរ្ិត្ដល់សាែ នដពីមុនរបស់អែរ។ 
 ចូរ្ិត្អំពី្ុ សមបត្តិរបស់អែរ។ 
 ចូរក្រនឡរនមើលនដាយភាពស្សស់ស្សាយ វាផ្ត្ងផ្ត្មានឱកាសងៃមីផ្ដលនយើងអាចររបាន 

មានការក្បឡងងៃមីៗនៅសាលា មានមនុសសងៃមីៗផ្ដលនយើងអាចនសព្ប់ជ្ជមិត្តបាន។ 
 ចូរនផ្ទដ ត្នលើអវីផ្ដលនយើងអាចផ្សវងររបាន ជ្ជជ្ជងអវីផ្ដលមិនសូវមាន។ 
 ចូរ្ិត្អវីផ្ដលអែរអាចនរ នសូក្ត្បានពីបទពិនសាធ្ន៍ និងរនប បផ្ដលអែរអាចនធ្វើឲ្យ

ក្បនសើរនៅបាននៅនពលនក្កាយ។ 
 

គ្. បញ្ញា ពារ់រ័នធនឹងសមាព ធ  
ចូរក្បាប់សិសសឲ្យសរនសរសំបុក្ត្នៅកាន់អែរ អំពីក្បនភទននសមាព ធ្ផ្ដលពួរន្មាន 

 ងៃមីៗនៅសាលានរ ន 
 អែរដនទរំពុងដារ់នលើពួរន្ 
 អំពីអនា្ត្ 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                             ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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ចូរក្បមូលសំបុក្ត្ទំាងននាឺះ ន ើយអាន។ ចូរផ្ដល់ក្បឹរាទល់មុខ្ ដល់សិសសណ្តផ្ដលក្ត្ូវការ
ចំាំបាច់។ 

ចូរពិភារាជ្ជមួយោែ ៖ 
 នត្ើសមាព ធ្ខ្ងរែុង និងខ្ងនក្ៅខុ្សោែ ដូចនមដច? 
 នត្ើសិសសដារ់សមាព ធ្នលើខ្លួនឯងខ្ល ំងនពរ រ ូត្ដល់ពួរន្មិននពញចិត្តនឹងអវី ផ្ដលខ្លួន

រំពុងនធ្វើផ្មននទ? 
 នត្ើសិសសដារ់សមាព ធ្នលើខ្លួនឯងនដាយការនក្បៀបនធ្ បខ្លួនន្ជ្ជមួយអែរដនទផ្មននទ? 
 នត្ើការនធ្វើផ្បបននឺះលអផ្ដរឬនទ? 
 នត្ើសិសសមាន្ិត្ថាការដារ់សមាព ធ្ជួនកាលអាចប៉ាឺះ ល់ដល់ការនក្ជើសនរ ើសរបស់ពួរន្

ផ្ដរឬនទ? នដាយរនប បណ្តខ្លឺះ? 
 នៅនពលផ្ដលសិសសជួបបញ្ហា ធំ្ នត្ើពួរន្មានសំុជំនួយផ្ដរឬនទ? 

 
 សមាព ធ្ រ្ជ្ជផ្ផ្ែរដ៏សាមញ្ាមួយរែុងជីវតិ្។ ការចូលនរ ននៅមធ្យមសិរានាំមរនូវសមាព ធ្ងៃមីៗ

មួយចំនួន។ អវីផ្ដលជ្ជបញ្ហា ពិត្ក្បារដននាឺះ មិនផ្មននរឿងអែរមានសមាព ធ្នក្ចើនប៉ាុណ្តា ននាឺះនទ ប៉ាុផ្នដ រ្
នរឿងថាអែរ្ិត្ពីសាា នភាពននាឺះបានសមន តុ្ផ្លប៉ាុណ្តា  ន ើយនដាឺះស្សាយវាបានលអប៉ាុណ្តា ។ 

ទំាងននឺះ រ្ជ្ជមនធ្ាបាយវជិាមានមួយចំនួនសក្មាប់នដាឺះស្សាយសមាព ធ្៖ 
 សក្មារ ន ើយនធ្វើអវីនផ្សងមួយរយៈ នធ្វើអវីសបាយៗផ្ដលអាចនធ្វើឲ្យអែរនភលចសមាព ធ្ននាឺះ

បាន។ 
 ជផ្ជរជ្ជមួយនរណ្តមាែ រ់ ដូចជ្ជ មិត្តភ័រដិ ឪពុរមាដ យ ឬក្្ូផ្ដល់ក្បឹរា ឬសរនសរចូលរែុង

នស វនៅរំ ត់្ន តុ្។ 
 សំុជំនួយ 
 រំុបននាា សខ្លួនឯងនក្ចើននពរ 
 ក្ត្ូវដឹងពីផ្ដនរំ ត់្ខ្លួនឯង ន ើយរំុនធ្វើអវីផ្ដល ួសពីអវីផ្ដលខ្លួនឯងអាចនធ្វើបាន 

 
 . បញ្ញា ពារ់រ័នធនឹងជមមាៃ ះ 
ចូរពិភារាជ្ជមួយសិសសរបស់អែរ: 

នត្ើអែរធាល ប់មិនចុឺះសក្មងុជ្ជមួយមិត្តរមួថាែ រ់ផ្ដរឬនទ? 
នត្ើអវីផ្ដលបណ្តដ លឲ្យមានការមិនចុឺះសក្មុងនឹងោែ ? 
នត្ើអែរមានអារមម ៍ដូចនមដច? នត្ើអវីនិោយ ឬនធ្វើអវីខ្លឺះ? 

ចូរសរនសរជំហានសក្មាប់ការនដាឺះស្សាយជនមាល ឺះនៅនលើកាដ រនខ្ ន។ ចូរពិភារាជំហាន
នីមួយៗ ជ្ជមួយសិសស។ 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                             ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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រមបៀបមដ្ឋះព្សាយបញ្ញា ពារ់រ័នធនឹងជមមាៃ ះ 

១. បញ្ឈប់ រំុឲ្យជនមាល ឺះកាន់ផ្ត្ធ្ទន់ធ្ទរនៅ។ 
២. និោយអំពីអវីផ្ដលអែរ្ិត្ថាបណ្តដ លឲ្យមានភាពមិនចុឺះសក្មុងោែ ។ 
៣. សាដ ប់្ំនិត្អែរដនទ និងផ្សវងយល់ពីអារមម ៍អែរដនទ។ 
៤. ្ិត្ផ្សវងររដំនណ្តឺះស្សាយផ្ដលនធ្វើឲ្យអែរទំាងពីរនពញចិត្ត 

 
សរម្មភារសសិស «បញ្ញា ពារ់រ័នធនឹងជមមាៃ ះ» 
ចូរក្បាប់សិសសរបស់អែរឲ្យពិព ៌នាអំពីជនមាល ឺះ ឬភាពមិនចុឺះសក្មងុោែ ផ្ដលផ្ត្ងផ្ត្នរើត្

នឡើងនៅរែុងសាលារបស់អែរ។ ចូរសរនសរដារ់នលើកាដ រនខ្ ន បនាា ប់មរនក្ជើសយរសាា នភាពពីរ ឬបី 
ន ើយពិភារាថានត្ើជំហានសក្មាប់នដាឺះស្សាយបញ្ហា ទំាងននឺះ អាចយរមរនក្បើរែុងសាា នភាព
នីមួយៗនដាយរនប បណ្ត។ 

 
គ្ំររូមបៀបមដ្ឋះព្សាយជមមាៃ ះ ៏វាងម្វ 
ជនមាល ឺះចំាំបាច់ក្ត្វូផ្ត្នដាឺះស្សាយនដើមបរំុីឲ្យមានភាពជ្ជប់ោំង និងការសដីបននាា ស និងនដើមបនំីា

មរសុវត្ាិភាព និងការសនានាមរវញិ។ ប៉ាុផ្នដបញ្ហា នៅក្ត្ង់ថា «នត្ើក្ត្ូវនដាឺះស្សាយនដាយវធីិ្ណ្ត?»។ 
ជ្ជនោលការ ៍ មានវធីិ្សាស្តសត៦ោ៉ាងខុ្សៗោែ  រែុងការនដាឺះស្សាយសាា នភាពជនមាល ឺះ។ នោល
ការ ៍ទំាងននាឺះ មាន រនំដាឺះខ្លួន វាយត្ប់ នបាឺះបង់ ន្ចនវសទំនួលខុ្សក្ត្ូវ ចចាំរ ឬ្នដល់ការ
ស្សុឺះស្សួលមតិ្។ 

1. រមំដ្ឋះខៃួន រ្ជ្ជការនច សវាងជនមាល ឺះ។ នបើន្មិននដាឺះស្សាយជនមាល ឺះនទ ននាឺះបញ្ហា
នឹងនៅដផ្ដល។ ន្អាចសនមត្បានថា ោម នភា្ីណ្តមួយទទួលបានលទធផ្លនទ។ 
ននឺះ រ្ជ្ជសាា នភាពចាំញ់-ចាំញ់។ 

2. វាយតប់ អែរផ្ដលនដាឺះស្សាយជនមាល ឺះនដាយក្បទូសដរា៉ាយ មាននោលបំ ងផ្ត្
មួយ្ត់្ រ្នដើមបីវែឺះ។ ប៉ាុផ្នដការវែឺះផ្ត្ឯង មិនទាន់ក្្ប់ក្ោន់នទ នៅនពលផ្ដលអែរ
មាខ ងនទ ត្ចាំញ់ននាឺះ។ វធីិ្មួយននឺះ រ្នដើមបីយរវែឺះនដ្ូរបស់ខ្លួន និងនដើមបីសំផ្ញ៉ាង
អំពីជំ រផ្ទា ល់ខ្លួន នដើមបីក្បវមនឹងការក្ប្ំងពីអែរដនទ។ លទធផ្ល រ្ជ្ជសាា នភាព
វែឺះ-ចាំញ់។ 

3. មាះបង់ អែរណ្តផ្ដលនបាឺះបង់ជំ រផ្ទា ល់ខ្លួនរែុងជនមាល ឺះ រ្នដើរនចញពីជនមាល ឺះ
នដាយការដរងៃយ ន ល រ្សុខ្ចិត្តចាំញ់។ លទធផ្ល រ្សាា នភាពចាំញ់-វែឺះ។ 
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4. មគ្ចមវសទំនួលខុសព្តូវ ន្ផ្ត្ងផ្ត្ ផ្ដល់អំណ្តចឲ្យមជឈតិ្ររ ផ្ដលមានអារមម ៍
នឹងន នធ្វើនសចរដីសនក្មចចិត្ត រ៏ដូចជ្ជក្បវមនឹងជនមាល ឺះ។ អំណ្តចននឺះអាចនដាឺះ
ស្សាយជនមាល ឺះឲ្យពួរន្បាន ប៉ាុផ្នដមិនក្បរបនដាយ្តិ្ប ឌិ ត្ ន ើយរ៏មិនក្បារដថា
ក្ត្ូវតាមចំណ្តប់អារមម ៍របស់មជឈិត្ររផ្ដរ។ វាអាចមានហានិភ័យក្ត្ង់ថាភា្ី
ជនមាល ឺះទំាងសងខ្ង នឹងចាំញ់ដូចោែ ។ លទធផ្ល រ្សាា នភាពចាំញ់-ចាំញ់។ 

5. ចចារ អាស្ស័យនលើការបរស្សាយ ការចចាំរ រ្ជ្ជដំនណ្តឺះស្សាយផ្ដលអាចទទួល
យរបានពីសំណ្តរ់ភា្ីទំាងពីរ។ នទាឺះបីជ្ជដំនណ្តឺះស្សាយននាឺះ មិនក្តឹ្មក្ត្ូវឥត្
នខ្េ ឺះរ៏នដាយ រ៏វាសមន តុ្ផ្លចំន ឺះកាលៈនទសៈមួយចំនួនផ្ដរ។ លទធផ្ល រ្វែឺះ-
ចាំញ់/វែឺះ-ចាំញ់។ 

6. ឈាន លក់ារព្សុះព្សលួម្តិ ការស្សុឺះស្សួលមតិ្ោែ  រ្ជ្ជដំនណ្តឺះស្សាយងៃមីមួយ 
ផ្ដលបនងកើត្នឡើងនដាយភា្ីទំាងពីរ។ វាផ្ាុយពីការចចាំរ។ វា រ្ជ្ជសាា នភាពវែឺះ-វែឺះ 
សក្មាប់ភា្ីទំាងសងខ្ង ពីនក្ ឺះោម នភា្ីណ្តមួយក្ត្ូវដរងៃយ ឬចុឺះចាំញ់។ ជ្ជ
ជំនួសវញិ ភា្ីទំាងពីរ «បនងកើត្ផ្លូវទីបី» ជ្ជមួយោែ ។ 
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ផ្ផ្ែរទី ២ 
ការវាយតម្ម្ៃបុគ្គលរិលរខណៈ 
ម ើម្បតីព្ម្ង់ទិសជំនាញ 
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ជំពូកទ1ី 
វធីិ្ផ្សវងយល់ពីខ្លួនឯង 

 

 

ជំហានដំបូងរែុងការនក្ជើសនរ ើស និងត្ក្មង់ទិសការងារ សិសស ឬនិសសិត្ រ្ក្ត្ូវផ្សវងយល់ពីខ្លួនឯងជ្ជមុនសិន។ 

ការសាា ល់ខ្លួនឯង ត្ក្មូវឲ្យអែរនធ្វើការវភិា្សីុជនក្ៅអំពីភាពខ្ល ំង ភាពនខ្ាយ ចរតិ្លរខ ៈ ជំនាញ និងចំណ្តប់អារមម ៍

នផ្សងៗរបស់ខ្លួន។ ជំពូរននឺះ នឹងនផ្ទដ ត្លមអិត្ពីក្បភពទំាងពីរោ៉ាង ផ្ដលអាចជួយឲ្យអែរផ្សវងយល់ពីខ្លួនឯង រ្តាមរយៈ

ក្បភពនក្ៅខ្លួន ដូចជ្ជការនធ្វើរក្មងសំ ួរ ការសារសួរពីអត្តចរតិ្ រនប បនធ្វើការរបស់អែរ ពីមិត្តភរដិ ឬអែរផ្ដលអែរធាល ប់នធ្វើ

ការជ្ជមួយ និងតាមរយៈក្បភពរែុងខ្លួន ន ល រ្ការ្ិត្វភិា្នដាយខ្លួនឯង នដាយផ្ផ្អរនលើការនក្បៀបនធ្ បនោបល់អែរ

ដនទ ជ្ជមួយនឹងអវីផ្ដលអែរសនងកត្ពីខ្លួនឯង។ 

 
 

 

ខ្ញំ 
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ត ើអ្វីជាការស្វវងយលព់ីខលួនឯង? 

 

ការផ្សវងយល់ពីខ្លួនឯង ពំុផ្មនក្ោន់ផ្ត្ត្ក្មូវឲ្យអែរអងាុយសញ្ា ឹង្ិត្នៅមួយរផ្នលងផ្ត្

ប៉ាុនណ្តា ឺះនទ។ អែររ៏្ួរនធ្វើការងារជ្ជមួយមនុសសនក្ចើនក្បនភទ និងជំរញុខ្លួនក្បរបរិចេការផ្ដល

ត្ក្មូវឲ្យអែរនរ ននិងនក្បើក្បាស់ជំនាញនផ្សងៗឲ្យបាននក្ចើន ដូចជ្ជការងារសម័ក្្ចិត្តនរ បចំរមមវធីិ្

រែុងសាលា ឬការបនងកើត្រលឹបសិរាជ្ជនដើម។ ក្បការផ្ដលសំខ្ន់ រ្អែរបានសារលបងការងារផ្្

នសងៗឲ្យបាននក្ចើនក្បនភទ នបើនទាឺះជ្ជអែរ្ិត្ថាខ្លួនក្បផ្ លជ្ជមិនអាចនធ្វើបានរ៏នដាយ 

ពីនក្ ឺះថាវាអាចក្ោន់ផ្ត្ជ្ជការបា៉ានសាម នរបស់អែរផ្ត្ប៉ាុនណ្តា ឺះ។ ជួនកាល លុឺះក្តាផ្ត្អែរសារ

លបងនទើបអាចឲ្យអែរដឹងថាខ្លួនឯងពូផ្រ ឬមិនពូផ្រ ចូលចិត្ត ឬមិនចូលចិត្តអវីមួយ។ តាមរយៈ

ការក្បមូលបទពិនសាធ្ន៍ននឺះ អែរអាចផ្សវងយល់ពីចំណ្តប់អារមម ៍ ្ុ ត្នមល ចំនុចខ្ល ំង និង

ចំនុចផ្ដលអែរក្ត្ូវពក្ងឹងបផ្នាម។ 
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ការស្វវងយលត់ាមរយៈប្រភពតប្ៅខលួន - រក្មងសំ ួរ Myers-Briggs Type Indicator (MBIT) 
 
រក្មងសំ ួរ MBIT ជ្ជក្បនភទរក្មងសំ ួរ
ផ្ដលវភិា្អំពីបុ្ាលិរលរខ ៈរបស់មនុសស
តាមរយៈការសារសួរពីក្បតិ្រមមនផ្សងរបស់
បុ្ាលមាែ រ់ៗរែុងសាា នការ ៍នផ្សងៗ។ 
លទធផ្លពីរក្មងសំ ួរននឺះ នរ បរាប់ពី
បុ្ាលិរលរខ ៈនៅតាមចិត្តសាស្តសតរបស់
មនុសសមាែ រ់ៗ ដូចជ្ជ រនប បក្បមូលរមាល ំង
សាម រតី្ រនប បស្សូបយរព័ត៌្មាន រនប ប
សនក្មចចិត្ត រនប បរស់នៅ និងក្បរបការងារ
ជ្ជនដើម។ នបើនទាឺះជ្ជវាពំុចងអុលបងាា ញថា នត្ើ
ការងារក្បារដណ្តមួយផ្ដលអែរក្ត្ូវនរ ន ការ
សាដ ប់ពីបុ្ាល លរខ ៈទំាងននឺះ អាចជួយឲ្យ
អែរបា៉ានសាម នបានខ្លឺះពី្ុ ត្នមល បនាា ប់ពីនធ្វើ 
និង្ នាចនមលើយរបស់អែរន ើយ។  
 

ស្នែកទី១៖ 
ចូរនក្ជើសនរ ើសចនមលើយ A B ឬC ផ្ដលអែរធាល ប់នធ្វើ 
ឬ្ិត្ថានឹងនធ្វើនពលសាិត្រែុងសាា នការ ៍
នផ្សងៗ។ វាោម នចនមលើយក្ត្វូ ឬខុ្សនឡើយ។ 
 

1. នពលអែរក្ត្ូវនៅណ្ត អែរផ្ត្ងផ្ត្ 

A. នរ ប្នក្មាងទុរជ្ជមុន ថានឹងក្ត្ូវនធ្វើអវីខ្លឺះ 
ន ើយនៅនពលណ្ត។ 

B. នៅផ្ត្មដង (នដាយពំុចំាំបាច់នរ បចំ្នក្មាង
អវីនក្ចើន)។ 

 
2. ក្បសិននបើអែរជ្ជក្្ូបនក្ងៀន អែរចង់

បនក្ងៀន 
A. មុខ្វជិ្ជា ផ្ដលនិោយពីត្ងៃភាព (ឧ. វទិា

សាស្តសត ្ ិត្វទិា)។ 
B. មុខ្វជិ្ជា ផ្ដលទារ់ទងនឹងក្ទឹសដី (ឧ. សីល

ធ្ម៌ អរសរសិលប ៍ទសសនវជិ្ជា )។ 
 

3. អែរជ្ជមនុសសផ្ដល 
A. ងាយចុឺះសក្មងុជ្ជមួយអែរដនទ។ 
B. សទប់សាទ ត់្ នអ នពំុសូវនិោយសដីនក្ចើន។ 

 
4. ជ្ជញឹរញាប់ រែុងការសនក្មចចិត្ត អែរ 
A. នក្បើក្បាស់អារមម ៍ជ្ជជ្ជងការ្ិត្ររខុ្ស

ក្ត្ូវ។ 
B. នក្បើក្បាស់ការ្ិត្ររខុ្សក្ត្ូវជ្ជជ្ជង

អារមម ៍។ 
 

5. រែុងការបំនពញរិចេការនផ្សងៗ អែរចូលចិត្ត 

A. ររវធីិ្នធ្វើនដាយខ្លួនឯង។ 
B. នធ្វើដូចអវីផ្ដលន្ធាល ប់នធ្វើនជ្ជ្ជ័យពីមុន។ 

 
6. រែុងចំនណ្តមក្រមុមិត្តភរដិ អែរជ្ជមនុសស

ផ្ដល 
A. ដឹងឮព័ត៌្មានងៃមីៗនក្ចើន។ 
B. ជ្ជអែរដឹងនរឿងនក្កាយន្។ 

 
7. ចំន ឺះការសរនសរក្ ងពីរិចេការ ផ្ដល

ក្ត្ូវនធ្វើចុងសបាដ  ៍ 
A. នមើលនៅមានក្បនោជន៍។ 
B. មិន្ួរឲ្យចង់នធ្វើនសាឺះ។ 
C. នធ្វើឲ្យអែរតានតឹ្ង ផ្ត្រែុងផ្លូ វលអ (ឧ.ជំរញុឲ្យ

អែរសនក្មចរិចេការ) 
8. ឧបមាថា អែរទទួលបានការងារពិនសស

មួយ អែរនឹង 
A. នរ បចំ្នក្មាងោ៉ាងលអិត្លអន់មុននឹងនធ្វើ។ 
B. ផ្សវងររថានត្ើក្ត្ូវនធ្វើអវីខ្លឺះបន ដើ រៗ នដាយ

ពំុចំាំបាច់នធ្វើ្នក្មាងលអិត្លអន់នពរ។ 
 

9. អែរមាន 
A. មិត្ត្ភរដិនក្ចើន និងមរពីក្បនភទក្រមុនផ្សង
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ៗោែ ។ 
B. មិត្តភរដិមួយចំនួនតូ្ច ផ្ត្សុទធជិត្សែិទធិ។ 

 
10. ក្បនភទមនុសសផ្ដលអែរសនសើរជ្ជងន្ រ្ 
A. ជ្ជមនុសសផ្ដលនដើរតាមក្រិត្យក្រមវន័ិយ 

ដូនចែឺះពំុសូវទទួលការរឺិះ្ន់។ 
B. ជ្ជមនុសសផ្ដលនធ្វើអវីៗ ផ្ដលន្ពំុធាល ប់នធ្វើពី

មុន ន ើយពំុខ្វល់ពី រយរឺិះ្ន់នឡើយ។ 
 

11. នពលនរ បចំពិធី្ជប់នល ង អែរចូលចិត្ត 
A. នក្ពៀងទុរជ្ជមុន ថា្ួរមានរមមវធីិ្រំសានត

អវីខ្លឺះ។ 
B. មិនចំាំបាច់្ិត្នក្ចើន ចំាំរររមមវធីិ្រំសានត

រែុងនពលជួបជំុផ្ត្មដង។ 
 

12. អែរចូលចិត្តចុឺះសក្មងុជ្ជមួយ 
A. អែរមានចរតិ្ក្បារដក្បជ្ជ។ 
B. អែរផ្ដលស្សនមើស្សនមនក្ចើន។ 
13. នពលអែរនៅរែុងក្រុម អែរ 
A. ចូលចិត្តរមួសនានាជ្ជមួយក្រុម។ 
B. សាទ ត់្នសទៀម ចំាំសាដ ប់ន្និោយ។ 

 
14. នត្ើការសនសើរផ្បបណ្តផ្ដលអែរ្ិត្ថាលអ? 
A. មនុសសផ្ដលនចឺះបនញ្េញអារមម ៍ពិត្។ 
B. មនុសសផ្ដលបនញ្េញន តុ្ផ្ល។ 

 
15. នពលអែរអានអត្ាបទ ឬនស វនៅសក្មាប់

រំសានត អែរចូលចិត្ត 
A. ការសរនសរផ្ដលនចឺះទារ់ទាញចំណ្តប់

អារមម ៍អែរអានតាម    រយៈការនក្បើក្បាស់
 រយនពចន៍ពិព ៌នាផ្បលរៗ។ 

B. ការសរនសរខ្លីៗក្ត្ង់ចំ ុច ពំុចំាំបាច់
នរ បរាប់រាច់របូរនក្ចើន។ 

 
16. អែរជ្ជក្បនភទមនុសសផ្ដល 
A. អាចនិោយចុឺះសក្មុងជ្ជមួយអែរដនទ

បានភាល មឲ្យផ្ត្អែរចង់។ 
B. អាចនិោយបាននក្ចើនផ្ត្ជ្ជមួយមនុសស

មួយចំនួន ឬរែុងកាលៈ  នទសៈណ្តមួយ។ 
 

17. ចំន ឺះការនធ្វើការតាមការវភិា្ ឬ្នក្មាង
ចាស់លាស់ 

A. អែរចូលចិត្តចាំប់អារមម ៍។ 
B. នធ្វើឲ្យអែរ ត់្ មានអារមម ៍សពឹរស្សពន់។ 
18. នៅនពលមានការរំ ត់្ជ្ជមុនថាអែរក្ត្វូ

នធ្វើសរមមភាពមួយនៅនពលជ្ជរ់លារ់ណ្ត
មួយ ផ្ដលពំុអាចបដូរបាន 

A. អែរមានអារមម ៍លអ ផ្ដលអាចនរ ប
្នក្មាងបានមុន។ 

B. វាមិនសូវជ្ជលអ នក្ ឺះក្ត្វូជ្ជប់មិនអាចនធ្វើអវី
នផ្សងបាន។ 

 
19. អែរនឹងទទួលបាននជ្ជ្ជ័យនក្ចើននពល 
A. នធ្វើតាម្នក្មាងមួយចាស់លាស់។ 
B. នដាឺះស្សាយបញ្ហា  ផ្ដលនរើត្នឡើងនដាយពំុ

មានការរពឹំងទុរ និងនមើលនឃើញពីរិចេការ
ផ្ដល្ួរនធ្វើភាល មៗ។ 

 
20. អែរចង់ឲ្យន្នៅខ្លួនឯងថា 
A. ជ្ជមនុសសនចឺះយល់ការជ្ជរ់ផ្សដង។ 
B. ជ្ជមនុសសមាននទពនកាសលយ។ 

 
21. នៅរែុងក្រមុមនុសសនក្ចើន អែរ 
A. ផ្ត្ងផ្ត្នដើរផ្ នំាខ្លួនឯងឲ្យន្ សាា ល់។ 
B. ក្ត្ូវបានអែរដនទផ្ នំាឲ្យន្សាា ល់។ 

 
22. អែរជ្ជមនុសសផ្ដលឲ្យត្នមលនលើ 
A. មននាសនញ្េ ត្នាជ្ជងន តុ្ផ្ល។ 
B. ន តុ្ផ្លជ្ជងមននាសនញ្េ ត្នា។ 
23. អែរចង់មានមិត្តភរដិ ផ្ដល 
A. ជ្ជមនុសសផ្ដលផ្ត្ងផ្ត្មាន្ំនិត្ងៃមីៗ។ 
B. ជ្ជមនុសសនឹងធឹ្ងមិននឆវ្វ។ 

 
24. នត្ើមនុសសងៃមីផ្ដលនទើបជួបអែរ អាចដឹងពី
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ចំណ្តប់អារមម ៍ ឬចំ ង់ចំ ូលចិត្តផ្្
នសងៗរបស់អែរបាននលឿនប៉ាុណ្តា ? 

A. ភាល មៗ។ 
B. ទាល់ផ្ត្សាា ល់ោែ យូរ។ 

 
25. នៅរែុងរិចេការក្បចំាំនងៃទរបស់អែរ (សក្មាប់

សំ ួរននឺះ នបើក្ត្ូវ២ចនមលើយ អាច្ូសបាន
ទំាងពីរ) 

A. នដើមបកីាត់្បនាយសមាព ធ្ការងារ អែរផ្ត្ង
ផ្ត្នក្ោងទុរមុន ថានត្ើក្ត្ូវនធ្វើអវីខ្លឺះ។ 

B. អែរចូលចិត្តនធ្វើការងារបនាា ន់ៗ ឬភាល មៗ 
ផ្ដលត្ក្មវូឲ្យអែរនធ្វើការក្បផ្ជងជ្ជមួយ
នពលនវលា។ 

C. អែរសអប់ការនធ្វើការនក្កាមសមាព ធ្ខ្ពស់។ 
 

26. អែរផ្ត្ងផ្ត្ 
A. បងាា ញពីអារមម ៍របស់អែរនដាយនសរ។ី 
B. មិនងាយនឹងបនញ្េញអារមម ៍របស់ខ្លួន។ 
 
ស្នែកទី២៖ 
នដាយផ្ផ្អរនលើអត្ាន័យនន រយ ឬរននាម
 រយ ចូរនក្ជើសនរ ើសមួយ រយ ឬរននាម រយ 
រែុងចំនណ្តមជនក្មើសទំាង២ផ្ដលអែរចាំប់

អារមម ៍ជ្ជងន្។ 
 
27.  

A. ្នក្មាងការ 
B. ោម នការនក្ោងទុរ 

28.  
A. ការពិត្ 
B. ្ំនិត្ 

29.  
A. សទប់នសទៀម 
B. រសួរាយរារ់ទារ់ 

30.  
A. សមន តុ្ផ្ល្ួរឲ្យនជឿ 
B. នធ្វើឲ្យអារមម ៍រភីំប 

31.  
A. ស្សនមើស្សនម 
B. នៅតាមសាា នភាពជ្ជរ់ផ្សដង 

32.  
A. ការទទួល្ុ ក្បនោជន៍ 
B. ការនធ្វើឲ្យមាន្ុ ក្បនោជន៍ 

33.  
A. អែរនំាឲ្យមានសនដិភាព 

B. អែរវនិិចឆ័យររខុ្សក្ត្ូវ 
34.  

A. ផ្ដលនរើត្នឡើងតាមក្បព័នធមានលំដាប់
លំនដាយ 

B. ផ្ដលនរើត្នឡើងនដាយឯរឯង 
35.  

A. នសចរដីផ្ងៃលងការ ៍ 
B. ្ំនិត្នធ្វើអវីមួយ 

36.  
A. អឹុមនអ ន 
B. ពូផ្រនិោយ 

37.  
A. វភិា្ររខុ្សក្ត្វូ 
B. អា ិត្អាសូរ 

38.  
A. បនងកើត្របស់ងៃមី 
B. នធ្វើ 

39.  
A. តំាងចិត្តពុឺះ រ 
B. លឺះបង់នដើមបនីធ្វើអវីមួយ 

40.  
A. សុភាពទន់ភលន់ 
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B. រងឹមំា ម៉ាត់្ចត់្ 
41.  

A. ជ្ជលរខ ៈតាមក្បព័នធ 
B. ជ្ជលរខ ៈធ្មមតា 

42.  
A. ភាពក្បារដក្បជ្ជ 
B. ក្ទឹសដី 

43.  
A. សទប់សាទ ត់្ 
B. រស់រនវ ើរ 

44.  
A. យុត្តិធ្ម៌ 
B. ការអត់្ឱនឲ្យោែ  

45.  
A. មនុសសផ្បលរ្ួរឲ្យចាំប់អារមម ៍ 
B. មនុសសផ្ដលទំនងមានន តុ្ផ្ល 

46.  
A. ទឹរចិត្តរងឹមំា 
B. ររ់នៅដ  

47.  
A. នក្បើក្បាស់អារមម ៍ 
B. នក្បើក្បាស់ការ្ិត្ 

48.  
A. ន័យក្ត្ង់ 
B. ន័យនធ្ ប 

49.  
A. ការ្ិត្្ូរនក្ោងទុរ 
B. ការអា ិត្អាសូរ 

50.  
 

A. ចិត្តរងឹ 
B. ចិត្តទន់ 
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E = Extraverted; I = Introverted

S = Sensing; N = Intuition

T = Thinker; F = Feeler

J = Judger; P = Perceiver

រតរៀរគណនា 

 

 

 

 
ឧទា រ ៍៖ 
សំ ួរទី១ អែរនក្ជើសចនមលើយ A = 2 (J) ននាឺះអែរទទួលបាន ២ ពិនាុ សក្មាប់អរសរ J    
សំ ួរទី២ អែរនក្ជើសចនមលើយ A = 2 (J) ននាឺះអែរទទួលបាន ២ ពិនាុ បផ្នាមនទ ត្សក្មាប់អរសរ J 
សំ ួរទី៣ អែរនក្ជើសចនមលើយ A = 1 (T) ននាឺះអែរទទួលបាន ១ ពិនាុ សក្មាប់អរសរ T 
ចុងនក្កាយបូរពិនាុសរបុសក្មាប់តួ្អរសរនីមួយៗ រចួសរនសរនៅនលើបនាា ត់្ខ្ងនក្កាម៖ 
1. E:        I:        តួ្អរសរផ្ដលបានខ្ពស់ជ្ជងន្ (E ឬ I?):         
2. S:        N:       តួ្អរសរផ្ដលបានខ្ពស់ជ្ជងន្ (S ឬ N?):       
3. T:        F:       តួ្អរសរផ្ដលបានខ្ពស់ជ្ជងន្ (T ឬ F?):        
4.  U:        P:       តួ្អរសរផ្ដលបានខ្ពស់ជ្ជងន្ (J ឬ P?):        
 
 

 

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A 2 (J) 2 (J) 2 (J) 1 (F) 1 (N) 2 (E) 1 (J) 1 (J) 2 (E) 1 (S) 2 (J) 1 (S) 1 (E) 1 (F) 0 (N) 2 (E) 2 (J) 1 (J) 1 (J) 2 (S) 2 (E) 2 (F) 1 (N) 1 (E) 1 (J)

B 2 (P) 2 (N) 2 (I) 2 (T) 1 (S) 1 (I) 1 (P) 2 (P) 1 (I) 2 (N) 1 (P) 2 (N) 2 (I) 2 (T) 1 (S) 2 (I) 2 (P) 1 (P) 1 (P) 2 (N) 2 (I) 2 (T) 2 (S) 1 (I) 1 (P)

C 1 (P)

NO. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

A 1 (E) 2 (J) 2 (S) 2 (I) 2 (T) 0 (N) 1 (T) 0 (F) 2 (J) 2 (S) 1 (I) 1 (T) 0 (N) 1 (T) 1 (F) 2 (J) 1 (S) 1 (I) 1 (T) 0 (N) 2 (T) 1 (F) 1 (S) 2 (T) 2 (T)

B 0 (I) 2 (P) 1 (N) 2 (E) 1 (P) 2 (S) 1 (F) 2 (T) 2 (P) 1 (N) 2 (E) 2 (F) 2 (S) 1 (F) 2 (T) 2 (P) 2 (N) 1 (E) 2 (F) 2 (S) 2 (F) 2 (T) 1 (N) 1 (F) 0 (F)

C

ក្នងុក្រណី ពិន្ទ ុស្មើ គ្នន
1. ស ើ  E & I យក្ I
2. ស ើ S & N យក្ N
3. ស ើ T & F យក្ អ្នក្ សេទ ប្ ុ្ យក្ T
 ស ើ សេទ ស្្ី យក្ F
4. ស ើ J & P យក្ P
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រតរៀរប្រមលូកម្លំងស្មលរ ី 

 
   
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

√ មាន្ ក្មាល ាំងស្មម រតី សពល បាន្ ប្បាស្្័យទាក់្ទង ជាមួយ អ្នក្ ដទទ
√ ចូលចិតត  និ្ង ចង់ បាន្ ការចា ់ អារមមណ៍ ពី អ្នក្ ដទទ
√ ស្វើ ្ ក្មមភាព  ប្ ប្ពឹតត ស ើយ សទើ  គិត
√ ចូលចិតត និ្យាយ ពី អ្វី ដដល ខ្លនួ្ ក្ាំពុង គិត
√ ឆា ់ ដឹង ចិតត អ្នក្ ដទទ
√ ដចក្ រ ាំដលក្ ព័ត៌មាន្ ផ្ទទ ល់ ខ្លនួ្ បាន្ សលឿន្
√ ចូលចិតត ពិភាក្ា ប្ ធាន្  ទសសេងៗសប្ចើន្ 
√ ចូលចិតត និ្យាយសប្ចើន្ ជាង ស្មា  ់សគ និ្យាយ
√ អាច ប្បាស្្័យ ទាក់្ទង ជាមួយ មនុ្្េ សោយរកី្រាយ
√ ស្លើយ ត បាន្ ឆា ់ រ ័្ និ្ង ចូលចិតត ការរ្់ សៅ រស ៀ  សលឿន្ៗ
√ សផ្ទា ត អារមមណ៍សៅ សលើ  រសិ្មា ន្ ជុាំវញិខ្លួន្
√ ឆា ់ ចូល ចុុះ្ប្មុងជាមួយ អ្នក្ ដទទក្នុងប្ក្ុម
√ មាន្ មិតត េក្ាិ និ្ង ស្មា ល់ មនុ្្េ មាន  សប្ចើន្ 

E 
 

Extraverted 

√ មាន្ ក្មាល ាំងសពលសៅ មាន ក់្ឯង
√ មិន្ចូលចិតត ឲ្យ អ្នក្ដទទ ចា ់ អារមមណ៍សលើ ខ្លួន្ឯង
√ ចាំណាយសពល គិត សប្ចើន្ មុន្ នឹ្ង ស្វើ ្ ក្មមភាព អ្វី មួយ
√ គិត ក្នងុចិតត សប្ចើន្ 
√ មិន្ ្ ូវនិ្យាយ  ឬ ដចក្ រ ាំដលក្ ព័ត៌មាន្ ផ្ទទ ល់ ខ្លនួ្ សៅ អ្នក្ ដទទ
√ ចូលចិតត និ្យាយ ប្ ធាន្  ទតិច ដត ្ ុី ជសប្ៅ
√ ចូលចិតត  ស្មា  ់ សគ និ្យាយ  សប្ចើន្ ជាង និ្យាយ សោយ ខ្លួន្ឯង
√ រក្ា ទុក្ អារមមណ៍ រ ្់ ខ្លនួ្ ក្នងុចិតត មិន្ ឲ្យ សគដឹង
√ ចាំណាយសពល គិត គូរយូរ មុន្ នឹ្ង ស្លើយត 
√ សផ្ទា តសលើ គាំនិ្ត និ្ង អារមមណ៍ ក្នងុខ្លនួ្ ជាជាង មជឈោា ន្ ខាង សប្ៅ
√ ចូលចិតត ស្វើ ការងារ មាន ក់្ឯង
√ មាន្ មិតតេក្ាិ តិច ដត ជិត ្ និទធ ខាល ាំង
√ ជា មនុ្្េ ្ ្ង ់ស្ងៀម

I 
 

Introverted 
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√ ទុរចិត្តនលើអវីផ្ដលពិត្ នមើលនឃើញជ្ជរ់ផ្សដង 

√ ទាញយរ្ំនិត្ងៃមីៗមរនក្បើក្បាស់ លុឺះក្តាផ្ត្អាច 

   លុឺះក្តាផ្ត្អាចនមើលនឃើញពីអត្ាក្បនោជន៍ជ្ជរ់ផ្សដង 

√ ឲ្យត្នមលនលើភាពពិត្ និងអវីផ្ដលសមន តុ្ផ្ល 

√ ពាោមនក្បើក្បាស់ និងពក្ងឹងជំនាញផ្ដលខ្លួនមានស្សាប់ 

√ និោយចំៗ ជ្ជរ់លារ់ និងនចឺះនរ បរាប់លមអិត្ 

√ ពនយល់ជ្ជជំហានៗ 

√ អារមម ៍្ិត្ពីនពលបចេុបបនែ 
√ ទំននារនៅររអវីផ្ដលនរើត្នឡើងភាល មៗ 

   អាចសនងកត្នឃើញជ្ជរ់ផ្សដង 

√ មានភាពអំ ត់្អត់្ធ្មត់្ នបើនទាឺះបីជ្ជនធ្វើការងារដផ្ដលៗ 

√ នពលរឭំរក្ពឹត្តិការ ៍នផ្សងៗ ចងចំាំលមអិត្នូវអវី 
   ផ្ដលនរើត្នឡើង 

 
 

√ ទុរចិត្តនលើអារមម ៍ និងការទាញនសចរដីសនែិដាឋ ន 

√ ចូលចិត្ត្ ំនិត្ងៃមីៗ នដាយសារវាជ្ជអវីផ្ដលងៃមី 
√ ឲ្យត្នមលនលើការស្សនមើស្សនម ្ំនិត្នចែក្បឌិ្ត្ និងការបនងកើត្ងៃមី 
√ ចូលចិត្តនរ នជំនាញ ឬវធីិ្ងៃមីៗរែុងការនធ្វើអវីមួយ 

   និង្ប់ធុ្ញនពលនរ ននចឺះ 

√ និោយពីលរខ ៈទូនៅ ពំុសូវលំអិត្ និងនក្បើការនក្បៀបនធ្ បនក្ចើន 

√ នពលពនយល់ពីអវីមួយ ពំុមានជំហាន ឬលំដាប់លំនដាយ   
ចាស់លាស់ 

√ អារមម ៍្ិត្នៅររអនា្ត្ 

√ ទំននារនៅររលទធភាព ឬឱកាសផ្ដលអាចអាចនរើត្មាននឡើង 

   នបើនទាឺះជ្ជពំុមានរបូភាពចាស់លាស់ 

√ មានការស្សនមើស្សនម ្ប់យល់ និងនចឺះនកាដ បរបូភាពរមួនន 

   សាា នការ ៍ផ្ដលនរើត្មាននឡើង 

√ មានភាពអត់្ធ្មត់្នធ្វើ្នក្មាងផ្ដលោម នរបូរាង ឬទិសនៅចាស់លាស់ 

√ នពលរឭំរពីក្ពឹត្តិការ ៍នផ្សងៗ ផ្ត្ងចងចំាំ នូវអារមម ៍ និងអវីផ្ដល 

   ខ្លួនសនងកត្នឃើញនានពលននាឺះ ជ្ជជ្ជងព័ត៌្មានលមអិត្ផ្ដលនរើត្នឡើង 
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√ ដឹងនពលផ្ដលក្ត្ូវងៃយនក្កាយ នដើមបនីធ្វើនសចរដីសនែិដាឋ នជ្ជងៃមី 
√ ឲ្យត្នមលនលើភាពសមន តុ្ផ្ល យុត្តិធ្ម៌ ការនសមើភាព 
  និងនោរពតាមបទដាឋ នចាស់លាស់ 
√ ផ្ត្ងនមើលនឃើញ និងចងអុលបងាា ញចំ ុចចននាល ឺះក្បនហាង 
√ ្ិត្ថាមនុសសផ្ដលនសាម ឺះក្ត្ង់ សំខ្ន់ជ្ជងមនុសស 
  ផ្ដលពូផ្រខ្ងទំនារ់ទំនងជ្ជមួយអែរដនទ 
√ នជឿថាអារមម ៍មានសុពលភាពទាល់ផ្ត្ជ្ជអារមម ៍ 
   ផ្ដលពឹងនលើភាពសមន តុ្ផ្ល 
√ នលើរទឹរចិត្តនដាយចង់សនក្មចសមិទធិផ្ល និងបនងកើត្សាែ នដ 
√ នធ្វើការសនក្មចចិត្តនដាយការវភិា្ងៃលឹងផ្ងៃលងររន តុ្ផ្ល 
√ ត្ក្មង់ទិសនៅររបនចេរនទស ផ្ផ្ែរស្សាវក្ជ្ជវ និងវទិាសាស្តសត 
√ ពាោមផ្សវងររការពិត្នដាយពំុលនមអៀងនៅររបុ្ាល 
√ នបើនទាឺះជ្ជមានផ្លប៉ាឺះ ល់អវីរ៏នដាយ ក្ត្វូបានន្នមើលនឃើញថា 
 ជ្ជមនុសសផ្ដលនិោយក្ត្ង់ និងមុរងមា៉ា ត់្ 
√ ្ិត្វភិា្នលើភាពផ្ក្បក្បលួ មិនចាស់លាស់របស់អែរដនទ 

 

 

 
√ នដើរមួយជំហាន្ិត្មួយជំហាននដាយពិចាំរណ្តនមើលផ្លប៉ាឺះ ល់ 
   ផ្ដលអាចនរើត្មាននឡើងចំន ឺះអែរដនទ 
√ ឲ្យត្នមលនលើការនចឺះយល់ចិត្តអែរដនទ នចឺះស្សុឺះស្សលួោែ  
   ន ើយ្ិត្ថាចាប់វន័ិយអាចបត់្ផ្បនបាន 
√ ្ិត្ថាការររាទំនារ់ទំនងជ្ជមួយអែរដនទរ៏សំខ្ន់ដូចការ 
   និោយនសាម ឺះក្ត្ង់ផ្ដរ 
√ នជឿថាក្្ប់អារមម ៍ទំាងអស់មានសុពលភាព មិនថាវា 
   សមន តុ្ផ្ល ឬរ៏អត់្ននាឺះនទ 
√ ចង់បានការសរនសើរពីអែរដនទ 
√ នធ្វើការសនក្មចចិត្ត នដាយពឹងផ្ផ្អរនៅនលើអារមម ៍ 
   និង្ុ ត្នមលផ្ទា ល់ខ្លួន 
√ ត្ក្មង់ទិសនៅររការងារផ្ដលទារ់ទងជ្ជមួយមនុសស 
√ ផ្សវងររអវីផ្ដលសំខ្ន់សក្មាប់អែរដនទ 
√ ពាោមផ្សវងររភាពស្សុឺះស្សួលោែ  និងនចឺះស ការោែ  
   ជួនកាលនមើលរលំងពីផ្លប៉ាឺះ ល់ 
√ ក្ត្ូវន្នមើលនឃើញថា ជ្ជមនុសសមានភាពររ់នៅដ  និងនចឺះនោ្យល់ 

√ ផ្សវងររពីចំ ុចលអរបស់អែរដនទ 
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√ សបាយចិត្តនពលបាននធ្វើការសនក្មចចិត្តដាច់នស្សច 
   នលើបញ្ហា អវីមួយ 
√ មានក្រមសីលធ្ម៌ការងារខ្ពស់ ន ល រ្នធ្វើការឲ្យចប់សិននទើប 
   នលងសបាយតាមនក្កាយ 
√ ឲ្យត្នមលនៅនលើភាពមានរនប បនរ បរយ 
√ មានលំដាប់លំនដាយ និងសាា នការ ៍ផ្ដលអាចបា៉ា ន់សាម នបាន 
√ ក្ត្ូវការដឹងចាស់ថាខ្លួនរំពុងនធ្វើអវី និងដល់នពលណ្ត 
   នានពលអនា្ត្ 
√ ជ្ជមនុសសផ្ដលនធ្វើការត្ក្មង់នៅររ និងនផ្ទដ ត្សំខ្ន់នលើ 
   លទធផ្លការងារ 
√ ទាញយរការនពញចិត្តនឹងសមត្ាភាពរបស់ខ្លួនតាមរយៈ 
   ការសនក្មចរិចេការនផ្សងៗ 
√ ្ិត្ថា វាជ្ជនរឿងសំខ្ន់ផ្ដលការងារក្ត្ូវបញ្េ ប់តាមកាលរំ ត់្ 
√ មានទំននារក្្ប់ក្្ងជីវតិ្រែុងផ្លូវមួយផ្ដលមានរនប បនរ បរយ 
   មាននក្ោងការចាស់លាស់ និងអាចនធ្វើការសនក្មចចិត្តបាន 
   រ ័សទាន់ចិត្ត 
√ មានភាពអត់្ធ្មត់្ និងចូលចិត្តដំន ើ រការងារដផ្ដលៗ 
√ មុននឹងចាំប់នផ្ដើមនធ្វើការ ផ្ត្ងផ្ត្រាយតារាងរិចេការផ្ដលក្ត្វូនធ្វើ 

 

 

 
√ ចូលចិត្តទុរចននាល ឺះនដើមបអីាចផ្ទល ស់បដូរយរជនក្មើសងៃមី 
√ ចូលចិត្តនលងសបាយសិន មុននឹងនធ្វើការងារបញ្េ ប់ 
√ ទុរឲ្យនរឿងរា៉ា វនរើត្នឡើងតាមដំន ើ រ និងមានលទធភាព 
   អាចនដាឺះស្សាយបញ្ហា ផ្ដលនរើត្នឡើងភាល មៗ 
√ អាចបដូរនោលនៅភាល មៗ នៅនពលទទួលបានព័ត៌្មានបផ្នាមងៃមីៗ 
√ ជ្ជមនុសសផ្ដលឲ្យត្នមលនលើដំន ើ រការការងារ ជ្ជជ្ជងលទធផ្ល 
   ក្ពមទំាងនផ្ទដ ត្សំខ្ន់នលើរនប បរែុងការសនក្មចរិចេការ 
√ ទាញយរនមាទនភាពនលើខ្លួនឯងតាមរយៈការចាំប់នផ្ដើមនធ្វើរិចេការ 
   ឬ្នក្មាងនផ្សងៗ 
√ ្ិត្ថា ការនធ្វើនរឿងដផ្ដលៗរាល់នងៃទ ជ្ជនរឿងផ្ដល្ួរឲ្យធុ្ញក្ទាន់ 
   និងពិបារក្ទំា 
√ ចាំត់្ទុរនពលនវលាជ្ជធ្នធាន ផ្ដលមានរ ូត្ ដូនចែឺះ្ិត្ថា 
   នពលនវលារំ ត់្បញ្េ ប់រិចេការពំុសូវសំខ្ន់ និងអាចពនាបាន 
√ សក្មបជីវតិ្នៅតាមអវីផ្ដលនរើត្នឡើងនដាយផ្ត្ងផ្ត្ក្ត្ងក្តាប់ 
   យរព័ត៌្មាន និងចំន ឺះដឹងងៃមីៗ និងផ្ត្ងទុរផ្លូវជីវតិ្ឲ្យនបើរទូលាយ 
   អាចបត់្ផ្បនបាន 
√ មានភាពធូ្ររលុងរែុងការនធ្វើការងារ មិនចូលចិត្តនក្ត្ៀមនរ បចំ 
   ផ្ផ្នការអវីនក្ចើន 

 

រតរៀររវ់តៅ និងប្រករកិចចការ 
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កប្មងវំណួរការងារ តាមប្ទឹវដី Holland 

ក្ទឹសដី Holland ផ្បងផ្ចរការងារជ្ជ ០៦ក្បនភទ នៅតាមភាព
ខ្ល ំង ចំ ង់ចំ ូលចិត្ត និងរនប បនធ្វើការរបស់មនុសសមាែ
រ់ៗ។ រែុងរក្មងសំ ួរខ្ងនក្កាមននឺះ ចូរដារ់ពិនាុដូចខ្ង
នក្កាម៖ 

 ២ ពិនាុ នបើក្ត្ូវចំន ឺះអែរ១០០% 
 ១ ពិនាុ នបើក្ត្ូវចំន ឺះអែរ៥០% 
 ០ ពិនាុ នបើមិនក្ត្ូវចំន ឺះអែរនសាឺះ 

1. ចូលចិត្តផ្សងនក្ពង    F 
2. មានម ិចឆិតាខ្ពស់    F 
3. ចូលចិត្តវភិា្     C 
4. ចូលចិត្តផ្វរផ្ញរ    F 
5. ពូផ្រនលងរីឡា     A 
6. ចូលចិត្តឲ្យន្ចាំប់អារមម ៍នលើខ្លួន   E 
7. សទប់សាទ ត់្ មិននឆវ្វ    B 
8. ចូលចិត្តនធ្វើការនដាយ 

ភាពចាស់លាស់    C 
9. ផ្ត្ងមានអារមម ៍ររីរាយ    E 
10. ចូលចិត្តការក្បរួត្ក្បផ្ជង    F 
11. ្ិត្សមុ្សាម ញនក្ចើន    D 
12. នជឿជ្ជរ់នលើសមត្ាភាពរបស់ខ្លួន   C 
13. ្ប់ស្សបតាមន្    A 
14. នធ្វើការនដាយយរចិត្តទុរដារ់   B 

15. ចូលចិត្តនធ្វើការនដាយស ការ 
ជ្ជមួយអែរដនទ     E 

16. មានការនចែក្បឌិ្ត្     C 
17. ឆទល់នក្ចើន      C 
18. អាចពឹង រ់បាន     B 
19. ជ្ជមនុសសផ្ដលមានវន័ិយ    B 
20. ចូលចិត្តជផ្ជរពិភារា    D 
21. មិនចូលចិត្តនធ្វើសរមមភាពនក្ចើន    B 
22. ោម នសណ្តដ ប់ធាែ ប់     D 
23. ចូលចិត្តតួ្នាទីផ្ដលអាច 

ក្្ប់ក្្ង្នក្មាង និងអែរដនទ    E 

24. នធ្វើអវីជ្ជរ់លារ់ និងរ ័សរ ួន    B 
25. ្ប់មានអារមម ៍រនំភើប    D 
26. ចូលចិត្តភាពសាវ ហាប់    E 
27. ចូលចិត្តផ្សវងររដំនណ្តឺះស្សាយ    C 
28. មានឆនាៈពុឺះ ររែុងការនធ្វើអវីមួយ    F 
29. ចូលចិត្តនធ្វើចរតិ្ឲ្យន្ចូលចិត្ត    F 
30. ចូលចិត្តនិោយក្ត្ង់ៗ 

មិនបត់្ផ្បននក្ចើន     A 
31. រសួរាយរារ់ទារ់     E 
32. នធ្វើបាននៅនពលផ្ដលរិចេការននាឺះ 

បាន្ិត្ក្ ងទុរជ្ជមុន    B 
33. នចឺះជួយយរអាសារអែរដនទ    E 
34. មានឧត្តម្តិ្ខ្ពស់     D 
35. មិនក្បារដនិយម     D 
36. នធ្វើការតាមឆនាៈ និងអារមម ៍    D 
37. មានភាពឯររាជយ និងមាេ ស់ការ    C 
38. ចូលចិត្តហាមឃ្លត់្ន្    B 
39. នក្បើនពលក្តិ្ឺះរឺិះពិចាំរណ្ត    D 
40. អាច្ិត្នឃើញបាននលឿន    D 
41. ពិបារនិោយបញ្េុ ឺះបញ្េូ លអែរដនទ   C 
42. ចង់បានសមាា រៈនក្ចើន     A 
43. នចឺះនក្បើមា៉ា សីុន ឬឧបររ ៍សាា ត់្   A 
44. មិនងាយឲ្យន្បញ្េុ ឺះបញ្េូ លបាន    D 
45. នចឺះសាដ ប់បងាា ប់អែរដនទ    B 
46. សុទិដឋិនិយម     F 
47. មានសណ្តដ ប់ធាែ ប់     B 
48. ពូផ្រខ្ងសិលបៈ និងការរចនា    D 
49. ចូលចិត្តការ្ិត្     C 
50. នចឺះត្ស ូ      A 
51. ពូផ្របញ្េុ ឺះបញ្េូ លន្     F 
52. ជ្ជមនុសសមានក្បជ្ជក្បិយ    E 
53. មិនសាញុំានំក្ចើន     A 
54. ចូលចិត្តនធ្វើរិចេការណ្តផ្ដល 

មានអែរចំាំបងាា ប់ចងអុលបងាា ញ    B 

55. ចូលចិត្តនធ្វើការជ្ជមួយមនុសស 
ជ្ជជ្ជងមា៉ា សីុន     E 

56. ចូលចិត្តជជីរររវធីិ្នដាឺះស្សាយបញ្ហា    C 
57. មិនសូវមាត់្រ     C 
58. ចូលចិត្តក្បងុៃយនក្ោឺះថាែ រ់    D 
59. មានរមាល ំងខ្ល ំង មំាមួន    A 
60. ចូលចិត្តខ្ងស្សាវក្ជ្ជវវទិាសាស្តសត   C 
61. នជឿទុរចិត្តនលើខ្លួនឯង    F 
62. ្ប់ទទួលអារមម ៍ពីមជឈដាឋ ននក្ៅ   D 
63. អឹមនអ ន      A 
64. ចូលចិត្តរិចេការផ្ដលបនក្មើសងាម   E 
65. ចូលចិត្តរីឡា     A 
66. រងឹបឹុង      A 
67. បិុនក្បសប់ក្បាស្ស័យទារ់ទង 

ជ្ជមួយអែរដនទ     E 
68. ចូលចិត្តបនក្ងៀន អភិវឌ្ឍអែរដនទ   E 
69. នចឺះត្បិត្នត្បៀត្ មិនខ្ាឺះខ្ា យ    A 
70. នចឺះយល់ចិត្ត និងអារមម ៍អែរដនទ   E 
71. ពូផ្រនិោយ     F 
72. មិនចូលចិត្តឲ្យន្សនសើរ    B 

 
 
 បូកសរុបពិន្ទុទៅតាមតួអក្សរន្ីមួយៗ ពី A  ដល់ F  

A B C D E F 

 
 
A = ការងារផ្បបក្បាររនិយម (Realistic jobs) 
B = ការងារផ្ផ្ែរនរ បចំ (Conventional jobs) 
C = ការងារផ្បបនសុើបអនងកត្ (Investigative jobs) 
D = ការងារផ្ផ្ែរសិលបៈ (Artistic jobs) 
E = ការងារផ្ផ្ែរសងាម (Social jobs) 
F = ការងារជ្ជអែរដឹរនំា (Jobs of leader and 
 Entrepreneurs) 
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បុគ្គលរិលរខណៈ មនុសសក្បារដនិយម ជ្ជមនុសសផ្ដល
សរមម នចឺះងៃលឹងផ្ងៃលង និងចូលចិត្តសរមមភាពអនុវត្តជ្ជរ់ផ្សដង 
ដូចជ្ជ ការសាងសង់ ការនក្បើក្បាស់នក្្ឿងចក្រ ការហាត់្រីឡា
សមបទាជ្ជនដើម។ មនុសសក្បារដនិយម ចូលចិត្តនិោយក្ត្
ង់ៗ និងឲ្យត្នមលនៅនលើវត្ាុសមាា រនផ្សងៗ។ 
គ្ុណតម្ម្ៃ នងិចំណាប់អារម្មណ៍ផ្កទ លខ់ៃួន 
ពួរន្ ចូលចិត្តនធ្វើការជ្ជមួយឧបររ ៍ ឬទារ់ទងជ្ជមួយសត្វ 
និងររុខជ្ជតិ្ ជ្ជជ្ជងនធ្វើការងារផ្ដលនក្បើក្បាស់្ំនិត្នោបល់ 
ឬការងារផ្ដលត្ក្មូវឲ្យពួរន្ទារ់ទងជ្ជមួយនឹងមនុសសនានា
នក្ចើន។ មនុសសក្បារដនិយម ចូលចិត្តនរ ននដាយនធ្វើការរែុង
រនប ប ឬសាា នការ ៍ ផ្ដលក្ត្ូវការការអនុវត្តន៍ជ្ជរ់ផ្សដងជ្ជ
ជ្ជង ការអងាុយនរ នរែុងថាែ រ់។ 
ជំនាញ និងសម្តាភារ ពួរន្ នមើលនឃើញថា ខ្លួនឯងពូផ្រ
ខ្ងនក្បើក្បាស់នក្្ឿងមា៉ា សីុន ឬនក្្ឿងចក្រ ប៉ាុផ្នដពំុមាន
អារមម ៍សុខ្ស្សួលនពលនធ្វើការជ្ជមួយមនុសស។ ពួរន្ អាច
នធ្វើការរែុងបរោិកាសការងារណ្ត ផ្ដលត្ក្មូវឲ្យខ្លួននក្បើក្បាស់ 
ឬបនងកើនសមត្ាភាពខ្ងបនចេរនទស និងអាចទទួលលទធផ្ល
នមើលនឃើញជ្ជរ់ផ្សដង។ 
វិសយ័ការងារផ្ លពាររ់័នធ ការអនុវត្តជ្ជរ់ផ្សដង រសិរមម 
នសវាសុខ្ភាព បនចេរវទិាព័ត៌្មាន ការសាងសង់ នក្្ឿងយនដ 
វសិវរមម អាហារ និងបដិសណ្តឋ ររិចេ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

បុគ្គលរិលរខណៈ ជ្ជមនុសសផ្ដលចូលចិត្តវភិា្នដាយនក្បើ
ក្បាស់្ំនិត្ ល្ ត្នវ និងពូផ្រសនងកត្។ ពួរន្រ៏ជ្ជក្បនភទ
មនុសសផ្ដលចូលចិត្តនៅផ្ត្មាែ រ់ឯង និងអាចនផ្ទដ ត្អារមម ៍
រែុងការររដំនណ្តឺះស្សាយបញ្ហា នផ្សងៗ។ 
គ្ុណតម្ម្ៃ និងចណំាប់អារម្មណ៍ផ្កទ លខ់ៃួន ពួរន្ទារ់ទាញ
នៅក្បនភទការងារ ផ្ដលពំុចំាំបាច់ក្ត្ូវមាននសចរដីផ្ នំា
ចាស់លាស់ ន ើយរ៏ក្បផ្ លចូលចិត្ត្ ិត្វភិា្ររន តុ្ផ្ល 
នដើមបីអាចនដាឺះស្សាយបញ្ហា ផ្ដលសមុ្សាម ញ ឬោម នរបូភាព
ចាស់លាស់។ ពួរន្ចូលចិត្តអនងកត្ ដូនចែឺះពួរន្ចូលចិត្តនធ្វើ
ការឯររាជយផ្ត្ឯង និងមិនចង់បានតួ្នាទីដឹរនំាអវីនទ។ ពួរន្
ឲ្យត្នមលខ្ពស់នលើការងារ ផ្ដលនក្បើក្បាស់វទិាសាស្តសត និងនលើ
ការនរ ន។ 
ជំនាញ និងសម្តាភារ ពួរន្ចូលចិត្តសរមមភាពផ្ដល
ទារ់ទងនឹងការស្សាវក្ជ្ជវ ការនក្បើក្បាស់្ ិត្វទិា និងវទិា
សាស្តសត។ ពួរន្នមើលនឃើញថា ខ្លួនឯងជ្ជមនុសសផ្ដលមាន
នចឺះដឹងនក្ៅក្ជឺះ និងមានសមត្ាភាពខ្ងវទិាសាស្តសត និង្
 ិត្វទិា ប៉ាុផ្នដអាចខ្វឺះជំនាញដឹរនំា និងបញ្េុ ឺះបញ្េូ លអែរ
ដនទឲ្យយល់ស្សបជ្ជមួយខ្លួន។ ពួរន្ ចូលចិត្តបរោិកាសនធ្វើ
ការ ផ្ដលត្ក្មូវឲ្យមានការវភិា្អនងកត្នក្ចើន ផ្ដលជំរញុបនងកើន
សមត្ាភាពខ្ងវទិាសាស្តសត នធ្វើការនដាយឯររាជយ និងអាចឲ្្
យន្នផ្ទដ ត្នៅនលើការផ្សវងររដំនណ្តឺះស្សាយងៃមីៗ នលើបញ្ហា
សមុ្សាម ញនានា។ 

 
 

វិសយ័ការងារផ្ លពាររ់័នធ វទិាសាស្តសត ជីវវទិា វសិវរមម
្ីមី ឱសងៃសាស្តសត សលយសាស្តសត ធ្មមជ្ជតិ្ នសដឋរិចេ អតិ្ងិៃជន 
ចិត្តវទិា។ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
បុគ្គលរិលរខណៈ មានភាពនចែក្បឌិ្ត្ បនងកើត្្ំនិត្ ឬរបស់ងៃមី 
ផ្ដលពំុចំាំបាច់ក្ត្ូវយរលំនំាតាមអែរដនទ។ ក្រមុននឺះ ជ្ជ
ក្បនភទមនុសសផ្ដលមានការស្សនមើស្សនម និងមានអពានដរញ្
ញា ខ្ពស់។ ពួរន្អាចនធ្វើការតាមឆនាៈ នដាយមិនចំាំបាច់
្ិត្ពិចាំរណ្តនក្ចើន ្ប់រនំភើបចិត្ត នបើរទូលាយរែុងការ
ក្បាស្ស័យទារ់ទង និងសផ្មដងមននាសនញ្េ ត្នា។ 
គ្ុណតម្ម្ៃ និងចំណាបអ់ារម្មណ៍ផ្កទ លខ់ៃួន ចូលចិត្តផ្រផ្ក្ប
វត្ាុមានរបូ ឬោម នរបូឲ្យនៅជ្ជវត្ាុក្បរបនដាយសិលបៈ និងភាព
នចែក្បឌិ្ត្ (ឧទា. ចមាល រ់ ្ំនូរ ជ្ជនដើម) ក្ពមទំាងឲ្យត្នមលខ្ពស់ 
នៅនលើនសាភ័ ភាព។ ពួរន្ចូលចិត្តនធ្វើសរមមភាពផ្ដល
ត្ក្មូវឲ្យមានភាពនចែក្បឌិ្ត្ ដូចជ្ជការផ្ត្ងបទនភលង និពនធ ឬ្ូរ
របូជ្ជនដើម ចូលចិត្តនធ្វើការនៅរផ្នលងផ្ដលជំរញុឲ្យបនងកើនភាព
នចែក្បឌិ្ត្ នដាយពំុយរលំនំាតាមអែរដនទ ក្ពមទំាងអាចនក្បើ
ក្បាស់រដីស្សនមរែុងទក្មង់មួយផ្ដលពំុមានផ្បបបទ
ចាស់លាស់។ 
ជំនាញ នងិសម្តាភារ ជ្ជក្រុមមនុសស ផ្ដលមានសមត្ា
ភាពខ្ងសិលបៈ វចិិក្ត្សាល ឬសរនសរ ប៉ាុផ្នដខ្វឺះជំនាញរែុង
ការនរ បចំការងារឲ្យមានរនប បនរ បរយផ្ផ្ែរសងាម។ មនុសស
ផ្ដលនៅរែុងក្រមុននឺះ អាចនធ្វើរិចេការផ្ដលមានភាពបត់្ផ្បន
តាមកាលៈនទសៈជ្ជជ្ជងក្ត្ូវនោរពតាមចាប់ទមាល ប់ផ្ដល
ពិបារនឹងផ្ទល ស់បដូរ។ 

អ្នកវិភាគ ស  ៊ើបអ្សកេត 

អ្នកប្រាកដនិយម Realistic 
អ្នក ិល្បៈវនិករចនា Artistic 
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វិសយ័ការងារផ្ លពាររ់័នធ ការទំនារ់ទំនង នលា ធាតុ្
វទិា វចិិក្ត្សិលបៈ ការសផ្មដង ការងៃត្របូ វទិយុ ទូរទសសន៍ ការតុ្
បផ្ត្ងផ្ាឺះ សាា បត្យរមម សិលបៈ និងទំនារ់ទំនង។ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
បុគ្គលរិលរខណៈ  មានមនុសសធ្ម៌ មានឧត្តម្តិ្ និងទំនួល
ខុ្សក្ត្ូវខ្ពស់ ក្ពមទំាងជ្ជក្បនភទមនុសសផ្ដលយរចិត្តទុរដារ់
នឹងសុខ្ទុរខរបស់អែរដនទ។ 
គ្ុណតម្ម្ៃ នងិចំណាប់អារម្មណ៍ផ្កទ លខ់ៃនួ ពួរន្ ចូលចិត្ត
នធ្វើការជ្ជមួយមនុសស នដើមបីផ្ដល់ព័ត៌្មាន ជួយ ឬអភិវឌ្ឍអែរដ
នទ។ ជ្ជទូនៅ បុ្ាលរែុងក្រុមសងាម ផ្ត្ងនផ្ទដ ត្សំខ្ន់នលើ
ទំនារ់ទំនង ក្ពមទំាងនដាឺះស្សាយបញ្ហា នានាផ្ដលទារ់ទង
នឹងមនុសស។ ពួរន្ យល់ថាខ្លួនជ្ជមនុសសផ្ដលនចឺះនោ្
យល់ នចឺះជួយយរអាសារ និងន រនពញនដាយភាពររីរាយ។ 
ជំនាញ និងសម្តាភារ ក្រមុននឺះ មានជំនាញរែុងការ
បនក្ងៀន និងអភិវឌ្ឍអែរដនទ ប៉ាុផ្នដពំុសូវបិុនក្បសប់ខ្ងជំនាញ
បនចេរនទស។ ក្រមុសងាមចូលចិត្តសរមមភាពណ្តផ្ដលត្ក្មូវ
ឲ្យនធ្វើការជ្ជក្រុម ជួយបនក្ងៀន ផ្ដល់ក្បឹរា ឬអភិវឌ្ឍអែរដនទ។ 
ពួរន្ ផ្សវងររឱកាសការងារ ផ្ដលមានការពិភារាជ្ជក្រុម 
នដើមបីនដាឺះស្សាយបញ្ហា នផ្សងៗ ប៉ាុផ្នដពំុចូលចិត្តការងារណ្ត
មានផ្បបបទ វន័ិយតឹ្ងរងឹនពរននាឺះនទ។ 
វិសយ័ការងារផ្ លពាររ់័នធ ការក្បឹរានោបល់ ការ
ពាបាល ការពាបាលផ្លូវចិត្ត ការនធ្វើដំន ើ រ ការផ្សពវផ្ាយ 
ទំនារ់ទំនងអនដរជ្ជតិ្ ការអប់រ ំ នសវាសុខ្ភាព នសវារមម
ធ្នធានមនុសស និងនសវារមមសាធារ ៈ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
បុគ្គលរិលរខណៈ ក្បរបនដាយរមាល ំងថាមពល មានម ិចឆិតា 
ចរតិ្ផ្សងនក្ពង មានទំនុរចិត្តនលើខ្លួនឯងខ្ពស់ និងអាចនធ្វើ
ទំនារ់ទំនងជ្ជមួយមនុសសបានលអ។ ជ្ជទូនៅ ក្ត្ូវបានន្នមើល
នឃើញថា ជ្ជអែរពូផ្រខ្ងនិោយរែុងទីសាធារ ៈ និងអាច
ចូលចុឺះរែុងសងាម ប៉ាុផ្នដក្បផ្ លជ្ជអាចក្ត្ូវបាននមើលនឃើញ
ថា ចូលចិត្តនចញមុខ្នចញមាត់្បនដិច។ 
គ្ុណតម្ម្ៃ និងចណំាបអ់ារម្មណ៍ផ្កទ លខ់ៃួន ក្រមុននឺះចូល
ចិត្តនក្បើក្បាស់សមត្ាភាពដឹរនំា និងបញ្េុ ឺះបញ្េូ លរបស់ខ្លួនរែុង
ការងារផ្ដលមានឥទធិពល នដើមបី្នសនក្មចនោលនៅរបស់
អងាភាព ឬបនងកើននសដឋរិចេ។ ប៉ាុផ្នដពំុចូលចិត្តសរមមភាព ផ្ដល
មានទមាល ប់ដផ្ដលៗ ឬក្ត្ូវនោរពតាមនោលការ ៍ និងក្បព័នធ
ជ្ជរ់លារ់ណ្តមួយ។ 
ជំនាញ នងិសម្តាភារ ពួរន្ចូលចិត្តនធ្វើសរមមភាពផ្ដល
ត្ក្មូវឲ្យពួរន្បញ្េុ ឺះបញ្េូ លអែរដនទ ឬមានតួ្នាទីជ្ជអែរ
ដឹរនំាក្រុម។ មនុសសក្រុមននឺះ ចូលចិត្តបរសិាា នការងារ ផ្ដល
ជំរញុឲ្យពួរន្អាចផ្ារភាា ប់ ជ្ជមួយសរមមភាពនផ្សងៗ ដូចជ្ជ
រិចេការដឹរនំា ក្្ប់ក្្ង លរ់ដូរ នដើមបីទទួលបានការត្បសែង
ណ្តមួយ។ 
វិសយ័ការងារផ្ លពាររ់័នធ សុរនិោដី ទីផ្ារ ផ្ផ្ែរលរ់ 
ចាប់ វទិាសាស្តសតននោបាយ   ិជារមមអនតរជ្ជតិ្ ជំនួញ   ធ្
នាោរ។ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
បុគ្គលរិលរខណៈ នធ្វើការមានក្បសិទធភាពខ្ពស់ ក្បយ័ត្ែ
ក្បផ្យង និងតឹ្ងរងឹស្សបតាមវន័ិយ និងនោលការ ៍ចាស់
លាស់។ ពួរន្ ជ្ជមនុសស មត់្ចត់្ ត្ស ូអត់្ធ្មត់្ អាចទុរចិត្ត
បាន និងមានទំនួលខុ្សក្ត្ូវខ្ពស់រែុងការងារ។ 
គ្ុណតម្ម្ៃ និងចំណាបអ់ារម្មណ៍ផ្កទ លខ់ៃួន ចូលចិត្តនរ បចំ
ទិនែន័យឲ្យនលចនចញជ្ជរបូរាងជ្ជរ់ផ្សដង។ ពួរន្ អាចនធ្វើការ
បានលអ រែុងរផ្នលងផ្ដលមានឋានានុក្រម និងមានការផ្ នំា
ចាស់លាស់ ក្ពមទំាងផ្ដល់ត្នមលខ្ពស់នលើការនធ្វើការងារតាម
ចាប់វន័ិយ។ 
ជំនាញ នងិសម្តាភារ ចូលចិត្តសរមមភាព ផ្ដលមានការ
នរ បចំ និងក្បព័នធក្្ប់ក្្ងក្តឹ្មក្ត្ូវ និងពំុចូលចិត្តនធ្វើការ ផ្ដល
ពំុមាននក្ោងការ ទិសនៅចាស់លាស់ននាឺះនទ។ ពួរន្ ផ្សវង
ររការងារណ្ត ផ្ដលជំរញុសមត្ាភាព នរ បចំរចនាសមព័នធ ចូល
ចិត្តនរ បចំការងារផ្ផ្ែរទិនែន័យ នរ បចំកាលវភិា្ នពលនវលា 
ផ្ផ្នការ ្នក្មាង និងការនក្បើក្បាស់ជំនាញខ្ង្ិត្នលខ្ជ្ជ
នដើម។ 
វិសយ័ការងារផ្ លពាររ់័នធ ្ ននយយ របាយការ ៍ 
តុ្លាការ ការធានារា៉ាប់រង រដឋបាល រំ ត់្ក្តាឱសងៃ ធ្នាោរ 
ការក្្ប់ក្្ងទិនែន័យ សាិតិ្។

អ្នកខាក កគម Social 

អ្នកខាក ហប្រ ិនគព Interprising 
អ្នកស្វ៊ើតាមវិភានយយប្រកឹតយប្រកម 
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ការឆលញុះរញ្លំងពកីែញងខលួន - សំណួរសម្រាបម់្រ រ្ិះរ ិះពរចារណា 
 

នទាឺះបីមានរក្មងសំ ួរអំពីបុ្ាលិរលរខ ៈជ្ជជំនួយសក្មាប់អែររ៏នដាយ អែររ៏ក្ត្ូវផ្ត្នរ នសញ្ា ឹង្ិត្ និង
វភិា្នដាយខ្លួនឯង។ អែរអាចឆលុឺះបញ្ហេ ំងពីខ្លួនឯង តាមរយៈវធីិ្សាស្តសតនផ្សងៗោែ  ដូចជ្ជក្បឹរានោបល់
ជ្ជមួយមិត្តភរដិ ឬអែរនធ្វើការជ្ជមួយ អាចសារលបងនធ្វើរិចេការងៃមីៗ សរនសរ និងរឭំរអានរំ ត់្ន តុ្ក្បចំាំនងៃទ
។ ការនឆលើយសំ ួរពីអត្តចរតិ្ ចំ ង់ចំ ូលចិត្ត ខ្ងនក្កាមននឺះ ត្ក្មូវឲ្យអែរនឆលើយនដាយនសាម ឺះក្ត្ង់ និង
ហា នរឺិះ្ន់ខ្លួនឯង នដើមបកីារសាា បនា។ 
 

ខ្ងនក្កាមននឺះជ្ជក្បនភទសំ ួរផ្ដលត្ក្មូវឲ្យអែរ្ិត្នៅដល់អត្តចរតិ្ ចំ ង់ចំ ូលចិត្ត និងអរបបរិរោិ
នផ្សងៗ ផ្ដលអែរមាន៖ 

1. នត្ើសរមមភាពអវីខ្លឺះផ្ដលចូលចិត្តនធ្វើជ្ជងន្? (អាចជ្ជការរំសានត ឬការនរ នមុខ្វជិ្ជា អវីមួយ) 
2. នត្ើសរមមភាពនក្ៅនមា៉ាងនរ នអវីខ្លឺះ ផ្ដលអែរចូលចិត្តនធ្វើជ្ជងន្? 
3. នត្ើអែរចូលចិត្តនធ្វើការជ្ជមួយមនុសសក្បនភទណ្ត? 
4. នត្ើអែរមានមនុសសផ្ដលខ្លួននោរពផ្ដរឬនទ? ោត់្ជ្ជមនុសសក្បនភទណ្ត? ន តុ្អវីបានជ្ជអែរនោរពោត់្? 
5. នត្ើអែរចូលចិត្តនិោយពីនរឿងអវី ឬក្បធានបទអវី? 
6. នត្ើអែរពូផ្រ ឬរ៏មាននទពនកាសលយពីរំន ើ ត្នៅនលើអវីមួយ? 
7. នត្ើរិចេការ សរមមភាព ជំនាញ ការងារ អវីផ្ដលស្សួលសក្មាប់អែរ ផ្ត្ពិបារសក្មាប់អែរដនទ? 
8. នពលផ្ដលអែរនៅបណ្តា ល័យ ឬបណ្តា ោរ នត្ើអែរអាន ឬទិញនស វនៅក្បនភទណ្ត? 
9. ក្បសិននបើអែរមាននពលមួយនងៃទសក្មាប់នរ នវជិ្ជា ជីវៈ ឬនធ្វើសរមមភាពមួយ នត្ើអែរនឹងនធ្វើអវី? នត្ើអែរអាចនធ្វើសរមមភាពអវីរែុងរ

យៈនពលយូរនដាយមិនមានអារមម ៍ធុ្ញក្ទាន់? 
 

ការវរតវរកំណ ត់េ ុប្រចំថ្ងៃច័នទ 
 

បុ្ាលមាែ រ់ៗ ផ្ត្ងមានការផ្ក្បក្បួលនៅតាមកាលៈនទសៈ និងនពលផ្ដលទទួលបានបទពិនសាធ្ន៍ងៃមីៗ។ ន តុ្ននឺះន ើយ ការសរនសរ
រំ ត់្ន តុ្ក្បចំាំនងៃទ អាចជួយអែរនមើលនឃើញ ពីបំផ្របំរលួ និងភាពររីចនក្មើនទំាងននាឺះមិនថានលើផ្ផ្ែរចំន ឺះដឹង ជំនាញ ភាពខ្ល ំង 
ភាពនខ្ាយ ចំណ្តប់អារមម ៍ ឬរ៏ផ្ែត់្្ំនិត្របស់អែរ។ 
 

រំ ត់្ន តុ្ក្បចំាំនងៃទ មានទក្មង់នផ្សងៗនៅតាមបុ្ាលមាែ រ់ៗ។ ក្បសិននបើអែរពំុដឹងចាស់ ថានត្ើ្ួរសរនសរពីអវី អែរអាចចាំប់នផ្ដើម
នឆលើយសំ ួរដូច្ក្មូនៅខ្ងនក្កាម៖ 

1. នត្ើអវីផ្ដលនធ្វើឲ្យអែរសបាយចិត្ត ឬមិនសបាយចិត្តនៅនងៃទននឺះ? ន តុ្អវី? 
2. នត្ើទនងវើណ្តមួយរបស់អែរនៅនងៃទននឺះ ផ្ដលនធ្វើឲ្យអែរនពញចិត្តជ្ជងន្? នក្ ឺះអវី? 
3. នត្ើអែរមានក្បក្ពឹត្តរំ ុសអវីនទនៅនងៃទននឺះ? នត្ើមរពីមូលន តុ្អវី? នត្ើអែរនដាឺះស្សាយវានដាយរនប បណ្ត? នត្ើអែរនពញចិត្ត

នឹងដំនណ្តឺះស្សាយននឺះផ្ដរឬនទ? ក្បសិននបើមានឱកាស នត្ើអែរនឹងផ្រផ្ក្បទនងវើរបស់អែរនដាយរនប បណ្ត? 
4. នត្ើនងៃទននឺះអែរមាននធ្វើអវី ផ្ដលងៃមីផ្ដរឬនទ? នត្ើអែរចូលចិត្តវាផ្ដរឬនទ? នក្ ឺះអវី? 
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ជំពូកទ2ី 
ការផ្សវងររព័ត៌្មានបផ្នាម 
 

នៅរែុងជំពូរននឺះ អែរនឹងផ្សវងយល់ពីក្បភព ផ្ដលអាចផ្ដល់ព័ត៌្មានបផ្នាម ទារ់ទិននឹងមុខ្ជំនាញរ៏
ដូចជ្ជអាជីពផ្ដលអែរចាំប់អារមម ៍។  

 មហតុអវីព្តវូចាាំច់ព្តវូផ្សវងរររ័តម៌ានបផ្នាម្?  

ការសនក្មចផ្ដលលអ ពឹងផ្ផ្អរនលើព័ត៌្មាននដាយចាស់លាស់ ពំុផ្មននដាយការនធ្វើតាមអែរដនទ នក្ ឺះ
ថាក្្ប់ការងារទំាងអស់មានត្ក្មូវការ បុ្ាលិរលរខ ៈ ជំនាញ និង្ុ ត្នមលនផ្សងៗោែ ។ នដើមបីអាចដឹងថា
នត្ើការងារក្បនភទណ្ត ផ្ដលសមស្សបនៅនឹងអវីផ្ដល សាា នភាពរបស់អែរក្ត្ូវចំាំបាច់សវឺះផ្សវងស្សាវក្ជ្ជវតាម
ក្បភពព័ត៌្មាន និងក្បឹរាជ្ជមួយអែរផ្ដលធាល ប់មានបទពិនសាធ្ន៍នអាយបាននក្ចើន។  

 អែរអាចក្បមូលព័ត៌្មានបផ្នាមពីអាជីពការងារពីក្បភពធំ្ៗបី រ្៖  

 ន្ ទំព័រមុខ្របរ និងការងារនផ្សងៗ 
 បណ្តា ល័យ និងសាា ប័ននានា 
 ជួបសមាា សន៍នដាយផ្ទា ល់ជ្ជមួយអែរមានបទពិនសាធ្ន៍ អាជីព 

ក្ត្ូវចងចំាំថា បុ្ាលផ្ដលទទួលបាននជ្ជ្ជ័យ ពំុអងាុយរងចំាំនអាយន្ជួយខ្លួនននាឺះនទ។ ពួរន្ជ្ជ
ក្បនភទមនុសសផ្ដលសរមម និងនចឺះផ្សវងររមនធ្ាបាយនដាឺះស្សាយបញ្ហា  និងបនងកើនឱកាសសក្មាប់ខ្លួនឯង។  
 

ប្រភពព័ ៌មនស្ថលរ័នអ្រ់រំនានា 

អែរអាចផ្សវងររព័ត៌្មានតាមបណ្តដ ញសាា ប័ននានា ដូចជ្ជបណ្តា ល័យ មជឈម ឌ លសិរាជ្ជនដើម។ 
នៅទីននាឺះ អែរអាចសារសួរព័ត៌្មាន និងររនស វនៅលអៗ  នក្ចើនទារ់ទងនឹងការនរ បចំផ្ផ្នការអាជីព រ៏ដូច
ជ្ជទារ់ទងក្បធានបទនផ្សងៗ សំរាប់ជ្ជជំនួយដល់ការសនក្មចចិត្ត និងការនក្ត្ៀមខ្លួនរបស់អែរ។ ខ្ងនក្កាម
ននឺះជ្ជទីតំាងមួយចំនួនផ្ដលអែរអាចចុឺះនៅជួបនដាយផ្ទា ល់៖ 

ទីប្កុងភែំតពញ 
អាសយដាឋ ន  No 3 មហាវងីិៃស ពនធ័រសុសី 
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ទូរស័ពា 023 633 6002, 077 232 378 
អីុផ្ម៉ាល jc_pp@nea.giv.kh 
 
បា ់ដរំង 
អាសយដាឋ ន វទិាសាា នព ុបនចេរវទិាបាត់្ដំបង 
ទូរស័ពា 053 733 111 
អីុផ្ម៉ាល jc_battambang@nea.gov.kh 
 
តវៀមរារ 
អាសយដាឋ ន មជឈម ឌ ល្ុរនកាសលយនខ្ត្តភូមិបនាា យចាំស់សងាក ត់្សលនក្កាម 
ទូរស័ពា 063 210 277 
អីុផ្ម៉ាល jc_siemreap@nea.gov.kh 
 
កំព  
អាសយដាឋ ន វទិាសាា នព ុបនចេរវទិារំពត្ភូមិ១ឧសភា ឃំុរំពង់រណ្តដ ល ស្សរុរំពង់បាយ 

 ទូរស័ពា 033 210 277  

 អីុផ្ម៉ាល jc_kampot@nea.gov.kh 
 

ស្វលយតរៀង 
 អាសយដាឋ ន វទិាសាា ន វឹរ វរនបនចេរនទស ភូមិនម នភលើង ឃំុសាវ យនរ ង ស្សុរសាវ យនរ ង  
 ទូរស័ពា 044 715 277  
 អីុផ្ម៉ាល jc_svayrieng@nea.gov.kh 
 
 The American Corner  

ជ្ជប ាល័យរបស់សាា នទូត្អានមររិក្បចំាំរមពុជ្ជ។ នៅ American Corner មាននស វនៅលអៗ ជ្ជ
នក្ចើន ជ្ជពិនសសទារ់ទង នឹងការនរ នភាសារអង់ន្លស និងចំន ឺះដឹងទូនៅនផ្សងៗ។ អែររ៏អាចររ
នមើល នស វនៅទារ់ទងនឹងការសិរានៅស រដឋអានមររិ ផ្ដលរែុងននាឺះមានរាយព័ត៌្មានលមអិត្នន
មុខ្វជិ្ជា សិរា និងការងារ។ 

 
ភែំតពញ 
សារលវទិាល័យបញ្ាសាស្តសតរមពុជ្ជ 
អាសយដាឋ ន មហាវងីិៃក្ពឺះននរាត្តម 
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ទូរស័ពា 023 993 957 

អីុផ្ម៉ាល acc@puc.edu.kh 

 
កំពងច់ម 
សារលវទិាល័យក្្ប់ក្្ង និងនសដឋរិចេ (UME) 
អាសយដាឋ ន ផ្លូវជ្ជតិ្នលខ្7 ក្រងុរំពង់ចាំម 

ទូរស័ពា 066 777 317 / 086 24 81 86  
អីុផ្ម៉ាល tek.kimleang@ume-kpc.edu.kh, kimleangtek@gmail.com 
 
បា ់ដរំង 
សារលវទិាល័យក្្ប់ក្្ង និងនសដឋរិចេ (UME) 
អាសយដាឋ ន No.76 ភូមិផ្ក្ពរក្ពឺះនសដច 
ទូរស័ពា 096 612 240 5  
អីុផ្ម៉ាល corner.btb@gmail.om 

 
តវៀមរារ 
សារលវទិាល័យអាសីុអាន្ែយ៍ (USEA) 
អាសយដាឋ ន ទល់មុខ្វទិាល័យអងារក្រងុនស មរាប 

ទូរស័ពា 097 98 98 536 

អីុផ្ម៉ាល dara_hun@hotmail.com 
 
ប្កុមតវវាប្រឹកលាការងារ ( Career Advising Services) 

សារលវទិាល័យភែំនពញល័យ 
ជ្ជក្រុមនិសសតិ្សម័ក្្ចិត្តផ្ដលផ្ដល់ម្ាុនទាសរ៍ និងព័ត៌្មានពីការសិរាដល់សិសស និសសតិ្ 
ទូរស័ពា 077 716 289/ 010 757 936 

អីុផ្ម៉ាល sbounchan11@gmail.com 

ប្រភពព័ ៌មនតាមប្រព័នធអ្ ៊ីនត ើស្ណ  

តាមន្ ទំព័រទីភាែ រ់ងារជ្ជតិ្មុខ្របរ និងការងារ (National Employment Agency) 
http:// www.nea.org.kh 
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ននឺះជ្ជផ្វបសាយរបស់ភាែ រ់ងារជ្ជតិ្ មុខ្របរ និងការងារ។ ផ្វប សាយននឺះមានព័ត៌្មានងៃមីៗទារ់ទងនឹង
ទីផ្ារការងារ វ្ាប ដុ ឺះបណ្តដ លងៃមីៗ ក្ពមទំាងការផ្ នំានផ្សងៗ ទារ់ទងនឹងមុខ្របរ និងការងារ។  
World Economic Forum: 
http://www.weforum.org/ 

ននឺះជ្ជផ្វបសាយរបស់អងាការ World Economic Forum។ ផ្វបសាយននឺះមានអត្ាបទពីអែរជំនាញលបី
ទារ់ទិននឹងការអភិវឌ្ឍ បនចេរវទិា  និង ទំននារនសដឋរិចេពិភពនលារ  និង  វធីិ្សាស្តសត  
នក្ត្ៀមខ្លួនកាដ ប់យរឱកាសនផ្សងៗ។  

Singapore Workforce Development Agency: 
http://www.wda.gov.sg 
ផ្វបសាយរបស់រដាឋ ភិបាលសឹងាបូរនីនឺះ មានព័ត៌្មាន និង្នលឹឺះលអៗ  រែុងការនរ បចំនោលនៅជីវតិ្។ អែរ
រ៏អាចផ្សវងររ ព័ត៌្មានពីត្ក្មូវការនិងការក្នត្ មខ្លួនសក្មាប់ការងារនផ្សងៗ។  
Wayne State College: 
http://www.wsc.edu/advising_services/career_planning/exploration/what_can_i_do_with/ 
ផ្វបសាយរបស់មហាវទិាល័យនៅស រដឋអានមររិមួយននឺះ បរស្សាយលមអិត្ថា នត្ើការងារអវីផ្ដល
អែរអាចនធ្វើបាននចញពីមុខ្វជិ្ជា នីមួយៗ។ 
 

វនីដអូខ្លី 
រនប បផ្សវងររអត្ាន័យជីវតិ្ How to find meaning of life by 3rd Grader:  
https://www.youtube.com/watch?v=3Y6YVLXprII 
មូលន តុ្ផ្ដលអែរនឹងបរាជ័យរែុងការផ្សវងររការងារដ៏អសាេ រយ។ 
Why you will fail to have a great career: 
https://www.youtube.com/watch?v=iKHTawgyKWQ 

តាមដានដំ ឹងនក្ជើសនរ ើសបុ្ាលិរផ្ដលអាចររបាននៅរែុងកាផ្សត្ ទសសនាវដដី ឬន្
 ទំព័រ (bongthom.com, pelprek.com) នទាឺះបីជ្ជអែរពំុទាន់ក្ត្ូវផ្សវងររការងារនធ្វើរ៏នដាយ។ នធ្វើការ
រត់្សមាា ល់ពីដំ ឹងនក្ជើសនរ ើសបុ្ាលិរទំាងននាឺះ នត្ើន្នរ ើសតំ្ផ្ ងអវី ន ើយនត្ើអែរដារ់ រយផ្ដល
មានជំនាញ បុ្ាលិរលរខ ៈ ផ្បបណ្ត ផ្ដលន្ចង់បាន? ជ្ជទូនៅនៅរែុងដំ ឹងនក្ជើសនរ ើស
បុ្ាលិរនីមួយៗ ន្ផ្ត្ងដារ់ព័ត៌្មានលមអិត្ដូចជ្ជ មុខ្តំ្ផ្ ង ការនរ បរាប់ពីតួ្នាទី និងការងារបាន
ដូចជ្ជការអប់រ ំបទពិនសាធ្ន៍ បុ្ាលិរលរខ ៈ ឬជំនាញនផ្សងៗ។ 

ការនធ្វើផ្បបននឺះអាចជួយនអាយអែរបា៉ា ន់សាម នពីទីផ្ារការងារ និងអាចនក្ត្ៀមខ្លួនអភិវឌ្ឍន៍ 
ជំនាញនផ្សងៗនពលអែររំពុងសិរា នដើមបបីនងកើន្ុ ភាព លទធភាព និងឱកាសរបស់ខ្លួន។  
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ការចុុះវមភលវនអ៍្ែកជនំាញតោយផ្ទលល ់

អែរអាចចូលរមួពិព័ ៌ការងារ ឬរមមវធីិ្នផ្សងៗ នដើមបជួីបនិោយ នដាយផ្ទា ល់ ជ្ជមួយមន្រនតីនក្ជើស
នរ ើសបុ្ាលិររបស់ក្រមុ  ុន ឬសាា នប័ននផ្សងៗ។ 

នពលអែរមានឱកាសជួបសារសួរព័ត៌្មានពីអែរជំនាញ អែរផ្ដលមានបទពីនសាធ្ន៍ការងារណ្តមួយ 
អែរ្ួរនក្ត្ៀមសំ ួរមួយចំនួន។ អែរអាចនក្បើក្បាស់តាងរាងសំ ួរ នៅខ្ងសាដ ំសក្មាប់ជ្ជជំនួយ។  

បនាា ប់ពីបានសិរាផ្សវងយល់ពីព័ត៌្មានបផ្នាមទារ់ទង នឹងអាជីពការងារផ្ដលអែរចាំប់អារមម ៍រចួ 
ចូររលឹំរនៅតារាងការងារ ផ្ដលពឹងផ្ផ្អរនលើ្ុ ត្នមល ចំណ្តប់អារមម ៍ និងជំនាញ នត្ើមានការងារអវីផ្ដល
អែរចង់លុបនចញ ឬចង់បផ្នាមផ្ដរឬនទ? ចូរបនតសក្មចួការងារននឺះរ ូត្ដល់ អែរអាចនមើលនឃើញថានត្ើ (ក្រុម) 
អាជីពណ្តមួយ ផ្ដលអែរអាចនធ្វើបាន។  

ប្ ូវចងច ំ

នៅនពលផ្ដលអែរសាដ ប់នោបល់អែរដនទ ចូរចងចំាំថា ការងារផ្ដលអែរសាដ ប់នមើលនៅលអសក្មាប់
មនុសសមាែ រ់ មិនក្បារដថាលអចំន ឺះអែរននាឺះនទ។ អែរក្ត្ូវនចឺះផ្បងផ្ចរពីអវី ផ្ដលនៅថាការពិត្ និងអវីផ្ដល
ជ្ជ្ំនិត្ផ្ទា ល់ខ្លួនរបស់បុ្ាល។ អែរក្ត្ូវនចឺះចក្មាញ់នូវអវីផ្ដលជ្ជព័ត៌្មានពិត្ជ្ជរ់ផ្សដង អវីផ្ដលជ្ជអារមម ៍
របស់បុ្ាល។ នដើមបីរំុនអាយអារមម ៍ននាឺះ ជឺះឥទធិពលនលើការសនក្មចចិត្តរបស់អែរ។ ជ្ជរ់ផ្សដងកាលពីបី ែ្ ំ
មុន មានសិសសមាែ រ់ោត់្បានចូលរមួពិព័ ៌ជំនាញសិរា និងការងារ របស់សមា្ម FUSAAC។ ោត់្បាន
សាដ ប់វា្មិនមាែ រ់ ផ្ចររផំ្លរបទពិនសាធ្ន៍ពីការងារជ្ជអែរ្ីមីជីវៈ។ នដាយសារវា្មិនជ្ជមនុសសផ្ដលពូផ្រ
និោយ មានសមមិទធិផ្ល្ួរនអាយសប់្ផ្សង្ជ្ជនក្ចើន សិសសននាឺះរ៏សនក្មចចិត្តនរ នមុខ្វជិ្ជា ្ីមីជីវៈ តាមវា្មិន
នដាយសងឃមឹថា នឹងអាចទទួលនជ្ជ្ជ័យដូចវា្មិនននាឺះ។ បនាា ប់ពីបាននរ នមុខ្វជិ្ជា ននឺះនទើបដឹងថា ជំនាញ
ខ្ង្ីមីជីវៈពំុផ្មនជ្ជអវីផ្ដលខ្លួនចូលចិត្ត។ដូនចែឺះក្ត្ូវចងចំាំថាអវីផ្ដលនមើលនៅឡូយ ពំុក្បារដថានធ្វើនអាយ
អែរសបាយចិត្តននាឺះនទ។ 

វំណួរវប្មរវ់មភលវន៍ 
មុននឹងជួបសមាា សន៍ជ្ជមួយអែរជំនាញរែុងអាជីពណ្តមួយ អែរ្ួរចំណ្តយនពលស្សាវក្ជ្ជវ និងនក្ត្ៀម

សំ ួរនផ្សងៗទារ់ទងជំនាញ ឬអាជីពននឺះ។  
រស្នែមអាជីព 

អែរអាចនក្បើក្បាស់តារាងសំ ួរពីអាជីពខ្ងនក្កាម និងបផ្នាមសំ ួរនផ្សងៗ ផ្ដលអែរចង់ដឹង។  
ន ម្ ឺះអាជីព      ន ម្ ឺះអែរផ្ដលក្ត្ូវសមាា សន៍      

១. ចូរអែរនរ បរាប់ពីរិចេការផ្ដលអែរនធ្វើជ្ជក្បចំាំ? មួយនងៃទនត្ើនធ្វើអវីខ្លឺះ?  
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២. នត្ើអែរចូលចិត្តការងារននាឺះក្ត្ង់រផ្នលងណ្ត? មិនចូលចិត្តក្ត្ង់រផ្នលងណ្ត?  
              
              

៣. នត្ើអែរធាល ប់បានឆលងកាត់្វ្ាប ដុ ឺះបណ្តដ ល ឬបទពិនសាធ្ន៍ការងារអវីខ្លឺះ មុននឹងមរដល់ការងារ
សពវនងៃទននឺះ? 

              
              

៤. នត្ើមនុសសផ្ដលមានបុ្ាលិរលរខ ៈនទពនកាសលយ និងចំណ្តប់អារមម ៍រនប បណ្ត ផ្ដលអែរ
្ិត្ថាសារសមសក្មាប់ការងារននឺះ? 

              
              

៥. នត្ើអែរបាននរ បចំខ្លួនោ៉ាងដូចនមដចខ្លឺះនដើមបីន្ងចាំប់អាជីពននាឺះ? (ទំាងការ សិរា បទ
ពិនសាធ្ន៍ការងារ ជំនាញបផ្នាម ការបនងកើត្បណ្តដ ញ ។ល។) 
              
              

៦. នត្ើបង្ិត្ថាត្ក្មូវការសក្មាប់ជំនាញ ឬអាជីពននាឺះោ៉ាងនម៉ាចផ្ដរនានពល បចេុបបនែ? ចុឺះរែុងរយៈ
នពល ៥ នៅ ១០ ែ្ ំនទ ត្នត្ើមុខ្ងារក្បនភទននឺះនឹងររីចនក្មើននៅដល់ណ្ត?  
              
              

៧. នត្ើមានការងារក្បនភទណ្ត ផ្ដលស្សនដ ងោែ  ផ្ដលខ្្ុំ្ួរពិចាំរណ្តផ្ដរឬនទ?  
              
              

៨.  (សំ ួរផ្ដលអែរចង់សួរ) 
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ជំពូកទី3 
ការរតងកើ គតប្មងត ្លុះតៅរកអាជីព 

 
មរទល់នពលននឺះ អែរបានផ្សវងយល់ពីខ្លួនឯងចាស់ជ្ជងមុនបនាា ប់ពីអែរបានសិរាពីខ្លួនឯងនៅរែុង

ជំពូររងទី១ និងក្បមូលព័ត៌្មានបផ្នាមពីក្បភពនផ្សងៗ។ រែុងជំពូររងននឺះអែរនឹងនធ្វើការសនក្មចចិត្ត និងនរ ប
ជ្ជ្នក្មាង នដើមបី្នចាំប់អាជីពផ្ដលអែរចង់បាន ផ្ដលមានបីជំហានសំខ្ន់ៗ រ្៖ 

1. នរ បចំព័ត៌្មាន (Making sense of information) 
2. ការសនក្មចចិត្ត 
3. ការនរ បចំផ្ផ្នការ្ននៅររនោលនៅអាជីព 

 
ការតរៀរចំវិភាគព័ ៌មនស្ដលប្រមូលបាន 

ក្្ប់អាជីពទំាងអស់ មាន្ុ ត្នមល និងជំនាញនផ្សងៗោែ ។ នត្ើការងារទំាងននាឺះមានលរខ ៈសម
ស្សបនៅនឹងអវីផ្ដលអែរចង់បានផ្ដរឬនទ? អែរអាចរលឹំរនឡើងវញិនៅជំពូររងទី១ ការផ្សវងយល់ពីខ្លួនឯង។ 
នត្ើបរសិាា នការងារ ជំនាញ និង្ុ ត្នមលអាជីព ផ្ដលអែរក្បាថាែ ចង់បាន នត្ើមានអវីខ្លឺះ? នត្ើអែរជ្ជមនុសសផ្ដល
នអាយត្នមលខ្ល ំងនៅនលើអវី? នដាយផ្ផ្អរនលើការឆលុឺះបញ្ហេ ងំ ផ្ដលអែរបាននធ្វើនៅរែុងជំពូររងទី១ សូមនធ្វើចំណ្តត់្
ថាែ រ់ពីរតាត ផ្ដលសំខ្ន់សក្មាប់អែរផ្ដលអែរនអាយត្នមលបំផុ្ត្ រែុងការនធ្វើការងារនានពលអនា្ត្។  

 
គ្ុណតម្ម្ៃ1 
 ភាពនចែក្បឌិ្ត្ 
 អាចររក្បារ់រនក្មបាន
នក្ចើន 
 ឱកាសនរ នពីការងារបាន

នក្ចើន 
 ឯររាជយភាព 
 ទីតំាងការងារ 
 នសារភាពការងារ 
 ភាពជ្ជអែរដឹរនំា 
 ភាពនងៃលងៃែូរ 

 វបបធ្ម៌ការងារ 
 តុ្លយភាពការងារ និងរិចេ

ការផ្ទា ល់ខ្លួន  
 ការជួយអែរដ៏នទ 
 ឱកាសនធ្វើដំន ើ រ 
 អត្ាក្បនោជន៍នផ្សងៗ 

(វសិសមកាល ធានារា៉ាប់រង 
សុខ្ភាព)  

 នធ្វើការងារចក្មុឺះ 
 បរសិាា នការងារ 
 នពលនវលានធ្វើការ 

 នផ្សងៗ 
ចំណាបអ់ារម្មណ៍2 
 អាចនធ្វើការងារជួយស 

្មន៍ 
 សិលបៈនចែក្បឌិ្ត្ 
 ការរចនាម៉ាូដ 
 ការពក្ងឹងទំនារ់ទំនងជ្ជ

មួយអែរដនទ 
 អរសរសិលប ៍
 ក្្ប់ក្្ងងៃវកិាឬ ិរញ្ាវត្ាុ 
 តូ្រយត្ន្រនតី 
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 ធ្មមជ្ជតិ្/ បរសិាា ន 
 ការនរ បចំ 
 ការនធ្វើ្នក្មាងផ្ផ្នការ 
 ននោបាយ 
 ការលរ់ដូរ 
 វទិាសាស្តសត 
 រីឡា 
 ការបនក្ងៀន 
 បនចេរវទិា 
 នផ្សងៗ  

 

ជំនាញ3 
 វភិា្នដាឺះស្សាយបញ្ហា  
 រីឡា 
 ទំនារ់ទំនង 
 ក្បឹរានោបល់ 
 ររ្ំនិត្ចែសក្បឌិ្ត្ 
 នចែម៉ាូដ រចនា 
 យល់ពី្នលឹឺះ/រនប បនធ្វើអវី១ 
 ទំនារ់ទំនងរវាងបុ្ាល និង

បុ្ាល 
 ភាពជ្ជអែរដឹរនំា 

 សិលបៈននការក្្ប់ក្្ង 
 ទារ់ទងនឹងនក្្ឿងចក្រ 
 ទារ់ទងនឹងការនរ បចំន ដាឋ

រចនាសមព័នធរែុងសាា ប័ន  
 ការស្សាវក្ជ្ជវ 
 ទារ់ទងការស្សាវក្ជ្ជវខ្ង 
 វទិាសាស្តសត 
 ជំនាញបនចេរនទស 
 បនងកើត្ទសសនៈ 

វស័ិយសក្មាប់អនា្ត្ 
 នផ្សងៗ 

 
1. សំនៅនលើនោលការ ៍ននការងារផ្ដលអែរ្ិត្ថាសំខ្ន់ ផ្ដលមាន្ុ ក្បនោជន៍សារសម នឹងនអាយអែរ

ខិ្ត្ខំ្នធ្វើការងារននាឺះ 
2. សំនៅនលើក្បនភទការងារផ្ដលអែរចាំប់អារមម ៍ ឬចូលចិត្ត 
3. ជំនាញទំាងឡាយផ្ដលអែរមានស្សាប់ ឬនឹងអភិវឌ្ឍបផ្នាម 
 

ចូរស្សង់នូវរតាត ផ្ដលមានចំណ្តត់្ថាែ រ់ខ្ពស់ជ្ជងន្ (1-5) ននតារាងនីមួយៗដារ់រែុងតារាងខ្ងនក្កាមននឺះ៖
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ផ្ផ្អរនលើព័ត៌្មានផ្ដលក្បមូលបាន ទំាងតារាងការងារផ្ដលស្សបតាមMBIT និងក្ទឹសដី Holland 

ក្ពមទំាងការស្សាវក្ជ្ជវព័ត៌្មានបផ្នាមនផ្សងៗ នត្ើអែរ្ិត្ថាការងារណ្តផ្ដលសមស្សបជ្ជមួយនឹង
នោលការ ៍ នន្ុ ត្នមលរបស់អែរ ក្ពមទំាងក្ត្ូវនឹងចំណ្តប់អារមម ៍ និងជំនាញផ្ដលអែរចង់បាន?  

 
 

គ្ុណតម្ម្ៃ 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

 

ចំណាប់អារម្មណ៍ 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

 

ជំនាញ 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
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ចូរបំនពញតារាងខ្ងនក្កាម 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការងារសមស្សបជ្ជមួយ្ុ ត្នមល 
     
     
      
ការងារសមស្សបជ្ជមួយចំណ្តប់អារមម ៍ 
     
     
      
ការងារសមស្សបជ្ជមួយជំនាញ 
     
     
      
 
 

នត្ើការងារណ្តផ្ដលមានទំាង្ុ ត្នមល ក្ត្ូវនឹង
ចំណ្តប់អារមម ៍ និងជំនាញរបស់អែរ? 
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ចុះមបើ... 
ចុឺះនបើអែរនរ នមុខ្វជិ្ជា ខុ្ស ផ្ដលអែរ្ិត្ថាពំុផ្មនជ្ជអវីផ្ដលអែរចូលចិត្ត? 

  ក្បសិននបើអែរនរ នមុខ្វជិ្ជា ផ្ដលនក្កាយមរអែរ្ិត្ថាពំុផ្មនជ្ជអវីផ្ដលខ្លួនស្សាលាញ់ពិត្
ក្បារដននាឺះ អែរពំុចំាំបាច់បារមាអវីនឡើយ នក្ ឺះថាមានមនុសសជ្ជនក្ចើន ផ្ដលសាិត្រែុងសាា នភាពដូចអែរ
ផ្ដរ។ ក្បសិននបើជួបបញ្ហា ននឺះ នត្ើក្ត្ូវនធ្វើដូចនមដច?  
  អែរអាចសួរខ្លួនឯងនូវសំ ួរមួយចំនួនដូចខ្ងនក្កាមននឺះ៖ 

 នត្ើអែរពំុចូលចិត្តមុខ្វជិ្ជា សពវនងៃទក្ត្ង់រផ្នលងណ្ត? នត្ើមានវធីិ្ោ៉ាងណ្តនដើមបបំីនពញភាព
ខ្វឺះខ្ត្ននឺះផ្ដរឬនទ? ឧទា រ ៍ ដូចជ្ជការនរ នជំនាញបផ្នាមនក្ៅនមា៉ាងសិរា ឬការនធ្វើ
ការងារហាត់្ការនផ្សងៗ។  

 នត្ើមានចំ ុចក្ត្ង់ណ្តននមុខ្វជិ្ជា ននឺះផ្ដលអែរចូលចិត្តផ្ដរឬនទ? ការពាោមផ្សវងររ
ចំ ុចវជិាមានននអវីមួយផ្ដលអែរពំុចូលចិត្តអាចជួយនអាយអែរក្ត្ឡប់នៅជ្ជមាន
អារមម ៍លអនឡើងវញិ។  

  នទាឺះជ្ជោ៉ាងណ្តការនក្ត្ៀមខ្លួនផ្ដលលអ ពឹងផ្ផ្អរនលើការអាចរមួបញ្េូ ល មុខ្វជិ្ជា សិរា និង
សរមមភាពនក្ៅនមា៉ាងសិរា រ៏ដូចជ្ជបទពិនសាធ្ន៍ការងារផ្ងផ្ដរ។ វាពំុចំាំបាច់ផ្ដលអែរក្ត្វូផ្ត្នធ្វើ
ការងារ ផ្ដលក្ត្ូវមុខ្ជំនាញសិរាននាឺះនទ នក្ ឺះថាជ្ជទូនៅ មុខ្ជំនាញសិរាមួយ ពំុក្បារដថានឹងនំា
នៅររអាជីពការងារផ្ត្មួយននាឺះនទ។ តួ្ោ៉ាងដូចការងារខ្ងផ្ផ្ែរទីផ្ារ អាចនរ ើសបុ្ាលិរផ្ដលមាន
ជំនាញខ្ងក្បព័នធផ្សពវផ្ាយ ក្្ប់ក្្ង  ិជារមម ចិត្តសាស្តសត។ល។ សូមបជំីនាញបនចេរនទសដូចជ្ជ 
រសិរមម វសិវរមម រ៏អាចផ្បរផ្ខ្ែងនៅការងារនក្ចើនក្បនភទផ្ដរ។  

 នត្ើនធ្វើោ៉ាងនម៉ាចនទើបអែរអាចនក្បើក្បាស់នូវសាា នភាពសពវនងៃទរបស់អែរ នអាយអស់ពីលទធ
ភាព?  

 នត្ើសារៈក្បនោជន៍ផ្ដលអែរនឹងបានទទួល នក្ចើនជ្ជងការខ្ត្បង់ផ្ដលនរើត្នឡើង
នដាយសារអែរបដូរមុខ្វជិ្ជា សិរាផ្ដរឬនទ? 

  ចូរចងចំាំថា មាននពលខ្លឺះអារមម ៍ចូលចិត្ត ឬពំុចូលចិត្តអវីមួយ អាចនរើត្នឡើងផ្ត្រែុងរយៈ
នពលខ្លីផ្ត្ប៉ាុនណ្តា ឺះ។ ន តុ្ននឺះអែរពំុ្ួរក្បញាប់សនក្មចចិត្តនលឿននពរននាឺះនទ។ ក្បសិននបើបនាា ប់ពី
អែរបាន្ិត្ចាស់លាស់ និងបានក្បឹរានោបល់ជ្ជមួយអែរដនទ និងបានស្សាវ ក្ជ្ជវររព័ត៌្មានបផ្នាម
រចួន ើយ អែរនជឿជ្ជរ់ថាមុខ្វជិ្ជា ផ្ដលអែរនរ នសពវនងៃទពំុផ្មនជ្ជអវីផ្ដលអែរចង់បាន អែរអាចនឹង
ពិចាំរណ្តនបាឺះបង់ និងបដូរនរ នមុខ្វជិ្ជា នផ្សងៗ។ ប៉ាុផ្នតអែររ៏ក្ត្វូដឹងចាស់ពីផ្លប៉ាឺះ ល់ផ្ដលនឹងនរើត្
មាននឡើង បនាា ប់ពីអែរបានបដូរមុខ្វជិ្ជា រចួន ើយ។ 
  ចុះមបើអែរពំុទាន់សនក្មចិត្តបានថានត្ើក្ត្វូនរ ើសយរការងារ ឬអាជីពណ្តមួយននាឺះ? 
  មានសិសសខ្លឺះដឹងចាស់ថា ចង់នធ្វើរិចេការឬនរ នមុខ្វជិ្ជា អវី នៅនពលផ្ដលន្ក្ត្ូវចូលមហា
វទិាល័យ អែរខ្លឺះនទ ត្ពំុដឹងននាឺះនឡើយ។ក្បសិននបើអែរពំុទាន់អាចសនក្មចចិត្តថា្ួរនរ នមុខ្វជិ្ជា អវី 
នដើមបីអាច្នចាំប់អាជីពណ្តមួយនងាយចាស់ អែរអាចនក្ជើសនរ ើសមុខ្វជិ្ជា ណ្តផ្ដល អែរមាន
អារមម ៍ស្សលាញ់ខ្ល ំងជ្ជងន្សិន។ 
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ការតរៀរចំគតប្មងអាជពី 
បនាា ប់ពីសនក្មចចិត្តនរ ើសអាជីពការងារណ្តមួយរចួមរ ជំហានបនាា ប់ រ្ការនរ បចំ្នក្មាងអាជីព។  

ន តុ្អវីចំាំបាច់ក្ត្ូវនរ បចំ្នក្មាងអាជីព?  
  ដូចនោលនៅនផ្សងៗផ្ដរ ការចង់សនក្មចបានអាជីពណ្តមួយពឹងផ្ផ្អរនលើការនរ បចំ

ផ្ផ្នការមួយផ្ដលលអ មានជំហានចាស់ លាស់ ផ្ដលអាចវាស់ផ្វងបាន។ ការមាន្នក្មាងចាស់ លាស់ជួយ
បនងកើនឱកាសនជ្ជ្ជ័យរបស់អែរ និងជួយអែរ្នមួយ ជំហានមុនអែរដនទ នដាយសារអែរអាចចាំប់នផ្ដើម
សនសំ បទពិនសាធ្ន៍ ផ្ដលមានសារៈក្បនោជន៍នៅនោលនៅការងារអនា្ត្ របស់អែរនៅនពលរំពុងសិរា។  

  មុននឹងនរ បចំ្នក្មាងអាជីព ចូរក្រនឡរនមើលព័ត៌្មាន ផ្ដលអែរក្បមូលបានពីជំពូរ១ 
និង២។ អែរអាចសិរាបផ្នាមទារ់ទងអាជីពការងារផ្ដលអែរចង់នធ្វើ ថានត្ើមានត្ក្មូវការអវីខ្លឺះ? នត្ើត្ក្មូវនអាយ
អែរសិរា មុខ្វជិ្ជា អវីខ្លឺះ? ចុឺះបទពិនសាធ្ន៍ការងារវញិ? អែររ៏អាចផ្សវងយល់ថា ្ួរពក្ងឹងបផ្នាមជំនាញអវីខ្លឺះ 
ផ្ដលសាា ប័ននានាផ្ដលអែរចង់នធ្វើន្ចង់បាន។ ការនក្ត្ៀមខ្លួនផ្ដលលអពឹងផ្ផ្អរនលើការអាចរមួបញ្េូ លមុខ្វជិ្ជា
សិរា និងសរមមភាពនក្ៅនមា៉ាងសិរា រ៏ដូចជ្ជបទពិនសាធ្ន៍ការងារ។  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ន ម្ ឺះ        កាលបរនិចឆទ     

ព័ត៌្មានក្ត្ួសៗ 

ជំនាញសពវនងៃទផ្ដលខ្្ុំមាន (ឧ. ទំនារ់ទំនង ស្សាវក្ជ្ជវ នក្្ឿងចក្រ) 
            

្ុ ត្នមលរបស់ខ្្ុំ (ឧ. អាចររក្បារ់រំនរ ជួយអែរដនទ) 
            
 

ចំណ្តប់អារមម ៍របស់ខ្្ុំ (ឧ. ការនចែក្បឌិ្ត្ បរសិាា នវទិាសាស្តសត បនចេរវទិា) 
            

បុ្ាលិរលរខ ៈរបស់ខ្្ុំ (ឧ. សទប់នសទៀម នធ្វើនក្ចើនជ្ជង្ិត្) 
            
 

ការសិរារបស់ខ្្ុំ 
រក្មិត្សិរាសពវនងៃទ           

មុខ្វជិ្ជា ផ្ដលចូលចិត្តបំផុ្ត្ ឬពូផ្រជ្ជងន្       

មុខ្វជិ្ជា ផ្ដលពំុសូវពូផ្រ ឬពំុសូវចូលចិត្ត        

សមិទធផ្ល និង នរងាវ ន់រែុងការសិរា        
 

អាជីពផ្ដលខ្្ុំចង់បាន  
តួ្នាទីការងារៈ            

រក្មិត្សិរាផ្ដលក្ត្ូវបំនពញៈ          

ត្ក្មូវការជំនាញ និងបទពិនសាធ្ន៍នផ្សងៗ:         

ក្រមុ  ុនសាា ប័នផ្ដលអាចនឹងនៅនធ្វើការជ្ជមួយៈ       

ព័ត៌្មាននផ្សងៗ:          
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ការរំណត់មោលមៅ 

មុននឹងនរ បចំ្នក្មាងផ្ផ្នការមួយផ្ដលលអ អែរអាចផ្សវងយល់បផ្នាមរនប បនរ បចំនោលនៅ
ជ្ជមុនសិន។ ការរំ ត់្នោលនៅ រ្ជ្ជការដារ់នូវផ្ផ្នការ នដើមបីសនក្មចបានរែុងនពលរំ ត់្មួយ។ 
ការរំ ត់្នោលនៅ ជួយឲ្យបុ្ាលមាែ រ់ៗ អាចនមើលនឃើញនូវទសសនៈវស័ិយយូរអផ្ងវង មានទំនុរចិត្ត 
និងមានរមាល ំងចិត្តរែុងការ្ននៅររនោលនៅ។ នពលមាននោលនៅផ្ផ្នការចាស់លាស់ អែរអាច
នផ្ទដ ត្ររនមើលចំន ឺះដឹងងៃមីៗ និងឱកាសនផ្សងៗ នដើមបីបំនពញបផ្នាម ឬនដើមបនីមើលថានត្ើ្ួរចាំត់្ផ្ចង
នពលនវលា ឬធ្នធានោ៉ាងណ្ត នអាយមានក្បសិទធភាព។ អែររ៏អាចតាមដានពីការររីចនក្មើននន
ផ្ផ្នការរបស់ខ្លួនផ្ងផ្ដរ។  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

នោលនៅសក្មាប់អាជីព៖ 

នត្ើអែរចង់នឡើតំ្ផ្ ង ដល់
រក្មិត្ណ្តរែុងយៈ នពល៥

ែ្ ំនៅមុខ្នទ ត្។ 

នោលនៅ ិរញ្ាវត្ាុ៖ 

នត្ើអែរចង់ររក្បារ់បានប៉ាុនាម ន
នពលចាំប់នផ្ដើមនចញនៅនធ្វើការ? 
នត្ើនោលនៅ ិរញ្ាវត្ាុននាឺះ 

ជឺះឥទធិពលពីនោលនៅអាជីព
អែរផ្ដរឬនទ? 

 

 
 

នោលនៅអប់រ៖ំ  
នត្ើមានចំន ឺះដឹងនលើក្បធាន
បទណ្តមួយផ្ដលអែរចង់នចឺះ

ជ្ជពិនសសផ្ដរឬនទ?  
នត្ើក្ត្ូវមានព័ត៌្មាន ឬរ៏

ជំនាញអវីខ្លឺះនដើមបីអាច្ន
នៅររនោលនៅននាឺះបាន?

 
 

នោលនៅផ្ទល ស់ផ្ដូរឥរោិបងៃ៖ 

នត្ើមានផ្ែត់្្ំនិត្ណ្តផ្ដល
រារាងំអែរពំុអាចនជ្ជ្ជ័យបាន

ផ្ដរឬនទ? នត្ើអែរមាន
ឥរោិបងៃណ្តមួយផ្ដលអែរ
មិននពញចិត្ត និងចង់ផ្ទល ស់បដូរ

ផ្ដរឬនទ? 

 
 
 

នោលនៅអាចនលច
នចញរែុងរបូភាពនផ្សងៗ 

ដូចជ្ជ៖ 
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លរខណៈ៥ោ៉ា ងម្នមោលមៅលអ 
នៅនពលរំ ត់្នោលនៅ ក្ត្ូវផ្ត្មានលរខ ៈ៥ (SMART) ដូចនរ បរាប់រែុងរបូភាពខ្ងនលើ។ ក្បសិននបើនោលនៅរបស់អែរមានទំ ំធំ្ យូរ

អផ្ងវង អែរអាចបំផ្បា រវាជ្ជនោលនៅតូ្ចៗ។ នធ្វើផ្បបននឺះនឹងជួយអែរ អាចនមើលនឃើញពីដំន ើ រការរបស់អែរ និងមានរមាល ំងចិត្តរែុងការសនក្មចវា។ 
មា៉ាងនទ ត្អែររ៏្ួរឧសា ៍ពិនិត្យនឡើងវញិ នូវនោលនៅរបស់អែរ និងរំុសាា រ់នសាើរនឹងដូរទិសនៅ ឬសរមមភាព ក្បសិននបើអែរនមើលនឃើញថាមាន
បញ្ហា ណ្តមួយ។  

នៅទំព័របនាា ប់ អែរនឹងសារ្ិត្្ូរនរ បចំផ្ផ្នការនោលនៅអាជីពរបស់អែរនដាយពឹងផ្ផ្អរនលើនោលការ ៍ SMART របស់នោលនៅផ្ដល
លអ។ នៅរែុងការនរ បចំ្នក្មាងអាជីព អែរ្ួរ្ិត្ពីរក្មិត្អប់រផំ្ដលអែរក្ត្ូវសនក្មចបាន ជំនាញបផ្នាមនក្ៅការសិរា ផ្ដលអែរក្ត្វូអភិវឌ្ឍ រ៏ដូចជ្ជបទ
ពិនសាធ្ន៍នផ្សងៗ ផ្ដលអែរ្ួរមាន មុននឹងអាចន្ងចាំប់អាជីពផ្ដលអែរចង់បាន។  

នដើមបីនរ បចំផ្ផ្នការមួយផ្ដលលអ និងអាចទទួលនជ្ជ្ជ័យ អែរ្ួររលឹំរនឡើងវញិ នូវព័ត៌្មានផ្ដល អែរក្មមូលបានរែុងជំពូរមុនៗ និងក្បឹរា
បផ្នាម ជ្ជមួយអែរផ្ដលមានបទពិនសាធ្ន៍នផ្សងៗ ជ្ជនដើម។  

 

ការមរៀបចំមោលមៅម ើម្បឈីានមៅររអាជីរ 
 នោលនៅ សរមមភាពក្ត្ូវនធ្វើ កាលបរនិចឆទ

ផ្ដលក្ត្ូវសនក្មច 
កាលបរនិចឆទផ្ដល

សនក្មចបាន 
រងាវ ន់សក្មាប់ខ្លួន
ឯងក្បសិននបើ
នជ្ជ្ជ័យ 

ទារ់ទងនឹងការអប់រ ំ      

ទារ់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍ
ជំនាញ 

     

ទារ់ទងនឹងបទពិនសាធ្ន៍
នដលក្ត្ូវសនស ំ

     

ទារ់ទងនឹងបណ្តដ ញ
មនុសសផ្ដលក្ត្វូសាា ល់ 
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ជំពូកទ4ី   

ការរនតអ្ភិវឌលឍជំនាញ និងចំតណុះដងឹ 
ន តុ្អវីរ៏ក្ត្វូអភិវឌ្ឍជំនាញនក្ៅសាលា? 

ទីផ្ារការងារសពវនងៃទននឺះ មានការផ្ទល ស់បដូរោ៉ាង្ប់រ ័ស។ ជំនាញផ្ដលនមើលនៅជ្ជត្ក្មូវការ
កាលពី១០ ែ្ ំមុន មិនក្បារដថាសំខ្ន់រែុងទីផ្ារបចេុបបនែននាឺះនទ។ ោ៉ាងណ្តមិញ ជំនាញផ្ដលជ្ជត្ក្មូវ
ការទីផ្ារបចេុបបនែ រ៏ក្បផ្ លជ្ជផ្ក្បក្បួល រែុងរយៈនពល៣នៅ៤ ែ្ ំនទ ត្ផ្ដរ។ ន តុ្ននឺះ សំខ្ន់ នយើងក្ត្ូវ
នចឺះសមលឹងនមើលនៅមុខ្ និងនចឺះសក្មបខ្លួននៅតាមបផ្ក្មបក្មួលរបស់សងាមជ្ជដរាប។ ជំពូរចុងនក្កាយ
ននឺះ នឹងនផ្ទដ ត្នលើការពក្ងឹងនូវចំន ឺះដឹង ជំនាញទំាងននឺះ។  
នត្ើនធ្វើោ៉ាងដូចនមដច នទើបអាចបនងកើត្ ឬពក្ងឹងជំនាញនផ្សងនក្ៅពីការសិរារែុងសាលា? 

អែរអាចបនងកើនជំនាញននឺះតាមរយៈ ការអនុវត្តផ្ទា ល់នចញពីការងារ រ៏ដូចជ្ជការក្បាស្ស័យ
ទារ់ទង ជ្ជមួយអែរដនទនានពលនធ្វើការសម័ក្្ចិត្ត ឬការចូលរមួសិរាសិកាខ សាលា ឬរមមវធីិ្ វឹរ វរននផ្ស
ងៗ។ ខ្ងនក្កាមននឺះជ្ជជំនាញCognitive និងNon-Cognitive សំខ្ន់ៗ ផ្ដលពំុមានបនក្ងៀនរែុងសាលា និង
ផ្ដលអែរ្ួរអភិវឌ្ឍបផ្នាម។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ជំនាញ Critical thinking  
(ការ្ិត្សមន តុ្សមផ្ល) 

ននឺះ រ្ជ្ជសមត្ាភាពរែុងការចងអុលបងាា ញចំ ុច
លអ ចំ ុចមិនលអ 

ននបញ្ហា ណ្តមួយ ការនចឺះវភិា្សនក្មចចិត្តនដាយ
ពឹងផ្ផ្អរនលើការ្ិត្ ររមុលន តុ្សមន តុ្សម
ផ្ល អំ ឺះអំណ្តងចាស់លាស់ ពំុផ្មននចឺះផ្ត្
យល់ស្សប ឬតាមផ្ត្អែរដ៏នទខុ្សទំនងននាឺះនទ។  

Leadership  
(ភាពជ្ជអែរដឹរនំា) 

សំនៅនលើការនចឺះនមើលនលើត្ក្មូវការការងារ ការនចឺះ
នក្បើក្បាស់មនុសសនៅតាមការងារ ការនចឺះនក្បើ និង
បញ្េុ ឺះបញ្េូ លពនយល់សមាជិរក្រមុ នដើមបី្ននៅ
សនក្មចការងារមួយ ផ្ដលទទួលបាននជ្ជ្ជ័យ និង

ទទួលបានលទធផ្លផ្ដលចង់បាន។  

ជំនាញនដាឺះស្សាយបញ្ហា  
សំនៅនលើជំនាញផ្ដលត្ក្មូវនអាយបុ្ាលមាែ រ់ៗនចឺះនមើលនឃើញវធីិ្សា
ស្តសតនផ្សងៗ នដើមបីនដាឺះស្សាយបញ្ហា ។ នៅនពលនធ្វើការបុ្ាលមាែ រ់ៗ នឹង
ជួបបញ្ហា  និងឧបស្ាជ្ជនក្ចើន។ អែរផ្ដលនជ្ជ្ជ័យនចឺះវភិា្ររនមើល 
មូលន តុ្ផ្ដលបនងកើត្នអាយមានបញ្ហា  និងនចឺះស្សាយចំ ងនដាយ
ខ្លួនឯង។ នដើមបីអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង បុ្ាលមាែ រ់ៗក្ត្ូវមានផ្ែត់្្ំនិត្ នជឿ
ជ្ជរ់ និងផ្សវងររវធីិ្សាស្តសត នដាយខ្លួនឯងមុនឹង ផ្សវងររជំនួយពីថាែ រ់
នលើ។ ជ្ជទូនៅបុ្ាលផ្ដលទទួលបាននជ្ជ្ជ័យ នពលជួបបញ្ហា  បុ្ាល
ននាឺះនឹងផ្សវងររមូលន តុ្ បនាា ប់មរ្ូសវាសនូវវធីិ្ និងផ្លូវនផ្សងៗ
ផ្ដលអាចយរវែឺះ បញ្ហា ននាឺះបាន។ ពួរន្នមើលនឃើញថាការជួប

ក្បទឺះឧបស្ាជ្ជនរឿងធ្មមតា និងនចឺះផ្រផ្ក្បឧបស្ាមរជ្ជឱកាស រែុង
ការអភិវឌ្ឍខ្លួន និងទទួលយរនជ្ជ្ជ័យនៅវញិ។  

 

ការនធ្វើការងារជ្ជក្រមុ 

សំនៅនលើការនចឺះស ការ នធ្វើការជ្ជមួយ
សមាជិរដ៏នទនទ ត្ នដើមបីសនក្មចនោល
នៅ និងរិចេការផ្ដលខ្លួនក្ត្ូវនធ្វើ។ ជ្ជការ
បិត្ណ្តស់ការងារធំ្ពំុអាចសនក្មចបាន 
អាស្ស័យផ្ត្នលើមនុសសខ្ល ំងមាែ រ់ននាឺះនទ 
ន ល រ្ន្រត្មូវនអាយសមាជិរមាែ រ់ៗនចឺះនធ្វើ
ការជ្ជមួយអែរដ៏នទ បំនពញភាពខ្ល ំងភាព
នខ្ាយរបស់ក្រមុនដើមបីអាចស ការោែ

ក្បរបនដាយនជ្ជ្ជ័យ។ 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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  ជំនាញទំាងអស់ននឺះពំុមានបនក្ងៀននៅរែុងសាលានទ ផ្ត្នយើងអាចអភិវឌ្ឍជំនាញទំាងននាឺះ 
តាមរយៈការនធ្វើការងារនដាយផ្ទា ល់ ដូចជ្ជការចុឺះនធ្វើការងារសម័ក្្ចិត្ត។ ការនធ្វើការងារសម័ក្្ចិត្ត អាចជួយឲ្យ
អែរយល់ដឹង និងបនងកើនសមត្ាភាពរបស់ខ្លួន។ ការងារសម័ក្្ចិត្តរ៏អាចជួយ នអាយមនុសសនបើរទូលាយជ្ជង
មុន និងអត់្ធ្មត់្រែុងនរ នពីរំ ុសនានា។ មិនក្តឹ្មផ្ត្ប៉ាុនណ្តា ឺះការសារលបងនធ្វើការងារសម័ក្្ចិត្តអាចឲ្យអែរ
សារលបងដឹងថា នត្ើអវីផ្ដលអែរ្ិត្ថាអែរចូលចិត្ត នត្ើពិត្ក្បារដផ្មនផ្ដរឬនទ? ឧ. ក្បសិននបើអែរ្ិត្ថាខ្លួន
ចង់នធ្វើជ្ជក្្ូនពទយ អែរអាចសម័ក្្ចិត្តនធ្វើការ នៅមនាីរនពទយនដើមបផី្សវងយល់ ពីរិចេការក្បចំាំនងៃទផ្ដលក្្នូពទយធ្្
នវ ើ។ នៅទីននាឺះអែរ នឹងមានឱកាសសនងកត្នមើល ពីរិចេការក្បចំាំនងៃទរបស់ក្្នូពទយ នត្ើអែរចង់កាល យជ្ជក្្ូនពទយ
ផ្ដរឬនទ? អែររ៏្ួរពាោមសម័ក្្ចិត្ត នធ្វើរិចេការនផ្សងៗ រមួទំាងការងារផ្ដលអែរពំុសូវនជឿជ្ជរ់ថាខ្លួនឯង
អាចនធ្វើបាន។ ឧ. ក្បសិននបើអែរជ្ជមនុសសពំុសូវពូផ្រខ្ង្ិត្នលខ្ អែរក្បផ្ លជ្ជអាចចំណ្តយនពលសារ
នធ្វើខ្ង ិរញ្ាវត្ាុរែុង្នក្មាងតូ្ចណ្តមួយជ្ជនដើម។ល។ នោលបំ ង ្ រនដើមបីផ្សវងយល់ពីអវី ផ្ដលអែរអាច
នធ្វើបាន និងអវីផ្ដលអែរពំុអាច។ 

  ការចុឺះអនុវត្តនដាយផ្ទា ល់តាមរយៈការនធ្វើការងារសម័ក្្ចិត្ត ពំុក្តឹ្មផ្ត្ផ្ដល់បទពិនសាធ្ន៍  និង
បនងកើត្បណ្តដ ញសក្មាប់ការងាររបស់អែរនានពលអនា្ត្ប៉ាុនណ្តា ឺះនទ ប៉ាុផ្នតវានឹងជួយឲ្យអែរសាា ល់ពីសកាដ នុ
ពល ភាពខ្ល ំង ភាពនខ្ាយ និងចំ ង់ចំ ូលចិត្តរបស់ខ្លួនកាន់ផ្ត្ចាស់ផ្ងៃមនទ ត្។ ក្បសិននបើពំុមាន   
សាា ប័ន ឬរផ្នលងណ្តអាចនធ្វើការសម័ក្្ចិត្តបាននទ អែររ៏អាចក្បផ្មក្បមូលមិត្តភរដិមរនធ្វើការ និងនរ បចំនដើមបី
នធ្វើ្នក្មាងរមមវធីិ្ផ្ដលអាចជួយនដាឺះស្សាយបញ្ហា បានផ្ដរ។  

ការត វើកំណ ់ប្តារកលាតារាងរទពិតស្ ន៍វម័ប្គចិ ត 
នៅនពលផ្ដលអែរនធ្វើការងារសម័ក្្ចិត្ត អែរ្ួររត់្ក្តាពីអវីផ្ដលអែរបាននរ ន ពីរិចេការនីមួយៗ។ ការនធ្វើ
រំ ត់្ក្តាផ្បបននឺះ អែរអាចឆលុឺះបញ្ហេ ងំពីអវីផ្ដលខ្លួនបាននរ ន បាននធ្វើ និងអាចជួយនអាយអែរអាចសនក្មច
ចិត្តថា នត្ើជំនាញណ្តផ្ដលអែរខ្វឺះនិងក្ត្ូវបំនពញបផ្នាមបនតនទ ត្ ។ មា៉ាងនទ ត្នពលអែររំ ត់្ក្តាការងារ 
វាបងកភាពងាយស្សួល រែុងការងារក្បមូលព័ត៌្មាន សក្មាប់ដារ់ រយសំុនធ្វើការ។ ខ្ងនក្កាមននឺះជ្ជ្ំរូ
តារាងផ្ដលអែរអាចយរនៅនក្បើក្បាស់ 

រិចេការងារផ្ដលបាន
បំនពញមុខ្ងារ 

ការងារសម័ក្្ចិត្ត 
ដំបូងរបស់អែរ 

   

សាា ប័ន និងអែរដឹរនំា 
(Supervisor) 

    

រយៈនពលក្្ប់ក្្ង 
 

    

ការនរ បរាប់ពីជំនាញ
ផ្ដលនរ ននចឺះនិង 
នមនរ ន  

    

 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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រណ្ដុះនែ គ់ំន ិ និ ឥរិយារងលអៗវប្មរ់អ្ភវិឌលឍខលនួឯង 
មនុសសផ្ដលមានផ្ែត់្្ំនិត្ និងឥរោិបងៃលអៗ មានឱកាសទទួលបាននជ្ជ្ជ័យរែុងជីវតិ្នក្ចើន 

នដាយសារពួរន្និងមិនចុឺះញ៉ាមចំន ឺះមុខ្បញ្ហា  ឬឧបស្ាមួយក្ោននាឺះនទ។ ផ្ែត់្្ំនិត្ពំុផ្មននរើត្នឡើង
នដាយឯរឯងននាឺះនទ វាអាចប ដុ ឺះនដាយដឹងខ្លួន ឬពំុដឹងខ្លួននចញពីបរសិាា ន និងទំនារ់ទំនងជ្ជមួយអែរ
ដនទជំុវញិខ្លួនអែរ។ ន តុ្ននឺះន ើយបានជ្ជវាមានសារៈសំខ្ន់ ផ្ដលអែរក្ត្វូដឹង និងនចឺះប ដុ ឺះផ្ែត់្្ំនិត្
ណ្តផ្ដលមានសារៈក្បនោជន៍ចំន ឺះអែរ។ ផ្ែត់្្ំនិត្ផ្ដលបុ្ាល បាននិងរំពុងអភិវឌ្ឍសក្មាប់ខ្លួនឯង
មានដូចជ្ជការពាោម (perseverance)  នរ ននធ្វើរិចេការនដាយឯររាជយ (independent) ការ្ិត្សមលឹងនៅ
មុខ្ (forward thinking) ការមានសុទិដឋិនិយមនលើរាល់រិចេការងារនិងឧបស្ាទំាងឡាយ ការពាោមវប់
ររ រយនដាឺះសារ (ឧ. រវល់ោម ននពល ពំុនចឺះនធ្វើ) នដើមបីន្ចនចញពីទំនួលខុ្សក្ត្ូវ និងការលុត្ដំនធ្វើការងារ
នអាយចប់ចុងចប់នដើមមុននឹងនលងសបាយជ្ជនដើម។ល។ 

បញ្ហា រ់ មនុសសមាែ រ់ៗមាន្ុ ត្នមលនផ្សងៗោែ ។ ផ្ែត់្្ំនិត្ផ្ដលលអសក្មាប់មនុសសមាែ រ់ ពំុបាន
ន័យដូចោែ សក្មាប់មនុសសមាែ រ់នទ ត្ននាឺះនទ។ ដូនចែឺះអែរក្ត្ូវររអវីផ្ដលសមស្សបជ្ជមួយនឹងសាា នភាព
របស់អែរ។  

ត ើខ្ញំអាចដឹងចលាវព់ីខលនួខ្ញំចលាវ់រ ណុ្ណលស្ដរ? 
តរឿងតដើមឬវលសចីិន 

នដើមឬសសចិីន លូត្លាស់ខុ្សពីនដើមឬសសទូីនៅ។ ជ្ជទូនៅររុខជ្ជតិ្នានា ដុឺះលូត្លាស់ពីមួយ
ែ្ ំនៅមួយ ែ្ ំ។ រឯីទំ ំងរបស់នដើមឬសសចិីនវញិ រប់រែុងដីរយៈនពល៤ ែ្ ំមុន វានឹងផុ្សនចញ។ នៅ ែ្ ំទី៥

នដើមឬសសចិីន នឹងលូត្លាស់ោ៉ាងខ្ល ំងកាល ្ួរនអាយសប់្ផ្សង្។ រែុងរយៈនពលផ្ត្៥សបាដ  ៍ផ្ត្ប៉ាុនណ្តា ឺះឬស្
សីចិនអាចលូត្ដល់រមពស់ជិត្៣០ផ្ម៉ាក្ត្ វាហារ់ដូចជ្ជនយើងនឃើញនដើមឬសសរំីពុងផ្ត្លូត្រមពស់ នៅនឹង
មុខ្ោ៉ាងដូនចាំែ ឺះផ្ដរ។ 

ដំន ើ រជិវតិ្រ៏វាស្សនដ ងនៅនឹងនដើមឬសសីចិនផ្ដរ។ អែរក្បផ្ លជ្ជខិ្ត្ខំ្នធ្វើការោ៉ាងសស្សារ់
សស្សំា។ អែរក្បផ្ លជ្ជពាោមប ដុ ឺះជំនាញសមត្ាភាពរបស់អែរជ្ជក្បចំាំ។ អែររ៏ក្បផ្ លជ្ជពាោម
ដារ់ចិត្តនរ ននដើមបីសនក្មចនោលបំ ងណ្តមួយរបស់អែរផ្ដរ។ នមនរ នផ្ដលនយើងអាចនរ នពីនដើមឬសសី
ចិន រ្ជួនកាលរិចេការទំាងឡាយក្ត្ូវការនដើមបបីងាា ញលទធផ្ល។ ក្បសិននបើនងៃទននឺះអែរពំុទាន់នឃើញលទធ
ផ្លនចញពីរិចេខំ្ក្បឹងរបស់អែរ វាក្បផ្ លដូចជ្ជនដើមឬសសចិីនអញ្េ ឹងផ្ដរ។ វារំពុងផ្ត្លូត្លាស់នៅរែុងដី 
ផ្ដលអែរពំុទាន់នមើលនឃើញវានៅនឡើយ។ រំុទាន់អារ់អន់ចិត្ត និង្ប់នបាឺះបង់នចាំល នពលអែរពំុទាន់នមើល
នឃើញលទធផ្លអវី។ ន តុ្ដូចននឺះអែរ្ួរមានជំននឿចិត្តនលើខ្លួនអែរ និងបនតនស្សាចទឹរដារ់ជីនលើរិចេការរបស់
អែរឲ្យដូចរសិររផ្ដលដំានដើមឬសសចិីនអញ្េ ឹងផ្ដរ។ មិនយូរមិន្ប់អែរនឹងនឃើញសមិទធផ្លផ្ដលនចញពី
ការខិ្ត្ខំ្ក្បឹងផ្ក្បងរបស់អែរជ្ជពំុខ្ន។  
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ផ្ផ្ែរទី ៣ 
រ័ត៌មានសតរីីការសរិា  

ព្គ្ឹះសាា នសរិា និងម្ុខរបរ 
 
 

  
 

 
 

 

 

 

សមូ្មសានមៅទមីនះម ើម្បទីទួលរ័ត៌មានបផ្នាម្ 

សដរីីការមព្ជើសមរ ើសមុ្ខជំនាញ 
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រ. រត័៌មានសតរីពី្គ្ះឹសាា នឧតតម្សរិា 

១. សារលវិទាលយ័នូម្ិនទនែំមរញ 
 អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 សារលវិទាលយ័នូម្ិនទនែំមរញ ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាសាធារ ៈ ផ្ដលមានទីតំាង
នៅមហាវងីិៃស ព័នធរសុសី សងាក ត់្ទឹរលអរ់១ ខ្ ឌ ទួលនោរ រាជធានីភែំនពញ។ 

 ទូរស័ពានលខ្៖ ០២៣ ៨៨៣ ៦៤០, ០៩២ ៨៩៨ ៩៩៨ 
 Fax :  023 880 116, 023 884 154 
 E-mail : lceav@camnet.com.kh, IFL@everyday.com.kh  
 ន្ ទំព័រ : http://www.rupp.edu.kh  

 ម្ហាវិទាលយ័ នងិម្ុខជំនាញ 
 សារលវទិាល័យភូមិនាភែំនពញ មានមហាវទិាល័យ ០៤ និងវទិាសាា ន ០១ ផ្ដលមានមុខ្
ជំនាញ៖ 

ល.រ មហាវទិាល័យ ជំនាញ 

១ មហាវទិាល័យវទិាសាស្តសត 

្ ិត្វទិា 
ព័ត៌្មានវទិា 

ជីវវទិា 
្ីមីវទិា 
របូវទិា 
បរសិាា ន 

២ 
មហាវទិាល័យសងាមសាស្តសត និង

មនុសសសាស្តសត 

អរសរសាស្តសតផ្ខ្មរ 
ទសសនវជិ្ជា  
សងាមវទិា 
នទសចរ ៍ 

ក្បព័នធផ្សពវផ្ាយ និងសារ្មនា្មន៍ 
ក្បវត្តិវទិា 
ភូមិវទិា 
ចិត្តវទិា 

សងាមរិចេវទិា 

៣ មហាវទិាល័យសិរាអភិវឌ្ឍន៍ 
អភិវឌ្ឍន៍នសដឋរិចេ 

ក្្ប់ក្្ង និងអភិវឌ្ឍន៍ធ្នធានធ្មមជ្ជតិ្ 

mailto:lceav@camnet.com.kh
mailto:IFL@everyday.com.kh
http://www.rupp.edu.kh/
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អភិវឌ្ឍន៍ស ្មន៍ 

៤ មហាវទិាល័យវសិវរមម 
វសិវរមមទូរ្មនា្មន៍ និងនអឡិចក្ត្ូនិច 

វសិវរមមជីវសាស្តសត 
វសិវរមមបនចេរវទិាព័ត៌្មាន 

៥ វទិាសាា នភាសាបរនទស 

ភាសាអង់ន្លស 
ភាសាបារាងំ 
ភាសាជប៉ាុន 
ភាសារូនរ ៉ា 
ភាសាចិន 

សិរាអនតរជ្ជតិ្ 
 

២. សារលវិទាលយ័វិទាសាស្រសតសខុ្និាល 
 អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 សារលវិទាលយ័វិទាសាស្រសតសខុ្និាល ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាសាធារ ៈ ផ្ដល
មានទីតំាងនៅឡូត្ិ៍នលខ្៧៣ មហាវងីិៃក្ពឺះមុនីវងស សងាក ត់្ស្សឺះចរ ខ្ ឌ ដូននពញ រាជធានី
ភែំនពញ។ 

 ទូរស័ពានលខ្៖ ០២៣ ៤៣០ ៥៥៩, ០២៣ ៤៣០ ៥៩១ 
  E-mail : uhsc@univ-sante.edu.kh 
 ន្ ទំព័រ : www.univ-sante.edu.kh   

 ម្ហាវិទាលយ័ នងិម្ុខជំនាញ 
 សារលវទិាល័យវទិាសាស្តសតសុខ្ភិបាល មានមហាវទិាល័យ ០៤ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញ៖ 

ល.រ មហាវទិាល័យ ជំនាញ 
១ មហាវទិាល័យនវជាសាស្តសត នវជាសាស្តសត 
២ មហាវទិាល័យឱសងៃសាស្តសត ឱសងៃសាស្តសត 
៣ មហាវទិាល័យទនតវទនសាស្តសត ទនតវទនសាស្តសត 

៤ 
មហាវទិាល័យបនចេរនទសផ្ងៃទំានវជា

សាស្តសត 

្ិលានុបដាឋ រ 
ឆមប 

បនចេរនទសមនាីរពិនសាធ្ន៍ 
ពាបាលនដាយចលនា 
បនចេរនទសវទិយុសាស្តសត 

 

mailto:uhsc@univ-sante.edu.kh
http://www.univ-sante.edu.kh/
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៣. សារលវិទាលយ័ជាតិព្គ្ប់ព្គ្ង 
 អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 សារលវិទាលយ័ជាតិព្គ្ប់ព្គ្ង ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាសាធារ ៈ ផ្ដលមានទីតំាង
នៅតាម មហាវងីិៃក្ពឺះមុនីវងស ផ្រងនឹងផ្លូវក្្ីសតូន្រ វ័រ ូសស សងាក ត់្វត្តភែំ ខ្ ឌ ដូននពញ រាជ
ធានីភែំនពញ។ 

 ទូរស័ពានលខ្៖ ០២៣ ៤២៨ ១២០ 
  E-mail : num@yahoo.com  
 ន្ ទំព័រ : www.num.edu.kh   

 ម្ហាវិទាលយ័ នងិម្ុខជំនាញ 
 សារលវទិាល័យជ្ជតិ្ក្្ប់ក្្ង មានមហាវទិាល័យ ០៦ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញ៖ 

ល.រ មហាវទិាល័យ ជំនាញ 

១ 
មហាវទិាល័យ 

ក្្ប់ក្្ង និងមា៉ា ឃីត្ធី្ង 
ក្្ប់ក្្ង 
មា៉ាឃីត្ធី្ង 

២ 
មហាវទិាល័យ 

្ ននយយ និង ិរញ្ាវត្ាុ-ធ្នាោរ 
្ ននយយ 

 ិរញ្ាវត្ាុ និងធ្នាោរ 

៣ 
មហាវទិាល័យ 

នទសចរ ៍ និងបដិសណ្តឋ ររិចេ 
នទសចរ ៍ 

នសវាបដិសណ្តឋ ររិចេ 

៤ មហាវទិាល័យវទិាសាស្តសតនសដឋរិចេ 
នសដឋរិចេ  ិជាសាស្តសត 

នសដឋរិចេអភិវឌ្ឍន៍ 

៥ មហាវទិាល័យនីតិ្សាស្តសត 
ចាប់  ិជារមម 

ចាប់រដឋបាលសាធារ ៈ 

៦ មហាវទិាល័យព័ត៌្មានវទិា 
ក្្ប់ក្្ងក្បព័នធព័ត៌្មានវទិា 

បលង់ និងរចនា 
 

៤. សារលវិទាលយ័នូម្ិនទរសរិម្ម 
 អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 សារលវិទាលយ័នូម្ិនទរសរិម្ម ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាសាធារ ៈ ផ្ដលមានទីតំាង
សាិត្នៅចំការដូង សងាក ត់្ដនងាក  ខ្ ឌ ដនងាក  រាជធានីភែំនពញ។ 

 ទូរស័ពានលខ្៖ ០២៣ ២១៩ ៧៥៣,  ០១២ ៨៥៨ ១២០ 
 ទូរសារនលខ្៖ ០២៣ ២១៩ ៧៥៣ 
  E-mail : rua@camnet.com.kh  

mailto:num@yahoo.com
http://www.num.edu.kh/
mailto:rua@camnet.com.kh
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 ន្ ទំព័រ : www.rua.edu.kh   
 ម្ហាវិទាលយ័ នងិម្ុខជំនាញ 
 សារលវទិាល័យភូមិនារសិរមម មានមហាវទិាល័យ ០៨ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញ៖ 

ល.រ មហាវទិាល័យ ជំនាញ 

១ មហាវទិាល័យ វទិាសាស្តសតរសិរមម 
វទិាសាស្តសតនៅស ូ 
ផ្លិត្រមមដំណំ្ត 
ការការ រដំណំ្ត 

២ 
មហាវទិាល័យ 

វទិាសាស្តសត និងនវជាសាស្តសត 
វទិាសាស្តសតសត្វ 
នវជាសាស្តសតសត្វ 

៣ 
មហាវទិាល័យ 

វទិាសាស្តសតនក្ពនវើ 
ធ្នធាននក្ពនវើ 
អភិររសនក្ពនវើ 

៤ មហាវទិាល័យវទិាសាស្តសតជលផ្ល 
វារជីីវសាស្តសត 
វារវីបបរមម 

អាជីវរមម និងផ្លិត្ផ្លជលផ្ល 

៥ 
មហាវទិាល័យ 

បនចេរវទិា និងក្្ប់ក្្ងរសិរមម 

វសិវរមមក្បព័នធរសិរមម 
មា៉ា សីុនរសិរមម 

អភិររស និងក្្ប់ក្្ងធ្នធាន 

៦ 
មហាវទិាល័យ 

នសដឋរិចេ និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

នសដឋរិចេរសិរមម 
រសិ-  ិជារមម 
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

៧ មហាវទិាល័យ រសិ-ឧសា រមម 
វទិាសាស្តសតអាហារ 

បនចេរវទិាជីវៈអាហារ 
បនចេរវទិានក្កាយនពលក្បមូលផ្ល 

៨ 
មហាវទិាល័យ នរ បចំដី និងរដឋ  

បាលដីធ្លី 

នោលននោបាយដីធ្លី និងរដឋបាលដីធ្លី 
នរ បចំដី 

ព័ត៌្មានភូមិសាស្តសត វាស់ផ្វង និងការនធ្វើផ្ផ្នទី 
 

៥. សារលវិទាលយ័នូម្ិនទនីតិសាស្រសត និងវិទាសាស្រសតមស ារិចច 
 អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

http://www.rua.edu.kh/
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 សារលវិទាលយ័នូម្ិនទនីតិសាស្រសត និងវិទាសាស្រសតមស ារិចច ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរា
សាធារ ៈ ផ្ដលមានទីតំាងសាិត្នៅតាមមហាវងីិៃក្ពឺះមុនីវងស សងាក ត់្ទននលបាសារ់ ខ្ ឌ ចំ
ការមន  រាជធានីភែំនពញ។ 

 ក្បអប់សំបុក្ត្ PO Box: ៨៤២ 
 ទូរស័ពានលខ្៖ ០២៣ ៣៦២ ៦០៧ 
 ទូរសារនលខ្៖ ០២៣ ២១៤ ៩៥៣ 
  E-mail : ruleusokha@yahoo.com   
 ន្ ទំព័រ : http://www.rule.edu.kh    

 ម្ហាវិទាលយ័ នងិម្ុខជំនាញ 
 សារលវទិាល័យភូមិនានីតិ្សាស្តសត និងវទិាសាស្តសតនសដឋរិចេ មានមហាវទិាល័យ ០៤ ផ្ដល
មានមុខ្ជំនាញ៖ 

ល.រ មហាវទិាល័យ ជំនាញ 

១ មហាវទិាល័យនីតិ្សាស្តសត 

នីតិ្សាស្តសតសិរាជ្ជភាសាផ្ខ្មរ 
នីតិ្សាស្តសតសិរាជ្ជភាសាបារាងំ 

នីតិ្សាស្តសតសិរាជ្ជភាសាអង់ន្លស 
នីតិ្សាស្តសតសិរាជ្ជភាសាជប៉ាុន 

២ មហាវទិាល័យរដឋបាលសារធារ ៈ 
រដឋបាលសាធារ ៈ 
ទំនារ់ទំនងអនតរជ្ជតិ្ 

៣ 
មហាវទិាល័យ នសដឋរិចេ និង

ក្្ប់ក្្ង 

នសដឋរិចេសិរាជ្ជភាសាផ្ខ្មរ 
នសដឋរិចេសិរាជ្ជភាសាបារាងំ 

ធ្នាោរ និង ិរញ្ាវត្ាុ 
្ ននយយ 

៤ មហាវទិាល័យនសដឋរិចេព័ត៌្មាន នសដឋរិចេព័ត៌្មាន 
 

៦. សារលវិទាលយ័នូម្ិនទវិចិព្តសលិបៈ 
 អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 សារលវិទាលយ័នូម្ិនទវិចិព្តសលិបៈ ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាសាធារ ៈ ផ្ដលមានទី
តំាងសាិត្នៅអោរនលខ្៧២ កាច់ក្ជុងផ្លូវក្ពឺះអងាយុ្នធរ (នលខ្១៩) និងផ្លូវម្ាវន័ (នលខ្
១៧៨) សងាក ត់្ជ័យជំនឺះ ខ្ ឌ ដូននពញ រាជធានីភែំនពញ។ 

 ទូរស័ពានលខ្៖ ០២៣ ៩៨៦ ៤១៧ 
 ទូរសារនលខ្៖ ០២៣ ៩៨៦ ៤១៧ 

mailto:ruleusokha@yahoo.com
http://www.rule.edu.kh/
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  E-mail : rufa@camnet.com.kh   
 ន្ ទំព័រ : http://www.rufa.edu.kh/    

 ម្ហាវិទាលយ័ នងិម្ុខជំនាញ 
 សារលវទិាល័យភូមិនាវចិិក្ត្សិលបៈ មានមហាវទិាល័យ ០៥ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញ៖ 

ល.រ មហាវទិាល័យ ជំនាញ 

១ មហាវទិាល័យបុរា វទិា 
បុរា វទិា 

ម្ាុនទាសរ៍នបតិ្រភ ឌ វបបធ្ម៌ 

២ 
មហាវទិាល័យ 

សាា បត្យរមម និងន្នរាបនីយវទិា 
សាា បត្យរមម 

ន្នរាបនីយរមម និងការនរ បចំក្រុង 
៣ មហាវទិាល័យសិលបៈសូនរបូ តុ្បផ្ត្ងលមអ 

្ំនូរវចិិក្ត្រមម 
ចមាល រ់ទំននើប 

្ំនូរសារ្មនា្មន៍ 

៤ មហាវទិាល័យតូ្រយត្ន្រនតី 

និពនធបទនភលង 
ដឹរនាំក្រុមនភលង 

អែរចនក្មៀង និងត្ន្រនតីររ 
តូ្រយត្ន្រនដី 

៥ មហាវទិាល័យនាដសាស្តសត 
សផ្មដង ដឹរនាំនរឿង ត្នមលើងរបំា 

នលាខ នបុរា  សម័យ និងនស រ 
 

៧. សារលវិទាលយ័ ជា សុមី្ រំចាយមារ 
 អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 សារលវិទាលយ័ ជា សុមី្ រំចាយមារ ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាសាធារ ៈ ផ្ដលមានទី
តំាងសាិត្នៅភូមិងៃែល់ផ្រង ឃំុនសាម ងខ្ងនជើង ស្សុររំចាំយមារ នខ្ត្តនក្ពផ្វង។ 

 ទូរស័ពានលខ្៖ ០១២ ៤៧៨ ៩០១ 
 E-mail : uk_thaun@yahoo.com   
 ន្ ទំព័រ : www.CSUK.edu.kh    

 ម្ហាវិទាលយ័ នងិម្ុខជំនាញ 
 សារលវទិាល័យ ជ្ជ សីុម រំចាំយមារ មានមហាវទិាល័យ ០២ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញ៖ 

ល.រ មហាវទិាល័យ ជំនាញ 
១ មហាវទិាល័យក្្ប់ក្្ង មា៉ាឃីត្ធី្ង 

mailto:rufa@camnet.com.kh
http://www.rufa.edu.kh/
mailto:uk_thaun@yahoo.com
http://www.csuk.edu.kh/


ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 

ទំព័រទី 181 / 243 

 

ក្្ប់ក្្ងធ្នធានមនុសស 
្ ននយយ 

២ មហាវទិាល័យរសិរមម 

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
នរសក្ត្សាស្តសត 

ក្្ប់ក្្ងធ្នធានធ្មមជ្ជតិ្ 
ភាសាអង់ន្លស 

 
៨. សារលវិទាលយ័សាវ យមរៀង 
 អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 សារលវិទាលយ័សាវ យមរៀង ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាសាធារ ៈ ផ្ដលមានទីតំាងសាិត្
នៅផ្លូវជ្ជតិ្នលខ្១ ភូមិចំបរ់ សងាក ត់្នចរ ក្រុងសាវ យនរ ង នខ្ត្តសាវ យនរ ង។ 

 ទូរស័ពានលខ្៖ ០៤៤ ៣៩៥ ៥៣៩, ០៤៤ ៧១៥ ៧៧៦, ០១១ ៤១១ ៧៧៨ 
 ទូរសារនលខ្៖ ០៤៤ ៧១៥ ៧៧៨ 
  E-mail : info@sru.edu.kh   
 ន្ ទំព័រ : www.sru.edu.kh     

 ម្ហាវិទាលយ័ នងិម្ុខជំនាញ 
 សារលវទិាល័យសាវ យនរ ង មានមហាវទិាល័យ ០៥ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញ៖ 

ល.រ មហាវទិាល័យ ជំនាញ 

១ 
មហាវទិាល័យសិលបៈ មនុសស 
សាស្តសត និងភាសាបរនទស 

ភាសាអង់ន្លស 

២ 
មហាវទិាល័យ 

វទិាសាស្តសត និងបនចេរវទិា 
វទិាសាស្តសតរំុពយូទ័រ 

្ ិត្វទិា 

៣ មហាវទិាល័យក្្ប់ក្្ង  ិជារមម 

្ ននយយ 
ក្្ប់ក្្ង 
ទីផ្ារ 

 ិរញ្ាវត្ាុ និងធ្នាោរ 

៤ មហាវទិាល័យរសិរមម 
នរសក្ត្សាស្តសត 

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
វទិាសាស្តសតនវជាសាស្តសតសត្វ 

៥ មហាវទិាល័យសងាមសាស្តសត រដឋបាលសាធារ ៈ 
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៩. សារលវិទាលយ័មានជ័យ 
 អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 សារលវិទាលយ័មានជ័យ ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាសាធារ ៈ ផ្ដលមានទីតំាងសាិត្
នៅផ្លូវជ្ជតិ្នលខ្៥ សងាក ត់្ទឹរថាល  ក្រុងសិរនីសាភ័  នខ្ត្តបនាា យមានជ័យ។ 

 ទូរស័ពានលខ្៖ ០១២ ៩០១ ២២៤, ០៩៧ ៧៣៥ ៤៤៨៨, ០១២ ៩២១ ៩៧៦ 
 E-mail : choeuntauch@yahoo.com    
 ន្ ទំព័រ : www.mcu.edu.kh      

 ម្ហាវិទាលយ័ នងិម្ុខជំនាញ 
 
 សារលវទិាល័យមានជ័យ មានមហាវទិាល័យ ០៥ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញ៖ 
ល.រ មហាវទិាល័យ ជំនាញ 

១ 
មហាវទិាល័យ 

សិលបៈ មនុសសសាស្តសត និងភាសា 

អរសរសាស្តសតផ្ខ្មរ 
អរសរសាស្តសតអង់ន្លស 

អរសរសាស្តសតរូនរ ៉ា 

២ 
មហាវទិាល័យ 

វទិាសាស្តសត និងបនចេរវទិា 
ព័ត៌្មានវទិា 

៣ 
មហាវទិាល័យ 

សងាមសាស្តសត និងអភិវឌ្ឍន៍ស ្មន៍ 
អភិវឌ្ឍន៍ស ្មន៍ 

៤ 
មហាវទិាល័យ 

ក្្ប់ក្្ង  ិជារមម និងនទសចរ ៍ 
ក្្ប់ក្្ង  ិជារមម 
 ិរញ្ាវត្ាុ និងធ្នាោរ 

៥ 
មហាវទិាល័យ 

រសិរមម និងផ្រនចែមាូបអាហារ 

រសិឧសា រមម 
នរសក្ត្សាស្តសត 
បសុនពទយ 

នក្្ឿងយនដរសិរមម 
 

១០. សារលវិទាលយ័ាត់ ំបង 
 អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 សារលវិទាលយ័ាត់ ំបង ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាសាធារ ៈ ផ្ដលមានទីតំាងសាិត្
នៅផ្លូវជ្ជតិ្នលខ្៥ ទល់មុខ្ក្ពលានយនដនហាឺះវាលផ្បរចាំន ភូមិអូរខ្ា យ សងាក ត់្ផ្ក្ពរ
ក្ពឺះនសដច ក្រងុបាត់្ដំបង នខ្ត្តបាត់្ដំបង។ 

 ទូរស័ពានលខ្៖ ០៥៣ ៩៥២ ៩០៥ 
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 E-mail : info@ubb.edu.kh    
 ន្ ទំព័រ : www.ubb.edu.kh       

 ម្ហាវិទាលយ័ នងិម្ុខជំនាញ 
 សារលវទិាល័យបាត់្ដំបង មានមហាវទិាល័យ ០៦ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញ៖ 
ល.រ មហាវទិាល័យ ជំនាញ 

១ 
មហាវទិាល័យ 

រសិរមម និងផ្រនចែអាហារ 

នរសក្ត្សាស្តសត 
បសុនពទយ និងវទិាសាស្តសតសត្វ 

ផ្រនចែអាហារ 

២ 
មហាវទិាល័យ 

ក្្ប់ក្្ង  ិជារមម និងនទសចរ ៍ 

ក្្ប់ក្្ង 
្ ននយយ 

ធ្នាោរ និង ិរញ្ាវត្ាុ 
នទសចរ ៍ 

ទីផ្ារ 
៣ មហាវទិាល័យ 

សងាមសាស្តសត និងអភិវឌ្ឍន៍ស ្មន៍ 
វទិាសាស្តសតនសដឋរិចេ 
រសិ  ិជារមម 

នីតិ្សាស្តសត 
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

៤ 
មហាវទិាល័យ 

វទិាសាស្តសត និងបនចេរវទិា 

បនចេរវទិាព័ត៌្មានវទិា 
វសិវរមមសំ ង់សីុវលិ 
វសិវរមមនុយនរលផ្អ រ 

៥ 
មហាវទិាល័យ 

សិលបៈ មនុសសសាស្តសត និងអប់រ ំ

្ ិត្វទិា 
្ីមីវទិា 
របូវទិា 
ជីវវទិា 

អរសរសាស្តសតផ្ខ្មរ 

 
៦ 
 

វទិាសាា នភាសាបរនទស 

ភាសាអង់ន្លស 
ភាសារូនរ ៉ា 
ភាសាចិន 
ភាសាជប៉ាុន 

 
 

mailto:info@ubb.edu.kh
http://www.ubb.edu.kh/


ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 

ទំព័រទី 184 / 243 

 

១១. វិទាសាា នបមចចរវិទារម្ពុជា 
 អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 វិទាសាា នបមចចរវិទារម្ពុជា ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាសាធារ ៈ ផ្ដលមានទីតំាងសាិត្
នៅមហាវងីិៃស ព័នធរសុសី រាជធានីភែំនពញ។ 

 ក្បអប់សំបុក្ត្នលខ្ ៨៦ រាជធានីភែំនពញ 
 ទូរស័ពានលខ្៖ ០២៣ ៨៨០ ៣៧០ 
 ទូរសារនលខ្៖ ០២៣ ៨៨០ ៣៦៩ 
 ន្ ទំព័រ : www.itc.edu.kh      

 ម្ុខជំនាញ 
 វទិាសាា នបនចេរវទិារមពុជ្ជ មានមុខ្ជំនាញ៖ 

ល.រ មុខ្ជំនាញ 
១ ្ីមី និងចំ ីអាហារ 
២ សំ ង់សីុវលិ 
៣ អ្ាិសនី ថាមពល និងទូរ្មនា្មន៍ 
៤ ព័ត៌្មានវទិា និងទំនារ់ទំនង 
៥ ឧសា រមម និងនមកានិច 
៦ ជនបទ (វសិវរមមធ្នធានទឹរ និងភូ្ាពវសាស្តសត) 

 
១២. សារលវិទាលយ័មម្គ្ងគរម្ពុជា 
 អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 សារលវិទាលយ័មម្គ្ងគរម្ពុជា ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាឯរជន ផ្ដលមានទីតំាងសាិត្
នៅអោរនលខ្៩B ផ្លូវនលខ្២៧១ សងាក ត់្ទឹរថាល  ខ្ ឌ ផ្សនសុខ្ រាជធានីភែំនពញ (មដុំអូរផ្បរ
រអម)។ 

 ទូរស័ពានលខ្៖ ០២៣ ៨៨២ ២១១, ០៩២ ២៩៧ ៧២២ 
 ទូរសារនលខ្៖ ០១២ ៨០៩ ១៩១ 
 E-mail : info@mekong.edu.kh     
 ន្ ទំព័រ : www.mekong.edu.kh       

 ម្ហាវិទាលយ័ នងិម្ុខជំនាញ 
 សារលវទិាល័យនម្ងារមពុជ្ជ មានមហាវទិាល័យ ០៦ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញ៖ 
ល.រ មហាវទិាល័យ ជំនាញ 
១ មហាវទិាល័យ អប់រភំាសាអង់ន្លស 

http://www.itc.edu.kh/
mailto:info@mekong.edu.kh
http://www.mekong.edu.kh/


ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 

ទំព័រទី 185 / 243 

 

សិលបៈ មនុសសសាស្តសត និងភាសាបរនទស ភាសាជប៉ាុន 

២ មហាវទិាល័យក្្ប់ក្្ង និងនទសចរ ៍ 
ក្្ប់ក្្ង  ិជារមម និងស ក្ោស 

ក្្ប់ក្្ងអចលនក្ទពយ 
៣ មហាវទិាល័យនីតិ្សាស្តសត ចាប់  ិជារមម 

៤ មហាវទិាល័យនសដឋរិចេ 
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

វភិា្ ិរញ្ាវត្ាុ និងការវនិិនោ្ 

៥ មហាវទិាល័យវទិាសាស្តសត និងបនចេរវទិា 
វសិវរមមសំ ង់សីុវលិ 

សាា បត្យរមម និងន្របូនីយរមម 
វទិាសាស្តសតផ្ផ្ែរអនុវត្ត  ិជារមម 

៦ មហាវទិាល័យវទិាសាស្តសតសងាម 

ក្្ប់ក្្ងអងាភាព 
ទំនារ់ទំនងអនតរជ្ជតិ្ 

ទំនារ់ទំនងសាធារ ៈ 
ភាពជ្ជអែរដឹរនំា 

 
១៣. សារលវិទាលយ័មបៀលព្ាយ 
 អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 សារលវិទាលយ័មបៀលព្ាយ ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាឯរជន ផ្ដលមានទីតំាងសាិត្នៅ
អោរភែំនពញសិនធ័្រ មហាវងីិៃសនមដចសុធារស សងាក ត់្ទននលបាសារ់ រាជធានីភែំនពញ។ 

 ទូរស័ពានលខ្៖ ០២៣ ៩៨៧ ៧០០ 
 ន្ ទំព័រ : www.bbu.edu.kh       

 ម្ហាវិទាលយ័ នងិម្ុខជំនាញ 
 សារលវទិាល័យនប លក្បាយ មានមហាវទិាល័យ ០៦ ផ្ដលមាននដបា៉ាត្រម៉ាង់៖ 
ល.រ មហាវទិាល័យ នដបា៉ាត្រម៉ាង់ 

១ មហាវទិាល័យក្្ប់ក្្ង  ិជារមម 
្ ននយយ និង ិរញ្ាវត្ាុ 
ធ្នាោរ និង ិរញ្ាវត្ាុ 

២ 
មហាវទិាល័យ 

នទសចរ ៍ និងបដិសណ្តឋ ររិចេ 

ការក្្ប់ក្្ងនទសចរ ៍ 
ការក្្ប់ក្្ងឧសា រមមមាូបអាហារ 

ការក្្ប់ក្្ងសណ្តឋ ោរ 

៣ 
មហាវទិាល័យ 

នីតិ្សាស្តសត និងវទិាសាស្តសតសងាម 

នីតិ្សាស្តសត 
វទិាសាស្តសតននោបាយ 

សងាមវទិា 

http://www.bbu.edu.kh/
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៤ មហាវទិាល័យវទិាសាស្តសត និងបនចេរវទិា 

វទិាសាស្តសតរំុពយូទ័រ 
បនចេរវទិាព័ត៌្មាន 

បនចេរវទិាទូរ្មនា្មន៍ 
ទីផ្ារ 

ការក្្ប់ក្្ង 

៥ មហាវទិាល័យវទិាសាស្តសតអប់រ ំនិងភាសា 
អរសរសាស្តសតអង់ន្លស 

ភាសាបរនទសសក្មាប់អាជីវរមម 
អប់រ ំ

៦ មហាវទិាល័យវសិវរមម និងសាា បត្យរមម 

វសិវរមមសំ ង់សីុវលិ 
វសិវរមមអ្ាិសនី និងនអឡិចក្ត្និូច 

វសិវរមមនអឡិចក្ត្ូនិច និងទូរ្មនា្មន៍ 
សាា បត្យរមម 

 
១៤. សារលវិទាលយ័អនតរជាតិ 
 អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 សារលវិទាលយ័អនតរជាតិ ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាឯរជន ផ្ដលមានទីតំាងសាិត្នៅ
អោរនលខ្៨៩-៩១-៩៣ និង៩៥ ផ្លូវនលខ្១០១១-១៩៨៤ សងាក ត់្ភែំនពញងៃមី ខ្ ឌ ផ្សនសុខ្ 
រាជធានីភែំនពញ។ 

 ទូរស័ពានលខ្៖ ០២៣ ៨៨១ ៦២៣, ០១៧ ២២០ ០០៧ 
 ទូរសារនលខ្៖ ០២៣ ៨៨១ ៦២៣ 

 ម្ហាវិទាលយ័ នងិម្ុខជំនាញ 
 សារលវទិាល័យអនតរជ្ជតិ្ មានមហាវទិាល័យ ១០ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញ៖ 
ល.រ មហាវទិាល័យ មុខ្ជំនាញ 

១ មហាវទិាល័យនវជាសាស្តសត និងនរា្រុមារ 
នវជាសាស្តសតទូនៅ 

នរា្រុមារ 
២ មហាវទិាល័យឱសងៃសាស្តសត ឱសងៃសាស្តសត 
៣ មហាវទិាល័យទនដវទនសាស្តសត ទនតសាស្តសត 

៤ មហាវទិាល័យបនចេរវទិា និងវទិាសាស្តសត 

សាា បត្យរមម 
សំ ង់សីុវលិ 
ព័ត៌្មានសំ ង់ 

នអឡិចក្ត្ូនិច-ទូរ្មនា្មន៍ 
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វសិវរមមនអឡិចក្ត្ូនិច និងអ្ាិសនី 
្ ិត្វទិាអនុវត្តន៍ 
បនចេរវទិាព័ត៌្មាន 
បនចេរវទិាបរសិាា ន 
វសិវរមមបរសិាា ន 
ជីវ្ីមីសាស្តសត 
មីក្រជីូវសាស្តសត 
ជីវបនចេរវទិា 

ជីវវទិា 
្ីមីចំ ីអាហារ 

សុរនិោដី 
ព័ត៌្មានវទិា និងក្្ប់ក្្ង 

៥ 
មហាវទិាល័យ 

វទិាសាស្តសតសងាម និងសារព័ត៌្មាន 

សងាមវទិា 
វទិាសាស្តសតននោបាយ 

សារព័ត៌្មាន 

៦ មហាវទិាល័យនីតិ្សាស្តសត 
ចាប់សាធារ ៈ 
ចាប់  ិជារមម 
ចាប់អនតរជ្ជតិ្ 

៧ 
មហាវទិាល័យ 

វទិាសាស្តសតរសិរមម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

ជលផ្ល 
នរសក្ត្សាស្តសត 
បសុនពទយ 

៨ មហាវទិាល័យមនុសសសាស្តសត និងភាសា 
ភាសាអង់ន្លស 
ភាសាបារាងំ 

វទិាសាស្តសតអប់រ ំ

៩ 
មហាវទិាល័យ 

ក្្ប់ក្្ង  ិជារមម និងនសដឋរិចេ 

ទីផ្ារ 
ក្្ប់ក្្ង 

្ ននយយ 
ក្្ប់ក្្ង និងនទសចរ ៍ 

នសដឋរិចេ 
 ិរញ្ាវត្ាុ និងធ្នាោរ 

១០ មហាវទិាល័យវទិាសាស្តសតផ្ងៃទំានវជាសាស្តសត ្ិលានុបដាឋ រ 
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ឆមប 
វទិយុសាស្តសត 

មនាីរពិនសាធ្ន៍ 
ពយបាលនដាយចលនា 

 
១៥. សារលវិទាលយ័ឯរមទសម្នរម្ពុជា 
 អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 សារលវិទាលយ័ឯរមទសម្នរម្ពុជា ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាឯរជន ផ្ដលមានទីតំាង
សាិត្នៅអោរF ភូមិទួលនោរ សងាក ត់្ទួលសផ្ងក ខ្ ឌ ឫសសផី្រវ រាជធានីភែំនពញ។ 

 ទូរស័ពានលខ្៖ ០២៣ ៣៥០ ៨២៨, ០១២ ៦៣៦ ២០៧ 
 E-mail : info@cus.edu.kh 
 ន្ ទំព័រ៖ http://www.cus.edu.kh  

 ម្ហាវិទាលយ័ នងិម្ុខជំនាញ 
 សារលវទិាល័យអនតរជ្ជតិ្ មានមហាវទិាល័យ ០៥ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញ៖ 
ល.រ មហាវទិាល័យ មុខ្ជំនាញ 

១ 
មហាវទិាល័យ 

សិលបៈ មនុសសសាស្តសត និងភាសា 

ភូមិវទិា 
ក្បវត្តិវទិា 

អរសរសាស្តសតផ្ខ្មរ 
អរសរសាស្តសតអង់ន្លស 

២ មហាវទិាល័យវទិាសាស្តសត និងបនចេរវទិា 

្ ិត្វទិា 
របូវទិា 
្ីមីវទិា 
ជីវវទិា 

វទិាសាស្តសតរំុពយូទ័រ 

៣ 
មហាវទិាល័យ 

ក្្ប់ក្្ង  ិជារមម និងនសដឋរិចេ 

ក្្ប់ក្្ង 
មា៉ាឃីត្ធី្ង (ទីផ្ារ) 

្ ននយយ 
ក្្ប់ក្្ងសណ្តឋ ោរ-នទសចរ ៍ 

 ិរញ្ាវត្ាុ និងធ្នាោរ 
៤ មហាវទិាល័យវសិវរមម វសិវរមមសំ ង់សីុវលិ 
៥ មហាវទិាល័យ នីតិ្ឯរជន 

mailto:info@cus.edu.kh
http://www.cus.edu.kh/
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វទិាសាស្តសតសងាម និងនីតិ្សាស្តសត នីតិ្សាធារ ៈ 
 

១៦. សារលវិទាលយ័នែំមរញអនតរជាតិ 
 អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 សារលវិទាលយ័នែំមរញអនតរជាតិ ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាឯរជន ផ្ដលមានទីតំាង
សាិត្នៅអោរនលខ្៣៦ ផ្លូវនលខ្១៦៩ សងាក ត់្វាលវង់ ខ្ ឌ ៧មររា រាជធានីភែំនពញ។ 

 ទូរស័ពានលខ្៖ ០២៣ ៩៨៦ ៤៣២, ០២៣ ៩៩៩ ៩០៨, ០១៦ ៩០១ ១២៣ 
 E-mail : info@ppiu.edu.kh  
 ន្ ទំព័រ៖ http://www.ppiu.edu.kh   

 ម្ហាវិទាលយ័ នងិម្ុខជំនាញ 
 សារលវទិាល័យភែំនពញអនតរជ្ជតិ្ មានមហាវទិាល័យ ០៤ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញ៖ 
ល.រ មហាវទិាល័យ មុខ្ជំនាញ 

១ មហាវទិាល័យនីតិ្សាស្តសត និងនសដឋរិចេ 

អភិវឌ្ឍនសដឋរិចេ 
 ិរញ្ាវត្ាុ និងធ្នាោរ 

ចាប់ 
រដឋបាលសាធារ ៈ 

២ 
មហាវទិាល័យ 

  ិជាសាស្តសត និងនទសចរ ៍ 

ក្្ប់ក្្ង 
្ ននយយ 

ទីផ្ារ 
ក្្ប់ក្្ងសណ្តឋ ោរ និងនទសចរ ៍ 

៣ មហាវទិាល័យវទិាសាស្តសត និងព័ត៌្មានវទិា 
្ ិត្សាស្តសត 

ក្្ប់ក្្ងក្បព័នធព័ត៌្មានវទិា 
វទិាសាស្តសតរំុពយូទ័រ 

៤ មហាវទិាល័យវទិាសាស្តសតអប់រ ំ
អរសរសាស្តសតអង់ន្លសអប់រ ំ
ភាសាអង់ន្លស  ិជារមម 

 
១៧. សារលវិទាលយ័អាយអាយសុមី្នរម្ពុជា 
 អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 សារលវិទាលយ័អាយអាយសុមី្នរម្ពុជា ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាឯរជន ផ្ដលមានទី
តំាងសាិត្នៅអោរនលខ្៦៥០ ផ្លូវជ្ជតិ្នលខ្២ សងាក ត់្ចាំរ់អផ្ក្ងនក្កាម ខ្ ឌ មានជ័យ រាជ
ធានីភែំនពញ ខ្ងត្បូងវត្តចាំរ់អផ្ក្ងនក្កាម ក្បផ្ ល២០០ផ្ម៉ាក្ត្។ 

mailto:info@ppiu.edu.kh
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 ទូរស័ពានលខ្៖ ០២៣ ៤២៥ ១៤៨, ០១១/០១៦/០៩២ ៣៤០ ៦២៦ 
 E-mail : infor@iic.edu.kh  
 ន្ ទំព័រ៖ www.iic.edu.kh   

 ម្ហាវិទាលយ័ នងិម្ុខជំនាញ 
 សារលវទិាល័យអាយអាយសីុននរមពុជ្ជ មានមហាវទិាល័យ ០៥ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញ៖ 
ល.រ មហាវទិាល័យ មុខ្ជំនាញ 

១ មហាវទិាល័យ  ិជាសាស្តសត 

ក្្ប់ក្្ង 
ទីផ្ារ 

្ ននយយ 
ក្្ប់ក្្ងអាជីវរមមធុ្នតូ្ច 
ក្្ប់ក្្ងធ្នធានមនុសស 
ក្្ប់ក្្ងសណ្តឋ ោរ 
ក្្ប់ក្្ងនទសចរ ៍ 
ក្្ប់ក្្ងរដឋបាល 
ក្្ប់ក្្ងការលរ់ 
ក្្ប់ក្្ងភសដុភា 

ក្្ប់ក្្ងហានិភ័យ 
ទំនារ់ទំនងឧសា រមម 

អាជីវរមមអនតរជ្ជតិ្ 
យុទធសាស្តសតលទធរមម 

២ មហាវទិាល័យវទិាសាស្តសតនសដឋរិចេ 

នសដឋរិចេវទិា 
 ិរញ្ាវត្ាុ និងធ្នាោរ 

 ិរញ្ាវត្ាុ និងអចលនក្ទពយ 
 ិរញ្ាវត្ាុ និងវនិិនោ្ 

 ិរញ្ាវត្ាុ និងធានារា៉ា ប់រង 
 ិរញ្ាវត្ាុ និងពនធដារ 

សាិតិ្ និងពាររ ៍អាជីវរមម 
ក្្ប់ក្្ងមីក្រូ ិរញ្ាវត្ាុ 

៣ មហាវទិាល័យវទិាសាស្តសតសងាម 
រដឋបាលសារធារ ៈ 
វទិាសាស្តសតននោបាយ 

ចាប់ 

mailto:infor@iic.edu.kh
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ក្បវត្តិសាស្តសតសងាមវទិា 
នរវទិា 

៤ 
មហាវទិាល័យ 

្ ិត្សាស្តសត និងវទិាសាស្តសត 

វទិាសាស្តសតរំុពយូទ័រ 
ព័ត៌្មានវទិា 

វសិវរមមផ្ផ្ែរទន់ 
្ ិត្វទិា 

វទិាសាស្តសតបរសិាា ន និង 
វទិាសាស្តសតអនុវត្តន៍ 

៥ 
មហាវទិាល័យ 

សិលបៈ មនុសសសាស្តសត និងភាសា 

ការអប់រភំាសាអង់ន្លស 
អរសរសាស្តសតអង់ន្លស 

ភាសាអង់ន្លសសក្មាប់  ិជារមម 
ភាសាចិន 
ភាសាជប៉ាុន 
ភាសារូនរ ៉ា 

 
១៨.  សារលវិទាលយ័មវមសទើន 
 អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 សារលវិទាលយ័មវមសទើន ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាឯរជន ផ្ដលមានទីតំាងសាិត្នៅអោរ
នលខ្១៥ ផ្លូវនលខ្៥២៨ សងាក ត់្បឹងររ់១ ខ្ ឌ ទួលនោរ រាជធានីភែំនពញ។ 

 ទូរស័ពានលខ្៖ ០២៣ ៩៩៨ ២៣៣, ០១២ ២០០ ៩៨៨ 
 E-mail : info_kc@western.edu.kh   
 ន្ ទំព័រ៖ www.western.edu.kh    

 ម្ហាវិទាលយ័ នងិម្ុខជំនាញ 
 សារលវទិាល័យនវនសាើន មានមហាវទិាល័យ ០៤ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញ៖ 
ល.រ មហាវទិាល័យ មុខ្ជំនាញ 

១ 
មហាវទិាល័យ 

ក្្ប់ក្្ង និងសណ្តឋ ោរ-នទសចរ ៍ 

ក្្ប់ក្្ងទីផ្ារ 
ក្្ប់ក្្ង និងស ក្ោស 

្ ននយយ 
ក្្ប់ក្្ងសណ្តឋ ោរ និងនទសចរ ៍ 

២ មហាវទិាល័យវទិាសាស្តសតសងាម 
ធ្នាោរ និង ិរញ្ាវត្ាុ 
អភិវឌ្ឍន៍នសដឋរិចេ 

mailto:info_kc@western.edu.kh
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នីតិ្សាធារ ៈ 
នីតិ្ឯរជន 

៣ មហាវទិាល័យវទិាសាស្តសត និងបនចេរវទិា 
វទិាសាស្តសតរំុពយូទ័រ 

នអឡិចក្ត្ូនិច និងអ្ាិសនី 
ទូរ្មនា្មន៍ 

៤ 
មហាវទិាល័យ 

សិលបៈ មនុសសសាស្តសត និងភាសា 
អប់រភំាសាអង់ន្លស 

 
១៩. សារលវិទាលយ័ព្គ្ប់ព្គ្ង និងមស ារិចច 
*អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 សារលវិទាលយ័ព្គ្ប់ព្គ្ង និងមស ារិចច ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាឯរជន ផ្ដលមានទី
តំាងនៅភូមិផ្ក្ពរក្ពឺះនសតច សងាក ត់្ផ្ក្ពរក្ពឺះនសតច ក្រុងផ្ក្ពរក្ពឺះនសតច នខ្ត្តបាត់្ដំបង ។ 

 ទូរស័ពានលខ្ៈ ១៥៣ ៩៥២ ១៦០ 
 ទូរស័ពានលខ្ៈ ១៥៣ ៩៥៣ ១៦០ P.O box ៣០៣ 

*ម្ហាវិទាលយ័ និងម្ុខជំនាញ 
សារលវទិាល័យក្្ប់ក្្ង និងនសដឋរិចេមានមហាវទិាល័យ ០៥ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញៈ 

ល.រ មហាវទិាល័យ មុខ្ជំនាញ 

០១ 

 
មហាវទិាល័យ 

ក្្ប់ក្្ង  ិជារមម និងនទសចរ ៍ 
 

្ ននយយ និង ិរញវត្ាុ 
 ិរញវត្ាុ និងធ្នាោរ 

ក្្ប់ក្្ងធ្នធានមនុសស 
ក្្ប់ក្្ង  ិជារមមអនតរជ្ជតិ្ 

ក្្ប់ក្្ងទីផ្ារ 
ក្្ប់ក្្ងនទសចរ ៍ 

០២ មហាវទិាល័យនីតិ្សាស្តសត និងនសដឋរិចេ 
នីតិ្សាស្តសត 
នសដឋរិចេ 

០៣ មហាវទិាល័យវទិាសាស្តសត និងបនចេរនទស ព័ត៌្មានវទិា 

០៤ 
មហាវទិាល័យសិលបៈមនុសសសាស្តសត និង

ភាសាបរនទស 
បនក្ងៀនភាសាអង់ន្លស 

ភាសាអង់ន្លស 

០៥ មហាវទិយល័យរសិរមម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
នរសក្ត្សាស្តសត 

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
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២០. សារលវិទាលយ័មចនឡា 
*អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 សារលវិទាលយ័មចនឡា ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាឯរជន ផ្ដលមានទីតំាងនៅអាោរ 
នលខ្៤៣ ផ្លូវនលខ្២៣១ សងាា ត់្ផ្ារនដើម្ ខ័្ ឌ ទួលនោរ រាជធានីភែំនពញ (ខ្ងលិច
សណ្តឋ ោររ ៉ាោូ៉ា ល់បា៉ា ផ្ឡស  ខ្ងនរើត្មនហាស្សពនចនឡា ផ្ារនដើម្) ។ 

 ទូរស័ពឌនលខ្ៈ ០២៣ ៨៨៣ ២៦៩/ ០១២ ៥៣៥ ០៨០ 
 អីុផ្ម៉ាលៈ Khandysin@yahoo.com 

*ម្ហាវិទាលយ័ និងម្ុខជំនាញ 
សារលវទិាល័យនចនឡា មានមហាវទិាល័យ ០៥ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញៈ 

ល.រ មហាវទិាល័យ មុខ្ជំនាញ 

០១ 
មហាវទិយល័យ 

សិលបៈ មនុសសសាស្តសតនិង ភាសា 

អរសរសាស្តសតផ្ខ្មរ 
ក្បវត្តិវទិា 

អរសរសាស្តសតអង់ន្លស 

០២ មហាវទិយល័យ វទិាសាស្តសតសងាម 

ក្្ប់ក្្ង 
  ិរមម 
នសដឋរិចេ 
ទីផ្ារ 

ធ្នាោរ- ិរញវត្ាុ 
្ ននយយ 

នីតិ្សាធារ ៈ 
នីតិ្ឯរជន 

០៣ 
មហាវទិាល័យ 

្ ិត្សាស្តសត និងវទិាសាស្តសតរំុពយូទ័រ 

្ ិត្វទិា 
្ីមីវទិា 
ជីវវទិា 
របូវទិា 

វទិាសាស្តសតរំុពយូទ័រ 
០៤ មហាវទិយល័យ វទិាសាស្តសតសងាម វទិាសាស្តសតអប់រ ំ
០៥ មហាវទិយល័យ វទិាសាស្តសតសងាម ្ិលានុបដាឋ រ 
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២១. សារលវិទាលយ័មៅសអ៍ុីសថ្៍មអយមសៀ 
*អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 សារលវិទាលយ័មៅសអ៍ុីសថ្៍មអយមសៀ ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាឯរជន ផ្ដលមានទី
តំាងនៅទល់មុខ្វទិាល័យអងារ ក្រងុនស មរាប នខ្ត្តនស មរាប ។ 

 ទូរស័ពឌនលខ្ៈ ០៦៣ ៩៦៣ ៨៥៣ / ០១២ ៤២៨ ៨៨៩ / ០១២ ៨៨៦ ៦៧៦ 
 អីុផ្ម៉ាលៈ  info@usea.edu.kh 
 ន្ ទំព័រៈ  www.usea.edu.kh 

*ម្ហាវិទាលយ័ និងម្ុខជំនាញ 
សារលវទិាល័យនៅស៍អីុសង៍ៃនអយនស  មានមហាវទិាល័យ០៥ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញៈ 

ល.រ មហាវទិាល័យ មុខ្ជំនាញ 

០១ 
មហាវទិាល័យ 

នសដឋរិចេ   ិជារមម និងនទសចរ ៍ 

ក្្ប់ក្្ង 
ទីផ្ារ 

នសដឋរិចេ 
្ ននយយ 

ក្្ប់ក្្ងនទសចរ ៍ 
ក្្ប់ក្្ងបដិសណ្តឋ ររិចេ 
 ិរញវត្ាុ និងធ្នាោរ 
  ិជារមមអនតរជ្ជតិ្ 

០២ 
មហាវទិាល័យ 

សិលបៈ មនុសសសាស្តសត និងភាសា 

ការអប់រភំាសាអង់ន្លស 
អរសរសាស្តសតផ្ខ្មរ 
ទសសនវទិា 
ក្បវត្តិវទិា 

០៣ 
មហាវទិាល័យ 

វទិាសាស្តសតសងាម និងបនចេរវទិា 

ព័ត៌្មានវទិា 
្ ិត្វទិា 

វសិវរមមសំ ង់សីុវលិ 
សាា បត្យរមម 

០៤ 
មហាវទិាល័យ វទិាសាស្តសតសងាម និងនីតិ្

សាស្តសត 

នីតិ្ឯរជន 
ទំនារ់ទំនងអនតរជ្ជតិ្ និងការទូត្ 

នីតិ្សាធារ ៈ 
នីតិ្អនតរជ្ជតិ្ 

mailto:info@usea.edu.kh
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វទិាសាស្តសតននោបាយ 
រដឋបាលសាធារ ៈ 

០៥ មហាវទិយល័យរសិរមម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

នសដឋរិចេរសិរមម 
រសិ  ិជារមម 
ទីផ្ារ-រសិរមម 

ក្្ប់ក្្ងរសិដាឋ ន-  ិជារមម 
អភិវឌ្ឍជនបទ 

អភិវឌ្ឍសងាម-ជនបទ 
 

២២. សារលវិទាលយ័អាសុអីឺរ ៉ាបុ 
*អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 សារលវិទាលយ័អាសុអីឺរ ៉ាបុ ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាឯរជន មានទីតំាងនៅអាោរនលខ្
៨៣២ABCD មហាវងីិៃរមពុជ្ជនក្កាម សងាា ត់្ទឹរលអរ់ទី១ ខ្ ឌ ទួលនោរ រាជធានីភែំនពញ។ 

 ទូរស័ពឌនលខ្ៈ ០២៣ ៩៩៨ ១២៤/ ០១២ ៤៨១ ៧៣៨ 
 ទូរសារនលខ្ៈ ០២៣ ៩៩៨ ១២៤      
 អីុផ្ម៉ាលៈ  info@aeu.edu.kh 
 ន្ ទំព័រៈ  www.aeu.edu.kh 

*ម្ហាវិទាលយ័ និងម្ុខជំនាញ 
សារលវទិាល័យអាសីុអររ ៉ាបុមានមហាវទិាល័យ ០៣ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញៈ 

ល.រ មហាវទិាល័យ មុខ្ជំនាញ 

០១ 
មហាវទិយល័យ 

មនុសសសាស្តសត និងភាសាបរនទស 
ភាសាអង់ន្លស 

០២ 
មហាវទិយល័យ វទិាសាស្តសត និងបនចេរវទិា

ព័ត៌្មាន 
វទិាសាស្តសតរំុពយូទ័រ 

០៣ 
មហាវទិាល័យ 

ក្្ប់ក្្ង  ិជារមម និងនទសចរ ៍ 

ទីផ្ារ 
ក្្ប់ក្្ង 

្ ននយយ 
ធ្នាោរ និង ិរញវត្ាុ 

ក្្ប់ក្្ងសណ្តឋ ោរ និង
នទសចរ ៍ 

mailto:info@aeu.edu.kh
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០៤ 
មហាវទិាល័យ 

នីតិ្សាស្តសត និងវទិាសាស្តសតននោបាយ 

នីតិ្សាស្តសត 
រដឋបាលសាធារ ៈ 
ទំនារ់ទំនងអនតរជ្ជតិ្ 

វទិាសាស្តសតននោបាយ 
 

២៣. សារលវិទាលយ័អងគរ 
*អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 សារលវិទាលយ័អងគរ ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាឯរជន ផ្ដលមានទីតំាងនៅភូមិខ្ែ រ 
សងាក ត់្ក្ជ្ជវ ក្រុងនស មរាប នខ្ត្តនស មរាប ។ 

 ទូរស័ពឌនលខ្ៈ ០៦៣ ៩៦៩ ៥០៧ /  ០៩២ ២៥៦ ០៨៦ 
 អីុផ្ម៉ាលៈ  info@angkor.edu.kh 
 ន្ ទំព័រៈ  www.angkor.edu.kh 

*ម្ហាវិទាលយ័ និងម្ុខជំនាញ 
សារលវទិាល័យអងារ មានមហាវទិាល័យ ០៦ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញៈ 

ល.រ មហាវទិាល័យ មុខ្ជំនាញ 

០១ មហាវទិាល័យ   ិជារមម និងនទសចរ ៍ 

្ ននយយ 
ធ្នាោរ និង ិរញវត្ាុ 

ទីផ្ារ 
រំុពយូទ័រ  ិជារមម 
ក្្ប់ក្្ង  ិជារមម 

ក្្ប់ក្្ងធ្នធានមនុសស 
ក្្ប់ក្្ងក្បព័នធព័ត៌្មាន 

ក្្ប់ក្្ងសណ្តឋ ោរ និងនទសចរ ៍ 

០២ 
មហាវទិាល័យ 

មនុសសសាស្តសត និងភាសាបរនទស 

ភាសាអង់ន្លស 

ភាសារូនរ ៉ា 

០៣ 
មហាវទិាល័យ 

វទិាសាស្តសតសងាម និងបនចេរវទិា 
ព័ត៌្មានវទិា 

វទិាសាស្តសតរំុពយូទ័រ 

០៤ មហាវទិាល័យ សងាមសាស្តសត និងនីតិ្សាស្តសត 
នីតិ្ឯរជន 

ទំនារ់ទំនងអនតរជ្ជតិ្  
នីតិ្សាធារ ៈ 

mailto:info@angkor.edu.kh
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វទិាសាស្តសតននោបាយ 
នសដឋរិចេ 

០៥ មហាវទិយល័យរសិរមម  
នរសក្ត្សាស្តសត 
អភិវឌ្ឍជនបទ 

០៦ មហាវទិយល័យសុខ្ភាពសាធារ ៈ  

ផ្ផ្ែរនវជាប ឌិ ត្ទូនៅ 
ផ្ផ្ែរ្ិលានុបដាឋ រ-ឆមប 
ផ្ផ្ែរ្ិលានុបដាឋ រ 

រក្មិត្ទនតប ឌិ ត្ទូនៅ 
ផ្ផ្ែរឱសងៃ 

ផ្ផ្ែរពាបាលនដាយចលនា 
ផ្ផ្ែរបនចេរនទសវទិាសាស្តសត 

ផ្ផ្ែរបនចេរនទស មនាីរពិនសាធ្ន៍ 
 

២៤. សារលវិទាលយ័បញ្ញា ជាតិ 
*អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនងៈ 

 សារលវិទាលយ័បញ្ញា ជាតិ ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាឯរជន ផ្ដលមានទីតំាងនៅអាោរ 
នលខ្២០-២៤-១៣ ផ្លូវនលខ្២១០ សងាា ត់្ទឹរលអរ់៣  ខ័្ ឌ ទួលនោរ រាជធានីភែំនពញ។ 

 ទូរស័ពឌនលខ្ៈ ០២៣ ៨៨១ ៥៦៣ /  ០៩២ ៧៧៧ ៧០៨  /    ០៩៧ ៧៨៨ ៨៩០៨ 
 អីុផ្ម៉ាលៈ   info@pcur.edu.kh 
 ន្ ទំព័រៈ  www.aeu.edu.kh 

*ម្ហាវិទាលយ័ និងម្ុខជំនាញ 
សារលវទិាល័យបញ្ហា ជ្ជតិ្ មានមហាវទិាល័យ០៥ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញៈ 

ល.រ មហាវទិាល័យ មុខ្ជំនាញ 

០១ 
មហាវទិយល័យ 

សិលបៈ មនុសសសាស្តសតនិង ភាសា 

អរសរសាស្តសតផ្ខ្មរ 
ទសសនវជិ្ជា  

ការអប់រភំាសាអង់ន្លស 
ភាសាអង់ន្លសសក្មាប់  ិជារមម 

០២ មហាវទិយល័យ្ ិត្វទិា និងវទិាសាស្តសត 
្ ិត្វទិា 
របូវទិា 
ជីវវទិា 

mailto:info@pcur.edu.kh
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សំន ររមមវធីិ្រំុពយូទ័រ  
បណ្តត ញរមមវធីិ្រំុពយូទ័រ 

០៣ មហាវទិាល័យវទិាសាស្តសតសងាម 

ភូមិវទិា 
វទិាសាស្តសតននោបាយ 

ចាប់ឯរជន 
ចាប់អនតរជ្ជតិ្ 

ចាប់សាធារ ៈ 
រដឋបាលសាធារ ៈ 

០៤ មហាវទិយល័យ ធុ្ររិចេ និងនសដឋរិចេ 

វទិាសាស្តសតអប់រ ំ
 ិរញ្ាវត្ាុ និងធ្នាោរ 
នសដឋរិចេអភិវឌ្ឍន៍ 

្ ននយយ 
ទីផ្ារ 

ក្្ប់ក្្ង 
នទសចរ ៍ 

រដឋបាលធុ្រអនតរជ្ជតិ្ 
ក្្ប់ក្្ងសណ្តឋ ោរ 

០៥ មហាវទិយល័យអប់រ ំ
វទិាសាស្តសតអប់រ ំ

្ីមីវទិា 
ក្បវត្តិវទិា 

 

២៥. សារលវិទាលយ័ផ្ខមរបមចចរមទស នងិព្គ្ប់ព្គ្ង 
*អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 សារលវិទាលយ័ផ្ខមរបមចចរមទស និងព្គ្បព់្គ្ង ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាឯរជន ផ្ដល
មានទីតំាងនៅផ្លូវបូររីមមររ ក្រុមទី៨ ភូមិ៣ សងាក ត់្នលខ្៣ នខ្ត្តក្ពឺះសី នុ ។ 

 ទូរស័ពឌនលខ្ៈ ០៣៤ ៩៣៣ ៧១៨ / ០១៦ ៨០៤ ៥៤៥ /០១៥ ៥៥៥៦៥០ / ០១៦ ៨៤១ ៤១៤ 
 អីុផ្ម៉ាលៈ   infor@kutmr.shv.kh 
 ន្ ទំព័រៈ  www.kutmr.shv.kh 

*ម្ហាវិទាលយ័ និងម្ុខជំនាញ 
សារលវទិាល័យផ្ខ្មរបនចេរវទិានិងក្្ប់ក្្ង មានមហាវទិាល័យ ០៥ មានមុខ្ជំនាញៈ 

mailto:infor@kutmr.shv.kh
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ល.រ មហាវទិាល័យ មុខ្ជំនាញ 

០១ 
មហាវទិាល័យ 

នីតិ្សាស្តសតនិង វទិាសាស្តសតសងាម 

នីតិ្សាធារ ៈ 
សងាមវជិ្ជា  

វទិាសាស្តសតននោបាយ 
ការសិរាអំពីការអភិវឌ្ឍ 

ក្បវត្តិវទិា 
ទំនារ់ទំនងអនតរជ្ជតិ្ 
រដឋបាលសាធារ ៈ 

ចិត្តវទិា 
នរវទិា 

នីតិ្ឯរជន 

០២ 
មហាវទិាល័យ 

ក្្ប់ក្្ង  ិរមម និងនទសចរ ៍ 

្ ននយយ 
ការទិញលរ់ផ្ាឺះ និងដី 
  ិជារមមអនតរជ្ជតិ្ 

ក្្ប់ក្្ង និងបដិសណ្តឋ ររិចេ 
រសិ  ិរមម 

ក្្ប់ក្្ងឧសា រមម 
ក្្ប់ក្្ងនទសចរ ៍ 

ក្្ប់ក្្ងធ្នធានមនុសស 
រំុពយូទ័រ  ិជារមម 
 ិរញវត្ាុ និងធ្នាោរ 
ក្្ប់ក្្ងអាជីវរមម 

នសដឋរិចេ  ិជារមម 
ទីផ្ារ 

ក្្ប់ក្្ងទូនៅ 
ការធានារា៉ា ប់រង 

នសដឋរិចេ 

០៣ មហាវទិាល័យវទិាសាស្តសត និងបនចេរនទស 

ព័ត៌្មានវទិា 
វទិាសាស្តសតទូរ្មនា្មន៍ 

រំុពយូទ័រអនុវត្តន៍ 
វទិាសាស្តសតរំុពយូទ័រ 
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សាិតិ្អនុវត្ត 
្ ិត្សាស្តសត 

០៤ មហាវទិយល័យ ធុ្ររិចេ និងនសដឋរិចេ 

ភាសាអង់ន្លសសក្មាប់អាជីវរមម 
ភាសាអង់ន្លសសក្មាប់ការ

ក្្ប់ក្្ងនទសចរ ៍ និង បដិស ្
ឋាររិចេ 

អរសរសាស្តសតអង់ន្លស 
រដឋបាលអប់រ ំ
ការអប់រ ំ

០៥ 
មហាវទិយល័យ 

វទិាសាស្តសតរសិរមម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

រសិរមម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
បសុពាបាល 
នរសក្ត្សាស្តសត 
ររុខសាស្តសត 

 

២៦. សារលវិទាលយ័រម្ពុជា 
*អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 សារលវិទាលយ័រម្ពជុា ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាឯរជន ផ្ដលមានទីតំាងនៅផ្ាឺះនលខ្
១៤៣-១៤៥ មហាវងីិៃ ក្ពឺះននរាត្តមសងាក ត់្បឹងនរងរង ខ្ ឌ ចំការមន  រាជធានីភែំនពញ។ 

 ទូរស័ពឌនលខ្ៈ ០២៣ ៩៩៣ ២៧៤ /០២៣ ៩៩៣ ២៧៥ /  ០២៣៩៩៣ ២៧៦ 
 ទូរសារនលខ្ៈ ០២៣ ៩៩៣២៨៤      
 អីុផ្ម៉ាលៈ  info@uc.edu.kh 
 ន្ ទំព័រៈ  www.uc.edu.kh 

*ម្ហាវិទាលយ័ និងម្ុខជំនាញ 
សារលវទិាល័យរមពុជ្ជមានមហាវទិាល័យ ០៦ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញៈ 

ល.រ មហាវទិាល័យ មុខ្ជំនាញ 
០១ មហាវទិយល័យ សិលបៈ និងវទិាសាស្តសត ភាសាអង់ន្លស 
០២ មហាវទិយល័យចាប់ ចាប់ 
០៣ មហាវទិាល័យអប់រ ំ អប់រ ំ

០៤ មហាវទិាល័យក្្ប់ក្្ង 
នសដឋរិចេ 

្ ននយយ 

mailto:info@uc.edu.kh
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ធ្នាោរ និង ិរញវត្ាុ 
ក្្ប់ក្្ងបដិសណ្តឋ ររិចេ និង

នទសចរ ៍ 

០៥ មហាវទិយល័យ វទិាសាស្តសតសងាម 

សិរាពីការអភិវឌ្ឍន៍ 
រដឋបាលសាធារ ៈ 
ទំនារ់ទំនងអនតរជ្ជតិ្ 

វទិាសាស្តសតននោបាយ 

០៦ មហាវទិាល័យវទិាសាស្តសត និងបនចេរនទស 
ព័ត៌្មានវទិា 

វទិាសាស្តសតរំុពយូទ័រ 
 

២៧. សារលវិទាលយ័ឡាយហវ 
*អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 សារលវិទាលយ័ឡាយហវ ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាឯរជន ផ្ដលមានទីតំាងនៅផ្លូវសានត្ 
ក្រុមទី១១ ម ឌ ល ០៣ សងាក ត់្០២ ក្រុងក្ពឺះសី នុ នខ្ត្តក្ពឺះសី នុ។ 

 ទូរស័ពឌនលខ្ៈ ០៣៤ ៩៣៤ ៤៩៨/ ០១៦ ៤១១ ៩២៣ 
 អីុផ្ម៉ាលៈ  admin@lifieun.edu.kh 
 ន្ ទំព័រៈ  www.lifeun.edu.kh 

*ម្ហាវិទាលយ័ និងម្ុខជំនាញ 
សារលវទិាល័យឡា វ មានមហាវទិាល័យ 0៦ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញៈ 

ល.រ មហាវទិាល័យ មុខ្ជំនាញ 

០១ 
មហាវទិយល័យ 

សិលបៈ មនុសសសាស្តសត និងភាសាបរនទស 

អរសរសាស្តសតភាសាអង់ន្លស 
សាសនាវទិា 

អរសរសាស្តសតរូនរ ៉ា 

០២ មហាវទិាល័យ វទិាសាស្តសត និងវសិវរមម 
វទិាសាស្តសតរំុពយូទ័រ 

្ ិត្វទិា 
សំ ង់សីុវលិ 

០៣ មហាវទិាល័យវទិាសាស្តសតសងាម 
ចិត្តវទិា 

នីតិ្សាស្តសត 
នសដឋរិចេ 

០៤ មហាវទិាល័យ ក្្ប់ក្្ង  ិជារមម ក្្ប់ក្្ង 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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ទីផ្ារ 
្ ននយយ 

 ិរញវត្ាុ និងធ្នាោរ 

០៥ មហាវទិាល័យ ្ិលានុបដាឋ រ និងឆមប 
្ិលានុបដាឋ រ 

ឆមប 

០៦ មហាវទិាល័យសាា បត្យរមម និងន្ររបូនីយរមម 
សាា បត្យរមម 
រចនាខ្ងរែុង 

សាា បត្យរមមសួនឧទាន 
 
២៨. សារលវិទាលយ័ធនធានម្នុសស 
*អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 សារលវិទាលយ័ធនធានម្នុសស ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាឯរជន ផ្ដលមានទីតំាងនៅ
អាោរ នលខ្២ ផ្លូវនលខ្១៦៣ សងាា ត់្អូឡាពិំរ ខ្ ឌ ចំការមន  រាជធានីភែំនពញ។ 

 ទូរស័ពឌនលខ្ៈ ០២៣ ៩៨៧ ៨២៦/ ០២៣ ៩៩៤ ៤៣៩ 
 ទូរសារនលខ្ៈ ០២៣ ៩៨៧ ៨២៦      
 អីុផ្ម៉ាលៈ  info@hru.edu.kh 
 ន្ ទំព័រៈ  www.hru.edu.kh 

*ម្ហាវិទាលយ័ និងម្ុខជំនាញ 
សារលវទិាល័យធ្នធានមានមហាវទិាល័យ០៥ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញៈ 

ល.រ មហាវទិាល័យ មុខ្ជំនាញ 

០១ 
មហាវទិយល័យ សិលបៈ មនុសសសាស្តសត និង

ភាសា 
ភាសាអង់ន្លសសក្មាប់ទំនារ់ទំនង 
ភាសាអង់ន្លសសក្មាប់បនក្ងៀន 

០២ 
មហាវទិយល័យ នីតិ្សាស្តសត និងវទិាសាស្តសត

ននោបាយ 
នីតិ្សាធារ ៈ 
នីតិ្ឯរជន 

០៣ មហាវទិាល័យវទិាសាស្តសតសងាម និងនសដឋរិចេ 
ធានាោរ 
នសដឋរិចេ 

០៤ មហាវទិាល័យក្្ប់ក្្ង  ិជារមម និង
នទសចរ ៍ 

្ ននយយ 
ក្្ប់ក្្ង 
ទីផ្ារ 

នទសចរ ៍ 
០៥ វទិាសាស្តសតរំុពយូទ័រ 

mailto:info@hru.edu.kh


ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 

ទំព័រទី 203 / 243 

 

មហាវទិយល័យ នីតិ្សាស្តសត និងវទិាសាស្តសត
ននោបាយ 

ព័ត៌្មានវទិា 

 
២៩. សារលវិទាលយ័រុទធិសាស្រសត 
*អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 សារលវិទាលយ័រុទធសិាស្រសត ជ្ជក្្ឹឺះឧត្តមសិរាឯរជន ផ្ដលមានទីតំាងនៅអោរ
នលខ្ ៥៥ ផ្លូវនលខ្១៨០ និង ១៨៤ (វងីិៃផ្រវជ្ជ) សងាក ត់្បឹងរាងំ ខ្ ឌ ដូននពញ 
រាជធានីភែំនពញ។ 

 ទូរស័ពានលខ្ៈ ០២៣  ២២១  ៦២៤ 
 ទូរសារនលខ្ៈ ០២៣  ២២០  ៤៧៦ 
 អីុផ្ម៉ាលៈ  info@puhisastra.edu.kh 
 ន្ ទំព័រៈ  www.putisastra.edu.kh  

*ម្ហាវិទាលយ័ និងម្ុខជំនាញ 
 មហាវទិាល័យពុទធិសាស្តសត មានមហាវទិាល័យ ០៥ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញៈ  
ល.រ មហាវទិាល័យ ជំនាញ 

 
១ 
 

មហាវទិាល័យវទិាសាស្តសត និងបនចេរវទិា 
បណ្តត ញរំុពយូទ័រ 

ក្្ប់ក្្ងទិនែន័យរំុពយូទ័រ 
សរនសររមមវធីិ្ 

២ មហាវទិាល័យនសដឋរិចេ និងធុ្ររិចេ 

្ ននយយ 
នសដឋរិចេ 

 ិរញ្ាវត្ាុ និងធ្នាោរ 
ក្្ប់ក្្ង 
ទីផ្ារ 

៣ 
 

មហាវទិាល័យអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងរសិរមម 
 

នរសក្ត្សាស្តសត 
 

វទិាសាស្តសតសត្វ 

៤ មហាវទិាល័យសិលបៈភាសា 
បនក្ងៀនភាសាអង់ន្លស 
បរផ្ក្បភាសាអង់ន្លស 

៥ មហាវទិាល័យវទិាសាស្តសតសងាម និងនីតិ្សាស្តសត នីតិ្សាស្តសត 
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៣០. វិទាសាា នអនិវឌ្ឍន៍អាសុសីចចៈ 
*អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 វិទាសាា នអនិវឌ្ឍនអ៍ាសុសីចចៈ ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាឯរជន ផ្ដលមានទីតំាង
នៅអោរនលខ្ ៤៧Eo ផ្លូវ៣៤៨ សងាក ត់្ទួលសាវ យនក្ពI ខ្ ឌ ចំការមន រាជធានី
ភែំនពញ ខ្ងលិចផ្ារអូរឡាពិំរ នវ ងខ្ងនរើត្វទិាល័យទួលសាវ យនក្ព។ 

 ទូរស័ពានលខ្ៈ០២៣  ៦៩០  ០៧៦៧   ០២៣  ៦៩២  ១៩១២ 
 អីុផ្ម៉ាលៈ sadi@sadi.edu.kh 
 ន្ ទំព័រៈ wwwsadi.edu.kh  

*ម្ហាវិទាលយ័ និងម្ុខជំនាញ 
វទិាសាា នអភិវឌ្ឍន៍អាសីុសចេៈ មានមហាវទិាល័យ ០៣ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញៈ  

ល.រ មហាវទិាល័យ ជំនាញ 

១ មហាវទិាល័យព័ត៌្មានវទិា 
ក្្ប់ក្្ងទិនែន័យ 

វសិវរមមរមមវធីិ្រំុពយូទ័រ 
ក្្ប់ក្្ងបណ្តត ញរំុពយូទ័រ 

២ មហាវទិាល័យ  ិជារមម 
ក្្ប់ក្្ងអាជីរមម 
ក្្ប់ក្្ងទីផ្ារ 

ក្្ប់ក្្ង្ ននយយ 
៣ មហាវទិាល័យភាសាបរនទស ភាសាអង់ន្លសផ្ផ្ែរអប់រ ំ

 
៣១. វិទាសាា នអប់រពំាណិជជសាស្រសត 
*អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 វិទាសាា នអប់រពំាណិជជសាស្រសត ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាឯរជន ផ្ដលមានទីតំាង
នៅអោរនលខ្ ៣៥១ មហាវងីិៃ ាដរនហាា លសងាក ត់្អូរឫសស២ី ខ្ ឌ ៧មររា រាជធានី
ភែំនពញ (ជិត្រងវង់មូលនាង្ងាីងអូរឫសសី)។ 

 ទូរស័ពានលខ្ៈ ០២៣  ៩៩០  ០៨៩   ០១៧  ៧៩៩  ៩៨១   
 អីុផ្ម៉ាលៈ  info@ibei.edu.kh 
 ន្ ទំព័រៈ  www.ibe.edu.kh  

*ម្ហាវិទាលយ័ និងម្ុខជំនាញ 
វទិាសាា នអប់រ ំ ិជាសាស្តសត មានមហាវទិាល័យ ០២  ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញៈ  

ល.រ មហាវទិាល័យ ជំនាញ 
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១ 
 

មហាវទិាល័យ  ិជាសាស្តសត ប តុ ឺះបណ្តត លជំនាញ 

ក្្ប់ក្្ង 
ទីផ្ារ 

 ិរញ្ាវត្ាុ និងធ្នាោរ 
្ ននយយ និង ិរញ្ាវត្ាុ 
សណ្តា ោរ និងនទសចរ ៍ 

២ មហាវទិាល័យភាសាបរនទស ប តុ ឺះបណ្តត លជំនាញ អរសរសាស្តសត 
 
៣២. វិទាសាា នព្រុងអងគរ 
*អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 វិទាសាា នព្រុងអងគរ ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាឯរជន មានទីតំាងនៅភូមិនលខ្៥  
សងាក ត់្រំពង់លាវ ក្រុងរំពង់លាវ នខ្ត្តនក្ពផ្វង។ 

 ទូរស័ពានលខ្ៈ ០១១  ២៦៣  ៣២៦  /  ០១២  ៩៦៣  ៧០០  
 អីុផ្ម៉ាលៈ  aci pv@yahoo.com 
 ន្ ទំព័រៈ  www. pv@yahoo.com 

*ម្ហាវិទាលយ័ និងម្ុខជំនាញៈ 
វទិាសាា នក្រុងអងារមានមហាវទិាល័យ ០២  ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញៈ 

ល.រ មហាវទិាល័យ ជំនាញ 

១ មហាវទិាល័យក្្ប់ក្្ង  ិជារមម 
្ ននយយ 

ទីផ្ារ 
ធ្នធានមនុសស 

២ មហាវទិាល័យវទិាសាស្តសតអប់រ ំ

្ ិត្វទិា 
របូវទិា 

អរសរសាស្តសតផ្ខ្មរ 
អរសរសាស្តសតអង់ន្លស 

៣៣. វិទាសាា នមខម្មអ  
*អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 វិទាសាា នមខម្មអ  ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាឯរជនផ្ដលមានទីតំាងនៅអោរ
នលខ្ ៦៤ ផ្ផូវនលខ្១០៨ សងាក ត់្វត្តភែំ  ខ្ ឌ ដូននពញ រាជធានីភែំនពញ។  

 ទូរស័ពានលខ្ៈ ០២៣  ៩៨៦  ៥២២  
 អីុផ្ម៉ាលៈ  reception@cam-ed.com 
 ន្ ទំព័រៈ  www.cam-ed.com 
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*ម ា៉ា តឺម្៉ាង៉ា និងម្ុខជំនាញៈ 
វទិាសាា ននខ្មនអដ នដបា៉ាត្រម៉ាង៉ា ០៣  ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញៈ 

ល.រ មហាវទិាល័យ ជំនាញ 
១ នដបា៉ាត្រម៉ាង់ក្្ប់ក្្ង ក្្ប់ក្្ង 
២ នដបា៉ាត្រម៉ាង់្ ននយយ ្ ននយយ 
៣ នដបា៉ាត្រម៉ាង់ ិរញ្ាវត្ាុ  ិរញ្ាវត្ាុ 

 
៣៤. វិទាសាា នសនតប៉ាលូ 
*អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 វិទាសាា នសនតប៉ាូល ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាឯរជន ផ្ដលមានទីតំាងនៅភូមិអងារ
្្ីរ ឃំុតានភម ស្សុរក្តំាររ់ នខ្ត្តតាផ្រវ (ខ្ងនជើងផ្ារអងាតានសាម)។ 

 ទូរស័ពានលខ្ៈ ០២៣  ៦៣៩០  ០០៣ 
 អីុផ្ម៉ាលៈ info@saintpaulinstitute.org 

*ម្ហាវិទាលយ័ និងម្ុខជំនាញ 
វទិាសាា នសនតប៉ាូល មានមហាវទិាល័យ ០៤ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញៈ 

ល.រ មហាវទិាល័យ ជំនាញ 

១ នដបា៉ាត្រម៉ាង់ព័ត៌្មានវទិា 
ទូរ្មនា្មន៍ និង បណ្តត ញ 

វសិវរមមផ្ផ្ែរទន់ 

២ នដបា៉ាត្រម៉ាង់អរសរសាស្តសតអង់ន្លស 
ភាសាអង់ន្លសសក្មាប់ការបនក្ងៀន 
ភាសាអង់ន្លសសក្មាប់ទំនារ់ទំនង 

៣ នដបា៉ាត្រម៉ាង់ក្្ប់ក្្ងនទសចរ ៍ ក្្ប់ក្្ងនទសចរ ៍ 
៤ នដបា៉ាត្រម៉ាង់នរសក្ត្សាស្តសត នរសក្ត្សាស្តសត 

 
៣៥. វិទាសាា នព្ាយហូប 
*អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 វិទាសាា នព្ាយហូប ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាឯរជន ផ្ដលមានទីតំាងនៅភូមិធ្មម
យុត្តិ សងាក ត់្នបអរ ក្រុងរំពង់ ែ្ ំង។  

 ទូរស័ពានលខ្ៈ ០១២  ៥៧១  ៣៦២ 
 អីុផ្ម៉ាលៈ  seng.sintha@gmail.com 

*ម្ហាវិទាលយ័ និងម្ុខជំនាញ 
វទិាសាា នក្បាយ ូប មានមហាវទិាល័យ ០៣ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញៈ 
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ល.រ មហាវទិាល័យ ជំនាញ 

១ 
មហាវទិាល័យ 

វទិាសាស្តសតរសិរមម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
នរសក្ត្សាស្តសត 

២ 
មហាវទិាល័យ 

ក្្ប់ក្្ង  ិជារមម និងនទសចរ ៍ 

ក្្ប់ក្្ងទូនៅ 
្ ននយយ 

ធ្នាោរ របិូយវត្ាុ 
វទិាសាស្តសតនសដឋរិចេ 

ក្្ប់ក្្ងរដឋបាលសាធារ ៈ 

៣ 
មហាវទិាល័យ 

វទិាសាស្តសតអប់រ ំនិងភាសាបរនទស 

ក្្ប់ក្្ងអប់រ ំ
ភាសាអង់ន្លស 

អប់រអំរសរសាស្តសតផ្ខ្មរ 
អប់រ ំ្  ិត្វទិា 

 
 
៣៦. វិទាសាា នអប់ររំម្ពុជា 
*អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនងៈ 

 វិទាសាា នអប់ររំម្ពុជា ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាឯរជន ផ្ដលមានទីតំាងនៅផ្ាឺះ
នលខ្៥ ផ្លូវនលខ្២០០ សងាក ត់្ផ្ារងៃមី ខ្ ឌ ដូននពញ រាជធានីភែំនពញ។  

 ទូរស័ពានលខ្ៈ ០២៣ ៦៣៦ ៨៥២៩ 
 អីុផ្ម៉ាលៈ  tepvantha.rac@gmail.com 

*ម្ហាវិទាលយ័ និងម្ុខជំនាញ 
វទិាសាា នអប់រ ំមានមហាវទិាល័យ ០២ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញៈ 

ល.រ មហាវទិាល័យ ជំនាញ 
១ មហាវទិាល័យភាសា ភាសាអង់ន្លស 

២ មហាវទិាល័យក្្ប់ក្្ង  ិជារមម 

ទីផ្ារ 
នទសចរ ៍ 
្ ននយយ 
ក្្ប់ក្្ង 
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៣៧. វិទាសាា នបូលណូី 
*អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 វិទាសាា នបូលណូី ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាឯរជន ផ្ដលមានទីតំាងនៅភូមិងៃមរងូ ឃំុ
វូរស ស្សុររំពង់ក្ត្ឡាច នខ្ត្តរំពង់ ែ្ ំង។  

 ទូរស័ពានលខ្ៈ ០២៣  ៨៨  ១៦  ២៣  /  ០១៧  ២២  ០០០៧ 
 ទូរសារនលខ្ៈ  ០២៣  ៨៨  ១៦  ២៣ 

*ម្ហាវិទាលយ័ និងម្ុខជំនាញ 
វទិាសាា នបូលី ូ មានមហាវទិាល័យ ១០ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញៈ 

ល.រ មហាវទិាល័យ ជំនាញ 

១ មហាវទិាល័យនវជាសាស្តសត និងនរា្រុមារ 
នវជាសាស្តសតទូនៅ 

នរា្រុមារ 
២ មហាវទិាល័យឱសងៃសាស្តសត ឱសងៃសាស្តសត 
៣ មហាវទិាល័យទនតសាស្តសត ទនតសាស្តសត 

៤ មហាវទិាល័យបនចេរវទិា និងវទិាសាស្តសត 

សាា បត្យរមម 
សំ ង់សីុវលិ 
ព័ត៌្មានសំ ង់ 

នអឡិចក្ត្ូនិច-ទូរ្មនា្មន៍ 
វសិវរមមនអឡិចក្ត្ូនិច និងអ្ាិសនី 

្ ិត្វទិាអនុវត្តន៍ 
បនចេរវទិាព័ត៌្មាន 
បនចេរវទិាបរសិាា ន 
វសិវរមមបរសិាា ន 
ជីវ្ីមីសាស្តសត 
មីក្រូជីវសាស្តសត 
ជីវបនចេរវទិា 

ជីវវទិា 
្ីមីចំ ីអាហារ 

សុរនិោដី 
ព័ត៌្មានវទិា និងក្្ប់ក្្ង 

៥ 
មហាវទិាល័យវទិាសាស្តសតសងាម និង សារ

ព័ត៌្មាន 
សងាមវទិា 

វទិាសាស្តសតននោបាយ 
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សារព័ត៌្មាន 

៦ មហាវទិាល័យនីតិ្សាស្តសត 
ចាប់សាធារ ៈ 
ចាប់  ិជារមម 
ចាប់អនតរជ្ជតិ្ 

៧ 
មហាវទិាល័យវទិាសាស្តសតរសិរមម និងអភិវឌ្ឍន៍

ជនបទ 

ជលផ្ល 
នរសក្ត្សាស្តសត 
បសុនពទយ 

៨ ហាវទិាល័យមនុសាស្តសត និងភាសា 
ភាសាអង់ន្លស 
ភាសាបារាងំ 

វទិាសាស្តសតអប់រ ំ

៩ មហាវទិាល័យក្្ប់ក្្ង  ិជារមម និងនសដឋរិចេ 

ទីផ្ារ 
ក្្ប់ក្្ង 

្ ននយយ 
ក្្ប់ក្្ង និងនទសចរ ៍ 

នសដឋរិចេ 
 ិរញ្ាវត្ាុ និងធ្នាោរ 

១០ មហាវទិាល័យវទិាសាស្តសតផ្ងៃទំានវជាសាស្តសត 

្ិលាននុបដាឋ រ 
ឆមប 

វទិយុសាស្តសត 
មនាីរពិនសាធ្ន៍ 

ពាបាលនដាយចលនា 
 
 

៣៨. វិទាសាា នព្គ្ប់ព្គ្ង និងអនិវឌ្ឍន ៍
*អាសយដ្ឋា នទំនារ់ទំនង 

 វិទាសាា នព្គ្បព់្គ្ង និងអនិវឌ្ឍន៍  ជ្ជក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរាឯរជន ផ្ដលមានទី
តំាងនៅភូមិ លផ្ញរ១ សងាក ត់្ផ្ាឺះនក្ព  ក្រុងន ធិ្សាត់្។  

 ទូរស័ពានលខ្ៈ ០៥២  ៩៥១ ៥១៩ 
 អីុផ្ម៉ាលៈ mensethy@camintel.com 
 ន្ ទំព័រៈ www.imd.edu.kh 

*ម្ហាវិទាលយ័ និងម្ុខជំនាញ 

mailto:mensethy@camintel.com
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វទិាសាា នក្្ប់ក្្ង និងអភិវឌ្ឍន៍ មានមហាវទិាល័យ ០៤ ផ្ដលមានមុខ្ជំនាញៈ 
ល.រ មហាវទិាល័យ ជំនាញ 

១ មហាវទិាល័យក្្ប់ក្្ង 
ក្្ប់ក្្ងទូនៅ 

្ ននយយ និង ិរញ្ាវត្ាុ 
២ មហាវទិាល័យភាសាបរនទស អប់រភំាសាអង់ន្លស 
៣ មហាវទិាល័យបនចេរវទិាព័ត៌្មាន វទិាសាស្តសតរំុពយូទ័រ 
៤ មហាវទិាល័យនីតិ្សាស្តសត និងនសដឋរិចេ  ិរញ្ាវត្ាុ និងធ្នាោរ 
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ខ. រត័៌មានសតរីីវិទាលយ័ចំមណះទូមៅ និងបមចចរមទស 

 ក្រសួងអប់រ ំ យុវជន និងរីឡា មាននោលននោបាយបនងកើត្វទិាល័យចំន ឺះទូនៅ និង
បនចេរនទស ោ៉ាងនហាចណ្តស់ ០១រែុង ០១នខ្ត្ត និងនៅតាមតំ្បន់នសដឋរិចេពិនសស។ ្ិត្ក្តឹ្ម ែ្ ំ
២០១៦ មានវទិាល័យចំន ឺះទូនៅ និងបនចេរនទសចំនួន ០៧ ផ្ដលក្រសួងអប់រ ំយុវជន និងរីឡា
បានបនងកើត្នឡើងនដើមបីផ្តល់ឱកាស និងជនក្មើសដល់សិសានុសិសសរែុងការសិរា។ វទិាល័យទំាង
ននឺះ   ផ្តល់នសវាផ្ផ្ែរអប់រចំំន ឺះទូនៅ និងផ្ផ្ែរអប់របំនចេរនទស។ សិសសផ្ដលបញ្េ ប់ការសិរាផ្ផ្ែរ
អប់រ ំ  បនចេរនទសនឹងទទួលបានសញ្ហា បក្ត្បនចេរនទសនិងវជិ្ជា ជីវៈរក្មិត្៣ ផ្ដលសមមូលនឹង
សញ្ហា បក្ត្មធ្យមសិរាទុតិ្យភូមិ។ ខ្ងនក្កាមននឺះ ជ្ជបញ្ា ីន ម្ ឺះវទិាល័យចំន ឺះទូនៅ និង
បនចេរនទស៖ 
 ១.  វទិាល័យចំន ឺះទូនៅ និងបនចេរនទសអនុវត្តរំពង់នវើទាល សាិត្នៅភូមិសំបូរ 
  ឃំុសំបូរ ស្សុរក្បាសទសំបូរ នខ្ត្តរំពង់ធំ្។ 
 ២.  វទិាល័យចំន ឺះទូនៅនិងបនចេរនទសសមតចអ្ាមហានសនាបតី្នត្នជ្ជ  ុនផ្សនរ ៉ាតូា 
  សាិត្នៅ ឃំុសនលុង ស្សុរខ្ាច់រណ្តត ល នខ្ត្តរណ្តត ល 
 ៣.  វទិាល័យចំន ឺះទូនៅនិងបនចេរនទសក្ពឺះបាទសនមតចបរមនាងៃ ននរាត្តម សី មុនី 
  សាិត្នៅភូមិសាលានលខ្ក្បំា សងាក ត់្អូឬសសី ស្សរុរំពង់ក្ត្ឡាច នខ្ត្តរំពង់ ែ្ ំង 
 ៤.  វទិាល័យចំន ឺះទូនៅនិងបនចេរនទសឯរជន សនតន្រ វង់សវ័រ សាិត្នៅភូមិចំការនទ ង 
  ឃំុ្ូស ស្សុរក្តំាររ់ នខ្ត្តតាផ្រវ 
 ៥.  វទិាល័យចំន ឺះទូនៅនិងបនចេរនទស  ុន ផ្សន ជមពូវន័ រាជធានីភែំនពញ 
 ៦.  វទិាល័យចំន ឺះទូនៅនិងបនចេរនទសពួរ សាិត្នៅរែុងស្សុរពួរ នខ្ត្តនស មរាប 
 ៧.  វទិាល័យចំន ឺះទូនៅនិងបនចេរនទសបាវតិ្ សាិត្នៅរែុងក្រុងបាវតិ្ នខ្ត្តសាវ យនរ ង។ 
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គ្. រ័ត៌មានទារ់ទងនឹងការសរិាតាម្ម្ុខជំនាញមៅឧតតម្សរិា 
១~ជំនាញគ្ណិតវិទា 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ្ ិត្វទិា 
និងរបូវទិា។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្ថាែ រ់បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល៤
ែ្ ំ នសមើនឹង ១៤០ នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងផ្ដលនិសសតិ្ទទួលបាននក្កាយពីបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
- មូលដាឋ នក្្ឹឺះនន្ ិត្វទិា 
- យល់ដឹងពី្ ិត្វទិាអនុវត្តន៍ (សាិតិ្ តូ្ប៉ាូឡូជី...) 
- យល់ដឹងពីការវភិា្ចំនួនរំុផ្លិច និងនចឺះភាសាអង់ន្លស ។ល។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ: 
- សាស្តសាត ចាំរយ្ ិត្វទិា នៅតាមក្្ឹឺះសាា នសិរា 
- តាមបណ្តដ ក្រសួង ក្រមុ  ុន ធ្នាោរ អងាការនក្ៅរដាឋ ភិបាល និងសាា ប័ននផ្សងៗ។ 

 
២~ជំនាញរបូវិទា 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ :  របូវទិា និង   
្ ិត្វទិា 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១៥៣ នក្រឌី្ត្។  

 ចំន ឺះដឹងផ្ដលនិសសតិ្ទទួលបាននក្កាយពីបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
- មូលដាឋ នក្្ឹឺះននរបូវទិា ដឹងពីឧបររ ៍នអឡិចក្ត្ូនិច និងនស ្វី និងថាមពលនមកានិច 
- យល់ដឹងពីរបូវទិាបូរា  របូវទិាសាិតិ្ របូវទិាសា្រ របូវទិាអាតូ្មិច 
- យល់ដឹងពីនអឡិចក្ត្ូឌី្ណ្តមិច និងនចឺះភាសាអង់ន្លស ។ល។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
- ជ្ជសាស្តសាត ចាំរយរបូវទិា នៅតាមក្្ឹឺះសាា នសិរា 
- តាមបណ្តដ ក្រសួង ក្រមុ  ុន ធ្នាោរ អងាការនក្ៅរដាឋ ភិបាល និងសាា ប័ននផ្សងៗ។ 

 
៣~ជំនាញគ្ីម្វីិទា 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ្ីមីវទិា និង   
្ ិត្វទិា 
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 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១៥៥ នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងផ្ដលនិសសតិ្ទទួលបាននក្កាយពីបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
- យល់ដឹងពីការពិនសាធ្្ីមីវភិា្ ្ីមីសររីាងា ្ីមីរបូ ្ីមីជីវៈ ្ីមីបរសិាា ន 
- យល់ដឹងពីការសំនោ្អសររីាងា និងភាសាអង់ន្លស ។ល។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
- ជ្ជសាស្តសាត ចាំរយ្ីមី នៅតាមក្្ឹឺះសាា នសិរា 
- ទីពិនសាធ្ន៍នផ្សងៗរែុងសាា ប័នរដឋ និងឯរជន (ក្រសួងបរសិាា ន ក្រសួងឧសា រមម ផ្រ ៉ា និង

ថាមពល ក្រសួងរសិរមម រកុាខ ក្បមាញ់ និងននសាទ) 
- នរាងចក្រផ្លិត្ចំ ីអាហារ សីុម៉ាង់ត្ិ៍ ក្រុម  ុន អងាការនក្ៅរដាឋ ភិបាល និងសាា ប័ននផ្សងៗ 

 
៤~ជំនាញជីវវិទា 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ជីវវទិា និង 
្ីមីវទិា 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល៤ ែ្ ំ 
ោ៉ាងតិ្ច ១២០នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងផ្ដលនិសសតិ្ទទួលបាននក្កាយពីបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
- មូលដាឋ នក្្ឹឺះននជីវវទិា 
- យល់ដឹងពីសររីវទិា ្ីមីជីវៈ កាយវភិា្ររុខជ្ជតិ្ និងសត្វ 
- យល់ដឹងពីមីក្រុបវទិា និងយល់ដឹងពីនអរូឡូសីុទូនៅ និងភាសាអង់ន្លស ។ល។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
- ជ្ជសាស្តសាត ចាំរយជីវវទិា នៅតាមក្្ឹឺះសាា នសិរា 
- តាមបណ្តដ ក្រមុ  ុន សាា ប័ននានា អងាការនក្ៅរដាឋ ភិបាល និងនៅតាមមនាីរពិនសាធ្ន៍

នផ្សងៗ។ 
 
៥~ជំនាញរ័ត៌មានវិទា 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ្ ិត្វទិា 
និងរបូវទិា។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១៦៤ នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងផ្ដលនិសសតិ្ទទួលបាននក្កាយពីបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
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- យល់ដឹងពីការវភិា្ និងនធ្វើ្នក្មាងក្បព័នធព័ត៌្មានវទិា សរនសររមមវធីិ្រំុពយូទ័រ 
- យល់ដឹងពីការក្្ប់ក្្ងក្បព័នធព័ត៌្មានវទិា ទំនារ់ទំនងទិនែន័យ 
- យល់ដឹងពីវសិវររ Soft Ware រំុពយូទ័រ Client-Server និងដឹងពីរមមវធីិ្សារព័ត៌្មាន និង

បញ្ហា សិបបនិមមិត្ 
- យល់ដឹងពីការក្្ប់ក្្ង្នក្មាង ក្បព័នធក្បតិ្បត្តិការ និងភាសាអង់ន្លស ។ល។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
- ជ្ជសាស្តសាត ចាំរយរំុពយូទ័រនៅតាមក្្ឹឺះសាា នសិរា 
- តាមបណ្តដ ក្រមុ  ុន ធ្នាោរ អងាការនក្ៅរដាឋ ភិបាល និងសាា ប័ននផ្សងៗ។ 

 
៦~ជំនាញបរសិាា ន 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ជីវវទិា និង 
្ីមីវទិា។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១៥៣ នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងផ្ដលនិសសតិ្ទទួលបាននក្កាយពីបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
- យល់ដឹងពីថាមពល និងបរសិាា ន ការក្្ប់ក្្ងការសំ ល់រងឹ 
- យល់ដឹងពី្ីមីបរសិាា ន ចាប់បរសិាា ន នអរូសីុសផ្សដម 
- យល់ដឹងពីការក្្ប់ក្្ងការសំ ល់បំពុលទឹរ និងភាសាអង់ន្លស ។ល។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
- ជ្ជសាស្តសាត ចាំរយផ្ផ្នដីវទិា នៅតាមក្្ឹឺះសាា នសិរា ក្រុម  ុន អងាការនក្ៅរដាឋ ភិបាល 

និងសាា ប័ននផ្សងៗ។ 
 
៧~ជំនាញគ្ីម្ីជីវៈ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ្ីមីវទិា និង  
ជីវវទិា 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល៤ ែ្ ំ 
ោ៉ាងតិ្ច ១២០ នក្រឌី្ត្។  

 ចំន ឺះដឹងផ្ដលនិសសតិ្ទទួលបាននក្កាយពីបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
- យល់ដឹងពី្ីមីសររីាងា ្ីមីអសររីាងា ្ីមីជីវៈ ្ីមីជីវសររីាងា 
- យល់ដឹងពីជីវថាមពល ជីវវទិាទូនៅ សារធាតុ្ពុល និងនចឺះភាសាអង់ន្លស ។ល។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ: 
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- ជ្ជសាស្តសាត ចាំរយ្ីមី នៅតាមក្្ឹឺះសាា នសិរា 
- ទីពិនសាធ្ន៍នផ្សងៗរែុងសាា ប័នរដឋ និងឯរជន (ក្រសួងបរសិាា ន ក្រសួងឧសា រមម ផ្រ ៉ា និង

ថាមពល ក្រសួងរសិរមម រកុាខ ក្បមាញ់ និងននសាទ) 
- នរាងចក្រផ្លិត្ចំ ីអាហារ សីុម៉ាង់ត្ិ៍ នភសជាៈ ក្រុម  ុន អងាការនក្ៅរដាឋ ភិបាល និង

សាា ប័ននផ្សងៗ។ 
 
៨~ជំនាញវិសវរម្មនុយមរៃផ្អ៊ែរ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ្ ិត្វទិា  
របូវទិា និង្ីមីវទិា។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល០៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១៤០ នក្រឌី្ត្។  

 ចំន ឺះដឹងផ្ដលនិសសតិ្ទទួលបាននក្កាយពីបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
- យល់ដឹងពីមូលដាឋ នក្្ឹឺះនន្ ិត្វទិា និងរបូវទិានដើមបីវសិវរមម 
- នចឺះវភិា្ និងរំ ត់្បញ្ហា នផ្សងៗរែុងធ្មមជ្ជតិ្ ក្ពមទំាងទាញររមូលន តុ្ និងឥទធិពល

នចញពីការវភិា្ 
- យល់ដឹងពីវធីិ្សាស្តសតសាិតិ្នៅរែុងវសិវរមម និងដឹងពីយនតការននក្បព័នធរំនៅ និងក្បព័នធ

អងាធាតុ្រាវ 
- យល់ដឹងពីក្បព័នធនងៃរភាព និងក្បព័នធរញ្ាួ យរបស់ធ្មមជ្ជតិ្ 
- បរស្សាយពីដំនណ្តឺះស្សាយផ្បបវសិវរមមោ៉ាងក្តឹ្មក្ត្ូវចំន ឺះក្បព័នធមិនក្បក្រតី្ 
- មានសមត្ាភាពនធ្វើរិចេស ក្បតិ្បត្តិការជ្ជមួយនឹងវសិវររជ្ជនក្ចើន នៅរែុងតំ្បន់នផ្សងៗ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
- ក្រសួងឧសា រមមរមម ផ្រ ៉ា និងថាមពល និងក្រសួងផ្ដលមានការ រ់ព័នធ 
- សារលវទិាល័យបាត់្ដំបង 
- ក្រុម  ុននៅក្បនទសរូនរ ៉ា។ 

 
៩~ជំនាញមទរមកាសលិ គ្ីម្ី និងចំណីអាហារ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ្ ិត្វទិា របូ
វទិា និង្ីមីវទិា។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល០៥ ែ្ ំ 
ោ៉ាងតិ្ច ១២០នក្រឌី្ត្។  

 ចំន ឺះដឹងផ្ដលនិសសតិ្ទទួលបាននក្កាយពីបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៥ ែ្  ំ: 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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- មូលដាឋ នក្្ឹឺះននរបូធាតុ្ផ្រនចែផ្លិត្ផ្លរសិឧសា រមម និងមីក្រជីូវៈអតិ្សុខុ្ម
ក្បា  ផ្ដលបងកជំងររែុងចំ ីអាហារ 

- យល់ដឹងពីសដង់ដារ និងការនវចខ្េប់ចំ ីអាហារ 
- យល់ដឹងពីក្បក្ពឹត្តិរមមននការសមាអ ត្ទឹរ និងផ្ផ្ែររនៅដ ឧសា រមម 
- យល់ដឹងពីការក្្ប់ក្្ង និងការសិរាទីផ្ារ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
- ក្រសួងឧសា រមមរមម ផ្រ ៉ា និងថាមពល និងវទិាសាា នបា៉ាសា័រ 
- ក្រុម  ុន ឬរនរាងចក្រផ្លិត្នភសជាៈ សុរា និងចំ ីអាហារនានា 
- ក្រុម  ុនថាែ ំជរ់ និងមជឈម ឌ លសិរា និងអភិវឌ្ឍន៍រសិរមមនៅរមពុជ្ជ។ 

 
១០~ជំនាញមទរមកាសលិសណំង់សុវីលិ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ្ ិត្វទិា  
របូវទិា និង្ីមីវទិា។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល០៥ ែ្ ំ 
ោ៉ាងតិ្ច ១២០នក្រឌី្ត្។  

 ចំន ឺះដឹងផ្ដលនិសសតិ្ទទួលបាននក្កាយពីបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៥ ែ្  ំ: 
- ដឹងពីភាពធ្ន់ននសមាា រ ការវភិា្ និង្ នានក្្ឿងបងាុំ (អំពីផ្ដរ នបតុ្ងអានម៉ា នវើ 

នបតុ្ងនក្ប៉ារុងក្តំាង) 
- យល់ដឹងពីការ្ នាក្្ឹឺះសំ ង់ 
- យល់ដឹងពីការសិរា និង្ នា សាព ននិងងៃែល់ 
- ការក្្ប់ក្្ងការដាឋ នសំ ង់ និងសំ ង់សិលបៈការ ៍។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
- ក្រសួងសាធារ ការ និងដឹរជញ្ាូ ន ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក្រុម  ុនសំ ង់នានា 
- ក្រុម  ុនផ្លិត្សីុម៉ាង់ត៍្ និងតាមសាា ប័ននផ្សងៗ។ 

 
១១~ជំនាញមទរមកាសលិអគ្គិសនី ថាម្រល និងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ្ ិត្វទិា  
របូវទិា និង្ីមីវទិា។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល៥ ែ្ ំ 
ោ៉ាងតិ្ច ១២០នក្រឌី្ត្។  

 ចំន ឺះដឹងផ្ដលនិសសតិ្ទទួលបាននក្កាយពីបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៥ ែ្  ំ: 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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- យល់ដឹងពីអ្ាិសនីរែុងអាោរ និងឧសា រមម 
- យល់ដឹងពីការផ្ាត់្ផ្ាង់ថាមពលអ្ាិសនីរែុងផ្ផ្ែរឧសា រមម និងការផ្ចរចាំយ

ថាមពលអ្ាិសនី 
- ដឹងពីនរាងចក្រអ្ាិសនី និងអនុសាា នីយ៍អ្ាិសនី បណ្តដ ញអ្ាិសនី 
- យល់ដឹងពីសវ័យក្បវត្តិរមមទំននើបរែុងស ក្ោសឧសា រមម 
- យល់ដឹងពីក្បព័នធទូរ្មនា្មន៍ចល័ត្ និងអចល័ត្។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
- នរាងចក្រ ឬក្រុម  ុនអ្ាិសនី ក្រសួងឧសា រមមរមម ផ្រ ៉ា និងថាមពល 
- ក្រុម  ុនផ្លិត្ថាែ ំជរ់ ក្រមុ  ុនទូរសព័ាចល័ត្ និងអចល័ត្ និងតាមសាា ប័ននផ្សងៗ។ 

 
១២~ជំនាញមទរមកាសលិរ័ត៌មានវិទា និងទំនារ់ទំនង 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ្ ិត្វទិា  
របូវទិា និង្ីមីវទិា។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល៥ ែ្ ំ 
ោ៉ាងតិ្ច ១២០នក្រឌី្ត្។  

 ចំន ឺះដឹងផ្ដលនិសសតិ្ទទួលបាននក្កាយពីបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៥ ែ្  ំ: 
- យល់ដឹងពីវធីិ្សាស្តសតរែុងការសរនសររមមវធីិ្រំុពយូទ័រ 
- យល់ដឹងពីក្បព័នធក្បតិ្បត្តិការមា៉ា សីុនរំុពយូទ័រ 
- យល់ដឹងពីក្បព័នធក្្ប់ក្្ងទិនែន័យ បណ្តដ ញរំុពយូទ័រ ត្រកវទិា 
- យល់ដឹងពីរមមវធីិ្ Internet និងរមមវធីិ្ព ុព័ត៌្មាន និងបញ្ហា សិបបនិមមិត្។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
- សាស្តសាត ចាំរយតាមក្្ឹឺះសាា នសិរា 
- ក្រុម  ុនទូរសព័ាចល័ត្ និងអចល័ត្ ក្រុម  ុន អងាការ និងតាមសាា ប័ននផ្សងៗ។ 

 
១៣~ជំនាញមទរមកាសលិឧសាហរម្ម នងិមម្កានិច 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ្ ិត្វទិា  
របូវទិា និង្ីមីវទិា។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល៥ ែ្ ំ 
ោ៉ាងតិ្ច ១២០នក្រឌី្ត្។  

 ចំន ឺះដឹងផ្ដលនិសសតិ្ទទួលបាននក្កាយពីបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៥ ែ្  ំ: 
- យល់ដឹងពីនមកានិចននអងាធាតុ្រងឹ និងអងាធាតុ្រាវ ផ្ទរមិុច និងផ្ទរម៉ាូឌី្ណ្តមិុច 
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- យល់ដឹងពីវទិាសាស្តសត និងភាពធ្ន់ននសមាា រ 
- យល់ដឹងពីការផ្រនចែសមាា រ ផ្លិត្រមមនមកានិច មាក្តាសាស្តសត 
- យល់ដឹងពីការសិរា្នក្មាង និងបលង់ម៉ាូទ័រចំន ឺះរែុង 
- យល់ដឹងពីមា៉ា សីុនបរកិាខ រក្ត្ជ្ជរ់សវ័យក្បវត្តិរមម នអឡិចក្ត្ូតិ្ចនិច 
- យល់ដឹងពីការនរ បចំ និងការក្្ប់ក្្ងស ក្ោស។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
- ក្រសួងឧសា រមម ផ្រ ៉ា និងថាមពល ក្រមុ  ុនផ្លិត្ថាែ ំជរ់ 
- តាមបណ្តដ ក្រមុ  ុន អងាការ និងតាមសាា ប័ននផ្សងៗ។ 

 
១៤~ជំនាញមទរមកាសលិជនបទ (វិសវរម្មធនធានទឹរ និងនូគ្ារសាស្រសត) 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ្ ិត្វទិា  
របូវទិា និង្ីមីវទិា។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល៥ ែ្ ំ 
ោ៉ាងតិ្ច ១២០នក្រឌី្ត្។  

 ចំន ឺះដឹងផ្ដលនិសសតិ្ទទួលបាននក្កាយពីបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៥ ែ្  ំ: 
រ. វសិវរមមធ្នធានទឹរៈ 
- យល់ដឹងអំពីវារអី្ាិសនី 
- យល់ដឹងពីសំ ង់ន ដាឋ រចនាសមព័នធជនបទ និងសំ ង់ធារាសាស្តសត 
- យល់ដឹងពីការវភិា្្ុ ភាពទឹរ ក្បព័នធទឹរសាអ ត្ និងការរនំដាឺះទឹររខ្វរ់។ 
ខ្. វសិវរមមភូ្ាពសាស្តសតៈ 
- យល់ដឹងពីឋាននលខ្ និងព័ត៌្មានភូមិសាស្តសត 
- យល់ដឹងពីក្្ឹឺះសំ ង់អោរ និងផ្លូវងៃែល់ 
- យល់ដឹងពីអាជីវរមមខ្ាច់ ដីឥដឋ ក្្សួ និងអាជីវរមមសីុម៉ាង់ត៍្។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ: 
- ក្រសួងធ្នធានទឹរ និងឧត្តុនិយម ក្រសួងសាធារ ការ និងដឹរជញ្ាូ ន ក្រសួងអភិវឌ្ឍ

ន៍ជនបទ 
- អាជ្្ជធ្រ រ់ព័នធនានា មជឈម ឌ លសិរា និងអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយរសិរមម ក្រុម  ុន     

អងាការ និងតាមសាា ប័ននផ្សងៗ។ 
១៥~ជំនាញអរសរសាស្រសតផ្ខមរ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ភាសាផ្ខ្មរ និង
ក្បវត្តិវទិា។ 
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 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១៦៥នក្រឌី្ត្។  

 ចំន ឺះដឹងផ្ដលនិសសតិ្ទទួលបាននក្កាយពីបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
- មូលដាឋ នក្្ឹឺះននអរសរសាស្តសតផ្ខ្មរ និងអរសរសិលប៍ផ្ខ្មរ អាសីុ បសេឹម ចិន និងឥណ្តឌ  
- យល់ដឹងពីក្ទឹសដីអរសរសិលប៍ វបបធ្ម៌ នវយាររ ៍ ភាសាវទិា វធីិ្សាស្តសតស្សាវក្ជ្ជវ 
- យល់ដឹងពីបាលីសំស្តសកឹត្ សិលប៍វទិា សិលាចាំររិ និងភាសាអង់ន្លស ។ល។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
- សាស្តសាត ចាំរយភាសាផ្ខ្មរ នៅតាមក្្ឹឺះសាា នសិរា 
- ជំនាញវជិ្ជា និពនធ ជំនាញម្ាុនទាសរ៍នទសចរ ៍ ការងាររដឋបាល 

តាមអងាការនក្ៅរដាឋ ភិបាល និងតាមសាា ប័ននផ្សងៗ។ 
 
១៦~ជំនាញទសសនវិជាជ  

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ភាសាផ្ខ្មរ និង
ពលរដឋវជិ្ជា ។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល០៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១៦៤នក្រឌី្ត្។  

 ចំន ឺះដឹងផ្ដលនិសសតិ្ទទួលបាននក្កាយពីបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
- មូលដាឋ នក្្ឹឺះននទសសនវជិ្ជា  និងដឹងពីទសសនវជិ្ជា ក្បវត្តិសាស្តសត សាសនា និងទសសនវជិ្ជា

វទិាសាស្តសតសងាម 
- យល់ដឹងពីក្បវត្តិ្ំនិត្ននោបាយរមពុជ្ជ ត្រកវជិ្ជា  មូលដាឋ នក្្ឹឺះវទិាសាស្តសតននោបាយ 
- យល់ដឹងពីរបូធាតុ្និយម បដិសំនោ្ ផ្ផ្នការយុទធសាស្តសត និងភាសាអង់ន្លស ។ល។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
- សាស្តសតចាំរយទសសនវជិ្ជា  នៅតាមក្្ឹឺះសាា នសិរា 
- ការងាររដឋបាល តាមក្រសួង ក្រម  ុន តាមបណ្តដ អងាការ សាា ប័ននផ្សងៗ។ 

 
១៧~ជំនាញព្បវតតិវិទា 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ក្បវត្តិវទិា និង
ភាសាផ្ខ្មរ។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល០៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១៤៨ នក្រឌី្ត្។  

 ចំន ឺះដឹងផ្ដលនិសសតិ្ទទួលបាននក្កាយពីបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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- មូលដាឋ នក្្ឹឺះននក្បវត្តិវទិា និងដឹងពីក្បវត្តិស្សាវក្ជ្ជវនិពនធ ក្បវត្តិសាស្តសតសរលនលារ 
- យល់ដឹងពីសិលាចាំររិមុនអងារ និងសម័យអងារ ក្បវត្តិសិលបៈផ្ខ្មរ 
- យល់ដឹងពីម្ាុនទាសរ៍នទសចរ ៍ ក្បវតិ្តឧសា រមមនទសចរ ៍ និងភាសាអង់ន្លស 

។ល។ 
 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 

- សាស្តសតចាំរយក្បវត្តិវទិា នៅតាមក្្ឹឺះសាា នសិរា 
- ការងាររដឋបាល តាមក្រសួង តាមបណ្តដ អងាការ សាា ប័ននផ្សងៗ ការងារក្រម  ុននា

នា។ 
 
១៨~ជំនាញនូម្ិវិទា និងមរៀបចំផ្ ន  ី

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ភូមិវទិា និង  
្ ិត្វទិា។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល០៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១៦០ នក្រឌី្ត្។  

 ចំន ឺះដឹងផ្ដលនិសសតិ្ទទួលបាននក្កាយពីបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
- មូលដាឋ នក្្ឹឺះននភូមិវទិា  និងដឹងពីភូមិវទិារបូរមពុជ្ជ  ឧសា រមម ផ្ផ្នដីវទិា ភូមិវទិា

ននោបាយ 
- យល់ដឹងពីការដឹរជញ្ាូ នអនតរជ្ជតិ្ ការនរ បចំផ្ដនដី 
- យល់ដឹងពីរំន ើ នក្បជ្ជជន និងការអភិវឌ្ឍ និងភាសាអង់ន្លស ។ល។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
- សាស្តសាត ចាំរយភូមិវទិា សាស្តសតចាំរយផ្ផ្នដីវទិា សាស្តសតចាំរយបរសិាា ន នៅតាមក្្ឹឺះសាា ន

សិរា 
- ក្រសួងបរសិាា ន ការងារក្រុម  ុន និងជ្ជអែរស្សាវក្ជ្ជវជ្ជមួយអងាការនក្ៅរដាឋ ភិបាល។ 

 
១៩~ជំនាញចិតតវិទា 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ្ ិត្វទិា 
និងជីវវទិា។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ: មានរយៈនពល០៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១៦៣ នក្រឌី្ត្។  

 ចំន ឺះដឹងផ្ដលនិសសតិ្ទទួលបាននក្កាយពីបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ:  
- មូលដាឋ នក្្ឹឺះននចិត្តវទិា  និងដឹងពីចិត្តវទិាអនតរវបបធ្ម៌ ការពាបាលលរខ ៈក្្ួសារ 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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- យល់ដឹងពីក្ទឹសដីបុ្ាលិរលរខ ៈ នរចិត្តវទិា ចិត្តវទិាអប់រ ំ
- យល់ដឹងពីវធីិ្សាស្តសតស្សាវក្ជ្ជវ និងសាិតិ្រែុងចិត្តវទិា និងភាសាអង់ន្លស ។ល។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
- សាស្តសតចាំរយចិត្តវទិា នៅតាមក្្ឹឺះសាា នសិរា និងជ្ជអែរជំនាញ ជ្ជអែរស្សាវក្ជ្ជវរបស់

ក្រុម  ុន 
- បណ្តដ អងាការនក្ៅរដាឋ ភិបាល និងក្រុម  ុន និងសាា ប័ននផ្សងៗ។ 

 
២០~ជំនាញសងគម្វិទា 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ភាសាផ្ខ្មរ និង
្ ិត្វទិា។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល០៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១៥៨ នក្រឌី្ត្។  

 ចំន ឺះដឹងផ្ដលនិសសតិ្ទទួលបាននក្កាយពីបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
- យល់ដឹងពីវទិាសាស្តសតននោបាយ ស្សាវក្ជ្ជវវភិា្ទិនែន័យសងាមវទិា 
- យល់ដឹងពីសងាមវទិាវបបធ្ម៌ សាសនា បរសិាា ន នសដឋរិចេ 
- យល់ដឹងពីការស្សាវក្ជ្ជវ និងនិពនធរែុងសងាមវទិា និងភាសាអង់ន្លស ។ល។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
- សាស្តសតចាំរយសងាមវទិា នៅតាមក្្ឹឺះសាា នសិរា  
- តាមបណ្តដ អងាការនក្ៅរដាឋ ភិបាល ក្រុម  ុន និងសាា ប័ននានា។ 

 
២១~ជំនាញសងគម្រិចចវិទា 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ភាសាផ្ខ្មរ និង 
្ ិត្វទិា។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល០៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១៦០ នក្រឌី្ត្។  

 ចំន ឺះដឹងផ្ដលនិសសតិ្ទទួលបាននក្កាយពីបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ:  
- យល់ដឹងពីក្បវត្តិ្ំនិត្ននោបាយ អភិវឌ្ឍន៍្នក្មាង 
- យល់ដឹងពីសងាមវទិាសាសនា សងាមវទិាចាប់ និងសងាមវទិាក្បជ្ជធិ្បនត្យយ 
- យល់ដឹងពីសងាមវទិាទំនារ់ទំនង និងក្បព័នធផ្សពវផ្ាយ និងភាសាអង់ន្លស ។ល។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
- សាស្តសតចាំរយសងាមវទិា នៅតាមក្្ឹឺះសាា នឧត្ដមសិរា  
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- តាមបណ្តដ អងាការនក្ៅរដាឋ ភិបាល និងក្រមុ  ុន និងសាា ប័ននានា។ 
 
២២~ជំនាញព្បរ័នធផ្សរវផ្ាយ និងសារគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ភាសាអង់ន្លស 
និងភាសាផ្ខ្មរ និងក្ត្ូវឆលងកាត់្ការក្បឡងអំពីភាសាអង់ន្លស និងវបបធ្ម៌ទូនៅ។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល០៤ ែ្ ំ 
ោ៉ាងតិ្ច ១២០ នក្រឌី្ត្។  

 ចំន ឺះដឹងផ្ដលនិសសតិ្ទទួលបាននក្កាយពីបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
- យល់ដឹងពីភាសាអង់ន្លសសក្មាប់ទំនារ់ទំនង និងមូលដាឋ នសារព័ត៌្មាន 
- យល់ដឹងពីចាប់ និងសីលធ្ម៌ក្បព័នធផ្សពវផ្ាយ 
- យល់ដឹងពីការស្សាវក្ជ្ជវ និងក្្ប់ក្្ងក្បព័នធផ្សពវផ្ាយ 
- យល់ដឹងពីទំនារ់ទំនងសាធារ ៈ និង  ិជារមម 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
- សាា ប័នរដឋ (ក្រសួងព័ត៌្មាន សាា នីយទូរទសសន៍)  
- អែរយរព័ត៌្មានរែុងក្បនទស-នក្ៅក្បនទស និងនធ្វើការជ្ជមួយអងាការនក្ៅរដាឋ ភិបាល។ 

 
២៣~ជំនាញព្គ្ប់ព្គ្ង 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ្ ិត្វទិា 
និង ពលរដឋវទិា។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១២៩ នក្រឌី្ត្។  

 ចំន ឺះដឹងផ្ដលនិសសតិ្ទទួលបាននក្កាយពីបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
- យល់ដឹងពីមូលដាឋ នក្្ឹឺះននការក្្ប់ក្្ង 
- នចឺះនធ្វើផ្ផ្នការយុទធសាស្តសត និងក្្ប់ក្្ងធ្នធានមនុសស។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
- ក្្ប់សាា ប័នរដឋ ភាែ រ់ងាររដាឋ ភិបាលជ្ជតិ្/អនតរជ្ជតិ្ អងាការនក្ៅរដាឋ ភិបាល  
- អងាភាពអាជីវរមមផ្ទា ល់ខ្លួន និងឯរជន។ 

 
២៤~ជំនាញទីផ្ារ ឬមា៉ា  តីធីង 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ្ ិត្វទិា 
និង ពលរដឋវទិា។ 
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 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១២៩ នក្រឌី្ត្។  

 ចំន ឺះដឹងផ្ដលនិសសតិ្ទទួលបាននក្កាយពីបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
- យល់ដឹងពីមូលដាឋ នក្្ឹឺះននទីផ្ារ និងការស្សាវក្ជ្ជវទីផ្ារ 
- យល់ដឹងពីការក្្ប់ក្្ងទីផ្ារ និងនរ បចំផ្ផ្នការយុទធសាស្តសត 
- យល់ដឹងពីយុទធសាស្តសតននការរំ ត់្នងៃល 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
- ក្្ប់សាា ប័នរដឋ ភាែ រ់ងាររដាឋ ភិបាលជ្ជតិ្/អនតរជ្ជតិ្ អងាការនក្ៅរដាឋ ភិបាល  
- អងាភាពអាជីវរមមផ្ទា ល់ខ្លួន និងឯរជន។ 

 
២៥~ជំនាញមទសចរណ៍ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ក្បវត្តិវទិា និង
ភូមិវទិា។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១២៩ នក្រឌី្ត្។  

 ចំន ឺះដឹងផ្ដលនិសសតិ្ទទួលបាននក្កាយពីបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
- ចំន ឺះដឹងទូនៅអំពីនសដឋរិចេនទសចរ ៍ជ្ជតិ្ និងអនតរជ្ជតិ្ 
- យល់ដឹងពីការបនងកើន និងវភិា្សកាដ នុពលនទសចរ ៍ 
- យល់ដឹងពីជំនាញរែុងផ្ផ្ែរនទសចរ ៍ និងបដិសណ្តឋ ររិចេ និងដឹងពីវធីិ្ជ្ជម្ាុនទាសរ៍

នទសចរ ៍ដ៏ចំណ្តន។ 
 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 

- នៅតាមក្រសួង និងមនាីរនទសចរ ៍ តាមសណ្តឋ ោរ នភាជនីយដាឋ ន ក្រុម  ុនផ្ដល
 រ់ព័នធនឹងវស័ិយនទសចរ ៍ 

- នបើរក្រមុ  ុននទសចរ ៍ខ្លួនឯង។ 
 
២៦~ជំនាញមស ារិចច~ពាណិជជរម្ម 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ្ ិត្វទិា 
និង សីលធ្ម៌ពលរដឋ។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១២៩ នក្រឌី្ត្។  

 ចំន ឺះដឹងផ្ដលនិសសតិ្ទទួលបាននក្កាយពីបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
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- ចំន ឺះដឹងទូនៅអំពីក្ទឹសដីនសដឋរិចេ 
- យល់ដឹងពីនោលននោបាយរដាឋ ភិបាលនលើបញ្ហា នសដឋរិចេ   ិជារមមអនតរជ្ជតិ្ និង

អត្ាក្បនោជន៍ 
- ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នរបស់អាជីវរមម រិចេការ្ ននយយ និងធ្នាោរ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារបាន : 
- ក្រសួងនសដឋរិចេ និង ិរញ្ាវត្ាុ និងសាស្តសាត ចាំរយនៅតាមក្្ឹឺះសាា នសិរា 
- អែររត់្ក្តាបញ្ា ីរបស់ក្រមុ  ុនឯរជននានា ជ្ជអែរវភិា្នសដឋរិចេ វភិា្្នក្មាង 
- អងាការសងាមសីុវលិ និងអនតរជ្ជតិ្នានា ។ល។ 

 
២៧~ជំនាញនីតិសាស្រសត 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ក្បវត្តិវទិា និង
សីលធ្ម៌ពលរដឋ។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១៤៦.៥ នក្រឌី្ត្។  

 ចំន ឺះដឹងផ្ដលនិសសតិ្ទទួលបាននក្កាយពីបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
- ចំន ឺះដឹងទូនៅអំពីចាប់ 
- យល់ដឹងពីក្ទឹសដីចាប់ជ្ជមូលដាឋ ន ក្ទឹសដីជំនាញ 
- យល់ដឹងពីការងារក្បតិ្បត្តិ និងសីលធ្ម៌ និងអាចពិនក្ោឺះនោបល់ផ្ផ្ែរចាប់។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
- ក្្ប់ក្រសួងជំនាញ សាា ប័នតុ្លាការ (នៅក្រម នមធាវ ីក្រឡាបញ្ា ី សារការ)ី 
- ក្រុម  ុននមធាវឯីរជន អងាការសងាមសីុវលិ អងាការអនតរជ្ជតិ្នានា ក្រមុ  ុនឯរជន  

និងអនតរជ្ជតិ្។  
 
២៨~ជំនាញរ ាាលសាធារណៈ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ក្បវត្តិវទិា និង
សីលធ្ម៌ពលរដឋ។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១៣៧ នក្រឌី្ត្។  

 ចំន ឺះដឹងផ្ដលនិសសតិ្ទទួលបាននក្កាយពីបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
- ចំន ឺះដឹងពីក្ទឹសដីជ្ជមូលដាឋ ន ក្ទឹសដីឯរនទសខ្ងចាប់ននោបាយ និងសីលធ្ម៌ 
- ចំន ឺះដឹងពីការពិនក្ោឺះនោបល់ផ្ផ្ែរចាប់។ 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
- ក្្ប់សាា ប័នរដឋបាលសាធារ ៈ និងក្្ប់ក្រសួងជំនាញ 
- សាា ប័នតុ្លាការ (នៅក្រម នមធាវ ីក្រឡាបញ្ា ី សាការ)ី ក្រុម  ុននមធាវឯីរជន និងអនតរ

ជ្ជតិ្ 
- អងាការសងាមសីុវលិ អងាការអនតរជ្ជតិ្នានា ក្រមុ  ុនឯរជនជ្ជតិ្ និងអនតរជ្ជតិ្។ 

 
២៩~ជំនាញវិទាសាស្រសតមស ារិចច 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ:្ ិត្វទិា និង
សីលធ្ម៌ពលរដឋ។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១៣១ នក្រឌី្ត្។  

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនិសសតិ្បានយល់ដឹងនក្កាយបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល ៤ ែ្  ំ: 
 ចំន ឺះទូនៅអំពីក្ទឹសតីនសដឋរិចេ និងការក្្ប់ក្្ង 
 យល់ដឹងពីការអភិវឌ្ឍនសដឋរិចេ និងការពាររ ៍នសដឋរិចេ។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
 ក្រសួងនសដឋរិចេ និង ិរញ្ាវត្ាុ ក្រសួង  ិជារមម និងក្រសួង រ់ព័នធ 
 ធ្នាោរជ្ជតិ្ និងធ្នាោរឯរជន សាា ប័នមីក្រ ិូរញ្ាវត្ាុ អងាការអនតរជ្ជតិ្ និងក្រុម  ុន

ឯរជននានា។ 
 

៣០. ជំនាញធនាោរ និងហរិញ្ាវតាុ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ្ ិត្វទិា និង
សីលធ្ម៌ពលរដឋ។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល ៤ ែ្ ំ នសមើ
នឹង១២៩ នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនិសសតិ្បានយល់ដឹងនក្កាយនពលបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
 ចំន ឺះដឹងទូនៅអំពីក្ទឹសតីធ្នាោរ និង ិរញ្ាវត្ាុ 
 ដឹងពីផ្ផ្ែរធ្នាោរ និង ិរញ្ាវត្ាុ និងយល់ដឹងពីហានិភ័យធ្នាោរ និង ិរញ្ាវត្ាុ 
 យល់ដឹងពីសាា ប័ន ិរញ្ាវត្ាុជ្ជតិ្ និងអនតរជ្ជតិ្។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
 ក្រសួងនសដឋរិចេ និង ិរញ្ាវត្ាុ ក្រសួង រ់ព័នធ ធ្នាោរជ្ជតិ្ និងធ្នាោរឯរជន សាា ប័ន

មីក្រូ ិរញ្ាវត្ាុ 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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 អងាការអនតរជ្ជតិ្ និងក្រមុ  ុនឯរជននានា ទីផ្ារ  ុន ក្រមុ  ុនធានារា៉ាប់រង និងក្រុម
  ុនមូលបក្ត្។ 

 

៣១. ជំនាញគ្ណមនយិ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ្ ិត្វទិា និង
សីលធ្ម៌ពលរដឋ។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល ៤ ែ្ ំ នសមើ
នឹង ១៣២ នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនិសសតិ្បានយល់ដឹងនក្កាយនពលបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
 ចំន ឺះដឹងទូនៅអំពីក្ទឹសតី្ ននយយ និង ិរញ្ាវត្ាុ 
 យល់ដឹងពីការងារពនធដារ សវនរមម និងការងារ រ់ព័នធ 
 យល់ដឹងពីការក្្ប់ក្្ងទីផ្ារ ិរញ្ាវត្ាុ និងសតង់ដា្ ននយយ ការវភិា្ និងនធ្វើរបាយ-

ការ ៍ ិរញ្ាវត្ាុ 
 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ៖ 

 ក្រសួង រ់ព័នធ (ក្រសួងនសដឋរិចេ និង ិរញ្ាវត្ាុ) នៅធ្នាោរឯរជន 
 សាា ប័នមីក្រូ ិរញ្ាវត្ាុ អងាការ ក្រុម  ុនសវនរមម និងក្រុម  ុនផ្តល់នសវារមម្ន ននយយ 

និងក្រុម  ុននានា។ 
 

៣២. ជំនាញមស ារិចចរ័ត៌មានវិទា 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ្ ិត្វទិា និង
សីលធ្ម៌ពលរដឋ។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល ៤ ែ្ ំ នសមើ
នឹង ១៣៧ នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនិសសតិ្បានយល់ដឹងនក្កាយនពលបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
 ចំន ឺះដឹងទូនៅអំពីក្ទឹសតីវទិាសាស្តសតរំុពយូទ័រ និងនសដឋរិចេ 
 នចឺះនក្បើក្បាស់ និងអនុវត្តជ្ជរ់ផ្សតងផ្ផ្ែរបនចេរវទិារំុពយូទ័រ។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ៖ 
 ក្រសួង រ់ព័នធ នៅធ្នាោរជ្ជតិ្ និងធ្នាោរឯរជន សាា ប័នមីក្រ ិូរញ្ាវត្ាុ អងាការ និង

ក្រុម  ុនឯរជននានា។ 
 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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៣៣. ជំនាញបុរាណវិទា 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ក្បវត្តិសាស្តសត 
និងភាសាផ្ខ្មរ និងក្ត្ូវឆលងកាត់្ការក្បឡងអំពីក្បវត្តិក្បាសាទ និងបុរា ដាឋ ននៅរមពុជ្ជ។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល ៤ ែ្ ំ នសមើ
នឹង ១៤៤ នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនិសសតិ្បានយល់ដឹងនក្កាយនពលបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
 មូលដាឋ នក្្ឹឺះននវបបធ្ម៌ អារយធ្ម៌ ជំននឿទំនន មទមាល ប់ផ្ខ្មរ អាសីុអាន្ែយ៍ និងអារយធ្ម៌ធំ្ៗ

រែុងនលារ 
 យល់ដឹងពីឯរនទសបុរា វទូិ នរវទូិ ឯរនទសផ្ផ្ែរជួសជុល និងផ្ងៃទំានបតិ្រភ ឌ ។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ៖ 
 ក្រសួង មនាីរ សាា ប័នរដឋ និងអាជ្្ជធ្រជ្ជតិ្ផ្ដល រ់ព័នធផ្ផ្ែរវបបធ្ម៌ (អាជ្្ជធ្រជ្ជតិ្អបសរា 

អារជ្្ជធ្រជ្ជតិ្ក្ពឺះវហិារ) 
 អងាការអនតរជ្ជតិ្ ផ្ដលរំពុងក្បតិ្បត្តិជួសជុលក្បាសាទ និងស្សាវក្ជ្ជវអំពីសងាមវបបធ្ម៌។ 

 

៣៤. ជំនាញសាា បតិរម្ម និងនគ្មរាបនីយវិទា 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : របូវទិា និង     
្ ិត្វទិា និងក្ត្ូវឆលងកាត់្ការក្បឡងអំពី្ំនូរនមើលនឃើញ។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល ៥ ែ្ ំ
រនលឺះ នសមើនឹង ១៤៤ នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនិសសតិ្បានយល់ដឹងនក្កាយនពលបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
 មូលដាឋ នចំន ឺះដឹងអំពីការផ្ងៃទំាអភិររសសាា បត្យរមមបុរា  
 យល់ដឹងពីការសិរា្នក្មាងសាា បត្យរមម និងសំ ង់។ 
 យល់ដឹងពីការបនងកើត្ផ្ផ្នការនម សក្មាប់ការនរ បចំក្រុង និងនរ បចំផ្ដនដី។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ៖ 
 តាមសាា ប័នរដឋ និងឯរជន អងាការនានា ការងារជួសជុលនិងផ្ងៃទាំក្បាសាទបុរា នានា 
 កាល យជ្ជសាា បត្យររ និងអែរនៅ៉ាការសាងសង់ តាមរយៈការនបើរក្រមុ  ុនសាងសង់ផ្ទា ល់

ខ្លួន។ 
៣៥. ជំនាញតុបផ្តងលអំម្នសាា បតិរម្ម 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ក្បវត្តិវទិា និង
ភាសាផ្ខ្មរ និងក្ត្វូឆលងកាត់្ការក្បឡងអំពី្ំនូរនមើលនឃើញ។ 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 

ទំព័រទី 228 / 243 

 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល ០៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១៥០ នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនិសសតិ្បានយល់ដឹងនក្កាយនពលបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
 មូលដាឋ នក្្ឹឺះអំពីរនប បតុ្បផ្ត្ងលំអខ្ងរែុង និងខ្ងនក្ៅន្ ដាឋ ន ឬអោរក្្ប់ក្បនភទ 
 ដឹងពីរាច់ និងនសាភ័ ភាព អំពីសាា បត្យរមមផ្ខ្មរ និងនចឺះបរស្សាយអត្ាន័យននត្នមល

សិលបៈផ្ខ្មរ 
 សាា ល់ពីត្នមលសិលបៈផ្បបក្បនព ីបុរា  និងតាមផ្បបសម័យទំននើប។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
 ក្រុម  ុនសំ ង់ ឬក្រមុ  ុនតុ្បផ្ត្ង និងអាចមានលទធភាពក្បរបអាជីវរមមផ្ទា ល់ខ្លួន។ 

 

៣៦. ជំនាញគ្ំនូរវិចិព្តរម្ម 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ក្បវត្តិវទិា និង
ភាសាផ្ខ្មរ និងក្ត្វូឆលងកាត់្ការក្បឡងអំពី្ំនូរនមើលនឃើញ។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល ០៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១៥០នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនិសសតិ្បានយល់ដឹងនក្កាយនពលបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
 សាា ល់ទីតំាងបុរា ដាឋ នក្បវត្តិសាស្តសត នដើមបីសិរាពីមូលដាឋ នរាច់ និងនសាភ័ ភាព

សាា បត្យរមមផ្ខ្មរ 
 នចឺះងៃត្របូ នរាងជ្ជងឯរនទសនីមួយៗ និងដឹងពីក្បវត្តិសិលបៈផ្ខ្មរ សិលបៈអាសីុអាន្ែយ៍ 

និងបសេឹមក្បនទស 
 នចឺះនរ បចំព ៌ រាច់ផ្ខ្មរ ្ំនូរនទសភាព នសាភ័ វទិា។ល។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
 តាមសាា ប័នរដឋ ឬក្រុម  ុន ផ្ដលនធ្វើការ រ់ព័នធក្កា វិរ និងតុ្បផ្ត្ង 
 តាមសារមនាីរ និងសាា ប័នផ្ដលផ្ងៃររា្ំនូរបុរា ផ្ដលមានត្នមលក្បវត្តិសាស្តសត និងអាច

នបើរអាជីវរមមផ្ទា ល់ខ្លួន 
 

៣៧. ជំនាញចមាៃ រ់ទំមនើប 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ក្បវត្តិវទិា និង
ភាសាផ្ខ្មរ និងក្ត្វូឆលងកាត់្ការក្បឡងអំពី្ំនូរនមើលនឃើញ។ 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល ០៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១៥០ នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនិសសតិ្បានយល់ដឹងនក្កាយនពលបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
 មូលដាឋ នក្្ឹឺះននរាច់ និងនសាភ័ ភាពសាា បត្យរមមផ្ខ្មរ 
 ដឹងពីរបួនខ្ែ ត្ផ្ខ្មរ និងនិនាែ ការសិលបៈស សម័យ និងសិលបៈផ្ដលឆលុឺះបញ្ហេ ងំតាម

្ំនិត្ 
 នចឺះនក្បៀបនធ្ បក្បវត្តិសិលបៈផ្ខ្មរ នឹងសិលបៈបសេឹមក្បនទស និងនចឺះបរស្សាយពីត្នមលនន

សិលបៈផ្ខ្មរ។ 
 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 

 តាមសាា ប័នរដឋ ឬក្រុម  ុន ផ្ដលនធ្វើការ រ់ព័នធក្កា វិរ និងតុ្បផ្ត្ង 
 តាមសារមនាីរ និងសាា នប័នផ្ដលនធ្វើការផ្ងៃររាក្បាសាទ និងរបូចមាល រ់ 
 កាល យជ្ជសិលបៈររចមាល រ់ និងអាចនបើរអាជីវរមមផ្ទា ល់ខ្លួន។ 

 

៣៨. ជំនាញគ្ំនូរសារគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ក្បវត្តិវទិា និង
ភាសាផ្ខ្មរ និងក្ត្វូឆលងកាត់្ការក្បឡងអំពី្ំនូរនមើលនឃើញ។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល ០៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១៥០ នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនិសសតិ្បានយល់ដឹងនក្កាយនពលបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
 ចំន ឺះដឹងពីរនប បនចែបនងកើត្្ំរផូ្លិត្ផ្ល ការនវចខ្េប់ទំនិញ របូភាពឡូនហាា  
 ដឹងពីរបួនខ្ែ ត្ផ្ខ្មរ និនាែ ការសិលបៈស សម័យ និងសិលបៈផ្ដលឆលុឺះបញ្ហេ ងំតាម្ំនិត្ 
 ដឹងមូលដាឋ នក្្ឹឺះននរាច់ និងនសាភ័ ភាពសាា បត្យរមមផ្ខ្មរ និងនចឺះបរស្សាយពីត្នមលនន

សិលបៈផ្ខ្មរ។ 
 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 

 តាមសាា ប័ន ឬក្រមុ  ុន ផ្ដលនធ្វើការ រ់ព័នធក្កា វិរ និងតុ្បផ្ត្ង 
 តាមបណ្តត ក្្ឹឺះសាា ននបាឺះពុមពផ្សពវផ្ាយ និងនរាងពុមព អាចមានលទធភាពក្បរបអាជីវរមម

ផ្ទា ល់ខ្លួន។ 

៣៩. ជំនាញព្គ្ប់ព្គ្ងធនធានម្នុសស 
 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ៖ ពលរដឋវជិ្ជា  និង

្ ិត្វទិា។ 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ :  មានរយៈនពល ០៤ ែ្ ំ 
ោ៉ាងតិ្ច នសមើនឹង ១២០ នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនិសសតិ្បានយល់ដឹងនក្កាយនពលបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
 ចំន ឺះដឹងរែុងការក្្ប់ក្្ងមនុសសនៅរែុងអងាភាព និងការនរ បចំផ្ផ្នការយុទធសាស្តសត 
 ដឹងពីការនធ្វើផ្ផ្នការប តុ ឺះបណ្តត លបុ្ាលិរ និងនរ បចំធ្នធានមនុសស 
 យល់ដឹងពីការវាយត្នមល្ ុ ភាពបុ្ាលិរ ទំនារ់ទំនងរែុងអងាភាព និងបណ្តត ក្រុម  ុន

នានា 
 នចឺះនរ បចំលរខខ្ ឌ ការងារ សុវត្ាិភាពការងារ និងសុខ្មាលភាពការងារ។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
 ក្្ប់ក្រសួង សាា ប័ន ក្រុម  ុននានា អងាការសងាមសីុវលិ និងអងាការអនតរជ្ជតិ្នានា។ 

 

៤០. ជំនាញពាណិជជរម្មអនតរជាតិ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ភាសាផ្ខ្មរ និង  
្ ិត្វទិា។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល ០៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១២០ នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនិសសតិ្បានយល់ដឹងនក្កាយនពលបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នននការក្្ប់ក្្ង  ិជារមម និង  ិជារមមអនតរជ្ជតិ្ 
 ចំន ឺះដឹងអំពីបរសិាា ន  ិជារមមអនតរជ្ជតិ្ និងភាពជ្ជអែរដឹរនាំ 
 យល់ដឹងពីក្រមសីលធ្ម៌ននការនធ្វើជំនួញក្បរបនដាយភាពនជ្ជ្ជ័យ 
 យល់ដឹងពីវធីិ្សាស្តសតននការកាត់្បនាយហានិភ័យរែុងការនធ្វើ  ិជារមម។ 

 នៅនពលផ្ដលបញ្េ ប់ការសិរាមុខ្ជំនាញននឺះនិសសតិ្អាចនៅបនក្មើការងារ : 
 ក្រសួងសាា ប័ននានា (ក្រសួង  ិជារមម) ក្រុម  ុននី រ ័ អា រ ័ និងតាមអងាការ

ជ្ជតិ្ និងអនតរជ្ជតិ្ 
 ការងារផ្ផ្ែរអភិវឌ្ឍន៍ជំនួញ និងអាចនបើរអាជីវរមមនដាយខ្លួនឯង។ 

 

៤១. ជំនាញព្គ្ប់ព្គ្ងសណាា ោរ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ្ ិត្វទិា និង
សីលធ្ម៌ពលរដឋ។ 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល ០៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១៣២នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនិសសតិ្បានយល់ដឹងនក្កាយនពលបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
 ចំន ឺះដឹងទូនៅផ្ផ្ែរក្្ប់ក្្ងសណ្តឋ ោរ និងការក្្ប់ក្្ង និងប តុ ឺះបណ្តត លបុ្ាលិរ 
 ចំន ឺះដឹងផ្ផ្ែរជំនាញវភិា្ និងពាររ ៍សាា នភាពសងាម និងនសដឋរិចេ។ 

 នក្កាយនពលបញ្េ ប់ការសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ និសសតិ្អាចនៅបនក្មើការងារ : 
 តាមសាា ប័នរដឋ និងសាា ប័នឯរជន សណ្តឋ ោរ នភាជនីយដាឋ ន និងក្រុម  ុននានា 
 កាល យជ្ជមាេ ស់ជំនួញខ្លួនឯងបាន។ 

 

៤២. ជំនាញភាសាអង់មគ្ៃស 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : សីលធ្ម៌ពលរដឋ 
និងភាសាអង់ន្លស និងក្ត្ូវឆលងកាត់្ការក្បឡងវញិ្ហា សាសរនសរភាសាអង់ន្លស។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល ០៤ ែ្ ំ 
ោ៉ាងតិ្ច នសមើនឹង ១២០ នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនិសសតិ្បានយល់ដឹងនក្កាយនពលបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
 ចំន ឺះដឹងជំនាញ ការសរនសរ សាត ប់ អាន និងនិោយ 
 ចំន ឺះដឹងទូនៅផ្ផ្ែរភាសា ជំនាញបរផ្ក្បភាសា និងជំនាញម្ាុនទាសរ៍នទសចរ ៍។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
 ក្្ប់ក្រសួងសាា ប័ន ក្រុម  ុន អងាការជ្ជតិ្ និងអនតរជ្ជតិ្ 
 សាស្តសាត ចាំរយនៅតាមក្្ឹឺះសាា នឧត្តមសិរា និងកាល យជ្ជម្ាុនទាសរ៍នទសចរ ៍ដ៏ចំណ្តន។ 

 

៤៣. ជំនាញភាសារមូរ ៉ា 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : សីលធ្ម៌ពលរដឋ 
និងក្ត្ូវឆលងកាត់្ការក្បឡងវញិ្ហា សាភាសាផ្ខ្មរ និងភាសាអង់ន្លស។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល ០៤ ែ្ ំ 
ោ៉ាងតិ្ច នសមើនឹង ១៣០ នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនិសសតិ្បានយល់ដឹងនក្កាយនពលបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
 ចំន ឺះដឹងពីជំនាញក្បាស្ស័យទារ់ទងទំាងបួន រ្ សរនសរ អាន សាត ប់ និងនិោយ 
 នចឺះសរនសរ្នក្មាងស្សាវក្ជ្ជវ និងចំន ឺះដឹងខ្ងវបបធ្ម៌ និងអរសរសាស្តសតរូនរ ៉ា 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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 តាមក្រសួង និងសាា ប័នផ្ដល រ់ព័នធ (ក្រសួងនទសចរ ៍) 
 សាា នទូត្រូនរ ៉ា ក្រុម  ុនឯរជន និងអងាការនក្ៅរដាឋ ភិបាលមរពីរូនរ ៉ា 
 កាល យជ្ជម្ាុនទាសរ៍នទសចរ ៍ដ៏ចំណ្តន។ 

 

៤៤. ជំនាញមវជជសាស្រសត 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ជីវវទិា ្ីមីវទិា 
និងពលរដឋវទិា។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល ០៨ ែ្ ំ 
ោ៉ាងតិ្ច នសមើនឹង ២៧០ នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនិសសតិ្បានយល់ដឹងនក្កាយនពលបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
 ចំន ឺះដឹងទូនៅផ្ផ្ែរនវជាសាស្តសត 
 យល់ដឹងពីការវនិិចឆ័យ និងវភិា្ក្បនភទជំងរ និងនចឺះនក្ជើសនរ ើសថាែ ំនៅតាមក្បនភទជំងរ។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
 ក្រសួងសុខ្ភិបាល ក្រសួង រ់ព័នធ និងបនក្មើការងាររែុងនសវាសាធារ ៈ និងឯរជន 

និងនបើរជ្ជ្លីនិរផ្ទា ល់ខ្លួន។ 
 

៤៥. ជំនាញទនតសាស្រសត 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ជីវវទិា ្ីមីវទិា 
និងពលរដឋវទិា។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល ០៥ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ២៣៤ នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនិសសតិ្បានយល់ដឹងនក្កាយនពលបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
 ចំន ឺះដឹងទូនៅផ្ផ្ែរទនតសាស្តសត 
 ចំន ឺះដឹងពីតួ្នាទី និងទីតំាងនធ្មញ និងនចឺះរំ ត់្ក្បនភទនធ្មញ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
 ក្រសួងសុខ្ភិបាល ក្រសួង រ់ព័នធ និងបនក្មើការងាររែុងនសវាសាធារ ៈ និងឯរជន 

និងនបើរជ្ជ្លីនិរផ្ទា ល់ខ្លួន។ 
 

 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 

ទំព័រទី 233 / 243 

 

៤៦. ជំនាញឱសថ្សាស្រសត 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ជីវវទិា ្ីមីវទិា 
និងពលរដឋវទិា។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល ០៥ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១៨៤ នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនិសសតិ្បានយល់ដឹងនក្កាយនពលបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
 ចំន ឺះដឹងទូនៅផ្ផ្ែរឱសងៃសាស្តសត 
 យល់ដឹងពីការវភិា្អំពីសមាសធាតុ្ផ្សំរបស់ថាែ ំ 
 ដឹងពីអនតរអំនពើ និងនមតាបូលីសរបស់ថាែ ំរែុងសររីាងាមនុសស 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ៖ 
 ក្រសួងសុខ្ភិបាល ក្រសួង រ់ព័នធ និងបនក្មើការងាររែុងនសវាសាធារ ៈ និងឯរជន 

និងនបើរឱសងៃសាា នផ្ទា ល់ខ្លួន។ 
 

៤៧. ជំនាញជំនួយមវជជសាស្រសត 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ជីវវទិា ្ីមីវទិា 
និងពលរដឋវទិា។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល ០៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១៣០ នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនិសសតិ្បានយល់ដឹងនក្កាយនពលបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
 ចំន ឺះដឹងទូនៅផ្ផ្ែរផ្ងៃទំានវជាសាស្តសត 
 ដឹងពីវធីិ្សាស្តសត និងរនប បននការផ្ងៃទំាអែរជំងរ។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
 ក្រសួងសុខ្ភិបាល ក្រសួង រ់ព័នធ និងបនក្មើការងាររែុងនសវាសាធារ ៈ និងឯរជន។ 

 

៤៨. ជំនាញវិទាសាស្រសតរសរិម្ម 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ជីវវទិា និង   
្ីមីវទិា។  

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល ០៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១៦០ នក្រឌី្ត្។ 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនិសសតិ្បានយល់ដឹងនក្កាយនពលបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
 ផ្ផ្ែរវទិាសាស្តសត 
 ដឹងពីក្បភពរំ រំន ើ ត្ និងវភិា្នលើលរខ ៈរបូ-្ីមីរបស់ដី 
 យល់ដឹងពីការនក្បើក្បាស់ដីរសិរមម និងក្បព័នធរសិរមមចក្មុឺះ 
 យល់ដឹងពីការនក្បើក្បាស់ជី្ីមី និងជីធ្មមជ្ជតិ្តាមលរខ ៈបនចេរនទស។ 
 ផ្លិត្រមមដំណំ្ត 
 យល់ដឹងពីលរខ ៈជីវសាស្តសត និងសារធាតុ្ចិញ្េ ឹមរបស់ដំណំ្ត បនចេរនទសដំាដុឺះ ការ
ររាទុរ និងការផ្រនចែផ្លិត្ផ្ល 

 យល់ដឹងពីបនចេរនទសបងាក ត់្ពូជ ការផ្ាំ និងការររាក្ោប់ពូជ 
 យល់ដឹងពីការនក្ជើសនរ ើសដំណំ្តតាមសាា នភាពដី និងអាកាសធាតុ្។ 
 ការការ រដំណំ្ត 
 យល់ដឹងពីលរខ ៈជីវសាស្តសតរបស់សត្វលអិត្ សាា ល់ពីសត្វមានក្បនោជន៍ និងសត្វ
បំផ្ទល ញដំណំ្ត 

 ដឹងពីជំងរររុខជ្ជតិ្ វធិានការការ រ និងរមាេ ត់្សត្វចនក្ង 
 ដឹងពីបនចេរនទសនក្បើក្បាស់ថាែ ំពុល្ីមី និងថាែ ំពុលធ្មមជ្ជតិ្។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
 តាមក្រសួងសាា ប័នរដឋ (ក្រសួងរសិរមម រកុាខ ក្បមាញ់ និងននសាទ) អងាការ និងក្រុម  ុន

នានា 
 អែរប តុ ឺះបណ្តត លសាស្តសាត ចាំរយតាមវទិាសាា ន ឬសារលវទិាល័យ 
 អែរស្សាវក្ជ្ជវ និងផ្សពវផ្ាយបនចេរនទសរសិរមម ចូលរមួការងារអភិវឌ្ឍន៍ស ្មន៍ និង

នធ្វើអាជីវរមមផ្ទា ល់ខ្លួន។ 
 

៤៩. ជំនាញវិទាសាស្រសត និងមវជជសាស្រសតសតវ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ជីវវទិា និង   
្ីមីវទិា ។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល ០៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១៦០ នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនិសសតិ្បានយល់ដឹងនក្កាយនពលបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
 វទិាសាស្តសតសត្វ 
 នចឺះបងាក ត់្ពូជសិបបនិមមិត្ និងបនចេរនទសរែុងការចិញ្េ ឹមសត្វ 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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 យល់ដឹងពីបនចេរនទសរែុងការភ្ាស់ស ុត្ និងក្បព័នធននការចិញ្េ ឹម និងផ្តល់ចំ ីសត្វ
ចក្មុឺះ 

 យល់ដឹងពីវធីិ្សាស្តសតផ្រនចែចំនបើងផ្អរនៅម  ផ្អរនដើមន ត្ 
 យល់ដឹងពីការនចែការសំ ល់រសិដាឋ ននរាងចក្រនៅជ្ជជីវឧសម័នសក្មាប់ចមអិន
អាហារ បំភលរ និងភ្ាស់ស ុត្។ 

 នវជាសាស្តសតសត្វ 
 នចឺះនធ្វើនរា្វនិិចឆ័យ ជមទរឆលងសត្វ និងនចឺះនក្បើក្បាស់ឱសងៃ និងពាបាលសត្វ 
 យល់ដឹងពីជំងរឆលងពីសត្វនៅមនុសស។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ៖ 
 សាា ប័នរដឋ អងាការ និងតាមរសិដាឋ នចិញ្េ ឹមសត្វ ក្រុម  ុន ឬរសិដាឋ នឯរជនផ្ទា ល់ខ្លួន 
 នបើរឱសងៃសាា នសត្វឯរជន និងជ្ជអែរជំនាញពាបាល និងទប់សាក ត់្ជំងរនៅតាម            

រសិដាឋ នចិញ្េ ឹម។ 
 

៥០. ជំនាញវិទាសាស្រសតម្ព្រម ើ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ជីវវទិា និង   
្ីមីវទិា។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល ០៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១៥៨ នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនិសសតិ្បានយល់ដឹងនក្កាយនពលបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
 ចំន ឺះដឹងពីការក្្ប់ក្្ងធ្នធាននក្ពនវើ និងតំ្បន់នអរូនទសចរ ៍ 
 យល់ដឹងពីការផ្ងៃទំាធ្នធានធ្មមជ្ជតិ្ បរសិាា ន និងវាយត្នមលផ្លប៉ាឺះ ល់បរសិាា ន 
 ដឹងពីការងារររុខវបបរមម៖ បងាក ត់្ពូជនវើ ការក្្ប់ក្្ងថាែ ល និងប តុ ឺះរូននវើ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
 សាា ប័នរដឋ (ក្រសួងរសិរមម រកុាខ ក្បមាញ់ និងននសាទ ក្រសួងបរសិាា ន រដឋបាលនក្ពនវើ) 
 វស័ិយឯរជន ក្រុម  ុននក្ពសមបទាន ក្រុម  ុនដំានវើ ក្រុម  ុនផ្រនចែនវើ ក្រុម  ុន

នរ បចំតំ្បន់នអរូនទសចរ ៍ធ្មមជ្ជតិ្។ 
 

៥១. ជំនាញវិទាសាស្រសតជលផ្ល 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ជីវវទិា និង    
្ីមីវទិា។ 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 
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 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល ០៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១០២ នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនិសសតិ្បានយល់ដឹងនក្កាយនពលបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
 ចំន ឺះដឹងសតីពីវារជីីវសាស្តសត និងបរសិាា ន 
 យល់ដឹងពីការផ្តល់នសវារមមបនចេរនទស និងផ្សពវផ្ាយសក្មាប់រសិររ និងស ក្្ិនវារ ី

វបបរមម 
 ចំន ឺះដឹងការក្្ប់ក្្ងធ្នធានជលផ្ល ផ្តល់នសវារមម និងផ្សពវផ្ាយសក្មាប់ការ

អភិវឌ្ឍ និងការក្្ប់ក្្ងស ្មន៍ននសាទ។ 
 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 

 សាា ប័នរដឋ (រដឋបាលជលផ្ល អងាការផ្ដល រ់ព័នធនឹងវស័ិយជលផ្ល ក្រសួងបរសិាា ន) 
 ភាែ រ់ងារឥ ទានរសិរមម និងជនបទ ស ក្ោសវារវីបបរមមខ្ែ ត្តូ្ច និងមធ្យម។ 

 
៥២. ជំនាញបមចចរវិទា និងព្គ្បព់្គ្ងរសរិម្ម មព្គ្ឿងយនតរសរិម្ម 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ្ីមីវទិា និង  
ភូមិវទិា។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល ០៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១៥៩ នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនិសសតិ្បានយល់ដឹងនក្កាយនពលបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
 យល់ដឹងពីវសិវរមមក្បព័នធរសិរមម (Design សមាា ររសិរមម ជួសជុលត្នមលើងក្បព័នធអ្ាិសនី 

និងក្បព័នធក្ត្ជ្ជរ់) 
 យល់ដឹងពីការអភិររស និងក្្ប់ក្្ងធ្នធាន និងដឹងពីការក្្ប់ក្្ង នក្បើក្បាស់ និងជួស

ជុលមា៉ា សីុនរសិរមម។ 
 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 

 ក្រសួងរសិរមម រកុាខ ក្បមាញ់ និងននសាទ (នាយរដាឋ ននក្្ឿងយនតរសិរមម) ក្រសួង
ធ្នធានទឹរ និងឧត្តុនិយម 

 ក្រុម  ុនឯរជន អងាការរែុង និងនក្ៅរដាឋ ភិបាល និងអាចនបើរអាជីវរមមផ្ទា ល់ខ្លួន។ 
 

៥៣. ជំនាញមស ារិចចរសរិម្ម និងអនិវឌ្ឍន៍ជនបទ អនិវឌ្ឍនស៍ហគ្ម្ន៍ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ្ ិត្វទិា និង
ភូមិវទិា។ 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 

ទំព័រទី 237 / 243 

 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល ០៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១២០ នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនិសសតិ្បានយល់ដឹងនក្កាយនពលបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
 យល់ដឹងពី្ ិត្វទិានសដឋរិចេ ក្បនភទជំនួញ  ិជារមម និងទីផ្ាររសិរមម 
 យល់ដឹងពីអត្តចរតិ្អែរនក្បើក្បាស់ (អារបបរិរោិអែរនក្បើក្បាស់) និងទំនារ់ទំនងជំនួញ។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
 សាា ប័នរដឋ (ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក្រសួងរសិរមម ររុខក្បមាញ់ និងននសាទ 

ក្រសួង  ិជារមម) 
 សាា ប័នអងាការនក្ៅរដាឋ ភិបាល NGO។ 

 
៥៤. ជំនាញរស-ិឧសាហរម្ម រស-ិពាណិជជរម្ម 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ជីវវទិា និង    
្ីមីវទិា។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល ០៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១៥០ នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនិសសតិ្បានយល់ដឹងនក្កាយនពលបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
 យល់ដឹងពីវទិាសាស្តសត និងបនចេរនទសវទិាអាហារ និងបនចេរនទសផ្រនចែមាូបអាហារនិង

ផ្លិត្អាហារអង់សីុម 
 យល់ដឹងពីបនចេរនទសនក្កាយនពលក្បមូលផ្លិត្ផ្លរសិរមម។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
 សាា ប័នរដឋ សាា ប័នឯរជន អងាការនក្ៅរដាឋ ភិបាលជ្ជតិ្ និងអនតរជ្ជតិ្ ក្រុម  ុនផ្លិត្

អាហាររញ្េ ប់។ 
 

៥៥. ជំនាញមរៀបចំផ្ ន ី និងរ ាាល ីធៃី 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ្ ិត្វទិា និង
ភូមិវទិា។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល ០៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១៤៤ នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនិសសតិ្បានយល់ដឹងនក្កាយនពលបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
 នោលននោបាយ និងរដឋបាលដីធ្លី 
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 ដឹងពីការក្្ប់ក្្ងព័ត៌្មានដីធ្លី (ការចុឺះបញ្ា ីដីធ្លី ការនផ្ារ ការជួល និងបញ្ហេ អំចល
ក្ទពយ) 

 ដឹងពីចាប់ផ្ដល រ់ព័នធនឹងដីធ្លី និងនចឺះវាយត្នមលអចលនក្ទពយ (ពនធ និងសក្មាប់
ការលរ់អចលនក្ទពយនផ្សងៗ)។ 

 នរ បចំដីធ្លី 
 នចឺះនរ បចំផ្ផ្នការអភិវឌ្ឍន៍រមមវធីិ្ និងបលង់នោលអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុង និងទីក្បជំុជន 
(Master Plan) 

 យល់ដឹងពីការស្សាវក្ជ្ជវ ការបនងកើត្ និងក្្ប់ក្្ង្នក្មាង។ 
 ព័ត៌្មានភូមិសាស្តសត វាស់ផ្វង និងការនធ្វើផ្ផ្នទី 
 យល់ដឹងពីការវាស់ផ្វងដីធ្លី និងការនធ្វើផ្ផ្នទីសុរនិោដី និងបនចេរនទសក្បព័នធព័ត៌្មាន
ភូមិសាស្តសត (GIS) 

 ដឹងពីរនប បងៃត្ និងបរស្សាយរបូងៃត្ពីនលើអាកាស នដើមបីបនងកើត្ផ្ផ្នទី និងនរ បចំ
ផ្ផ្នការអភិវឌ្ឍន៍នផ្សងៗ។ 

 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
 សាា ប័នរដឋ (ក្រសួងនរ បចំផ្ដនដី ន្របូ ីយរមម និងសំ ង់ ក្រសួងធ្នធានទឹរ។ល។) 
 សាា ប័នឯរជន (ធ្នាោរ ក្រុម  ុនអចលនក្ទពយ លរ់ឧបររ ៍ GPS សំ ង់ វាស់ផ្វង 

សមបទានដីធ្លី។ល។) 
 អងាការនក្ៅរដាឋ ភិបាលជ្ជតិ្ និងអនតរជ្ជតិ្ផ្ដល រ់ព័នធ។ 

 
៥៦. ជំនាញព្គ្ប់ព្គ្ងធនធានធម្មជាតិ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនបរខជនក្ត្វូនចឺះសក្មាប់នៅសិរាមុខ្ជំនាញននឺះ : ជីវវទិា និង   
្ីមីវទិា។ 

 ការសិរានដើមបទីទួលបានសញ្ហា បក្ត្បរញិ្ហា បក្ត្នលើមុខ្ជំនាញននឺះ : មានរយៈនពល ០៤ ែ្ ំ 
នសមើនឹង ១២០ នក្រឌី្ត្។ 

 ចំន ឺះដឹងមូលដាឋ នផ្ដលនិសសតិ្បានយល់ដឹងនក្កាយនពលបញ្េ ប់ការសិរារយៈនពល៤ ែ្  ំ: 
 ចំន ឺះដឹងទូនៅននការក្្ប់ក្្ងធ្នធានធ្មមជ្ជតិ្ ការក្្ប់ក្្ងទឹរ និងការនក្បើក្បាស់ជី

ររុខរមម 
 យល់ដឹងពីការក្្ប់ក្្ងធ្នធាននក្ពនវើ ជីវសាស្តសតចក្មុឺះ ការសំ ល់ និងការក្្ប់ក្្ង

ធ្នធានតំ្បន់នឆែរ។ 
 អងាភាព ឬមូលដាឋ នផ្ដលអែរសិរាចប់មុខ្ជំនាញននឺះអាចនៅបនក្មើការងារ : 
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 សាា ប័នរដឋ (ក្រសួងបរសិាា ន ក្រសួងរសិរមម រកុាខ ក្បមាញ់ និងននសាទ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍
ជនបទ) 

 អងាការជ្ជតិ្ និងអនតរជ្ជតិ្ ផ្ដលទារ់ទងនៅនឹងការផ្ងៃររាធ្នធានធ្មមជ្ជតិ្ (ជលផ្ល 
នក្ពនវើ សត្វនក្ព)។ 
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 . ម្ុខរបរមរញនិយម្ និងម្ុខវិជាជ ព្តូវសរិាតាម្វិសយ័ 
 ១. ម្ុខរបរផ្ លមរញនិយម្  

វិសយ័ រព្ម្ិតសម្តាភារទាបបំផ្ុត 
I-  ព្គ្ប់ព្គ្ង និងរ ាាលពាណិជជរម្ម 

 1- ្ ននយយររ និងសវនររ បរញិ្ហា បក្ត្ 
 2- អែរក្្ប់ក្្ងរដឋបាល និងធ្នធាន

មនុសស 
បរញិ្ហា បក្ត្ និងបទពិនសាធ្ន៍ការងារ រ់ព័នធ 

II-  ទីផ្ារ/Marketing 
 1- អែរក្្ប់ក្្ងទីផ្ារ បរញិ្ហា បក្ត្ និងបទពិនសាធ្ន៍ការងារ រ់ព័នធ 
 2- អែរវភិា្ការសិរាទីផ្ារ បរញិ្ហា បក្ត្ និងបទពិនសាធ្ន៍ការងារ រ់ព័នធ 
 3- ភាែ រ់ងារលរ់ បរញិ្ហា បក្ត្រង ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ 

III-  ហរិញ្ាវតាុ នងិធនាោរ 
 1- ភាែ រ់ងារលរ់ធានារា៉ាប់រង បរញិ្ហា បក្ត្ 
 2- ភាែ រ់ងារផ្តល់នសវារមម ិរញ្ាវត្ាុ 

និងភា្  ុន 
បរញិ្ហា បក្ត្ 

 3- ធ្នាោររិ/Banker បរញិ្ហា បក្ត្ជ្ជន់ខ្ពស់ និងបទពិនសាធ្ន៍ការងារ 
 រ់ព័នធ 

 4- មន្រនតីក្បារ់រមេី/Loan Officer បរញិ្ហា បក្ត្ និងបទពិនសាធ្ន៍ការងារ រ់ព័នធ 
 5- ភាែ រ់ងារនសវារមមធ្នាោរ/Teller បរញិ្ហា បក្ត្រង ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ 
 6- ្ ននយយររ/Accountant បរញិ្ហា បក្ត្ 
 7- អែរនរ ប្នក្មាងចំណ្តយ/Project 

Cost Planner 
បរញិ្ហា បក្ត្រង ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ
/AA or post-secondary vocational award 

 8- អែរក្្ប់ក្្ងក្បព័នធរំុពយូទ័រ
/Computer System Specialist 

បរញិ្ហា បក្ត្/BA 

IV-  ប ិសណាា ររិចច និងមទសចរណ៍/Hospitality & Tourism 
 1- ម្ាុនទាសរ៍នទសចរ ៍/Tour 

Guide 
បរញិ្ហា បក្ត្រង ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ
/AA or post-secondary vocational award 

 2- ភាែ រ់ងារនទសចរ ៍/Travel Agent បរញិ្ហា បក្ត្រង ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ
/AA or post-secondary vocational award 

 3- អែរក្្ប់ក្្ងនសវារមមអាហារ
/Food Service Manager 

បរញិ្ហា បក្ត្/BA 
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 4- អែរទទួលនភ្ៀវ/Receptionist បរញិ្ហា បក្ត្រង ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ
/AA or post-secondary vocational award 

V-  អប់រ ំនិងបណតុ ះបណាត ល/Education & Training 
 1- ក្្ូបនក្ងៀននៅរក្មិត្បឋមសិរា/ 

Elementary School Teacher 
បរញិ្ហា បក្ត្រង ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ
/AA or post-secondary vocational award 

 2- ក្្ូបនក្ងៀននៅរក្មិត្មធ្យមសិរា/
Secondary School Teacher 

បរញិ្ហា បក្ត្/BA 

 3- ក្្ូបនក្ងៀននៅរក្មិត្ឧត្តមសិរា/ 
Higher Education Teacher 

បរញិ្ហា បក្ត្ជ្ជន់ខ្ពស់/MA 

 4- អែរក្្ប់ក្្ងអប់រ/ំEducation 
Administrator 

បរញិ្ហា បក្ត្ ឬបរញិ្ហា បក្ត្ជ្ជន់ខ្ពស់/BA or MA 

VI-  វិទាសាស្រសតសខុ្និាល/Health Science 
 1- ្ិលានុបដាឋ យិកា/Nurse បរញិ្ហា បក្ត្រង ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ

/AA or post-secondary vocational award 
 2- ទនតនពទយ/Dentist បរញិ្ហា បក្ត្/BA 
 3- ឱសងៃការ/ីPharmacist បរញិ្ហា បក្ត្/BA 
 4- ឆមប/Midwife បរញិ្ហា បក្ត្រង ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ

/AA or post-secondary vocational award 
 5- ក្្ូនពទយជំនាញវឺះកាត់្/Surgeon បរញិ្ហា បក្ត្/BA 
 6- ក្្ូនពទយពាបាលជំងរទូនៅ/Family 

& General Practitioner 
បរញិ្ហា បក្ត្/BA 

 7- ក្្ូនពទយជំនាញនអរូសាស្តសត/MRI 
Technician 

បរញិ្ហា បក្ត្/BA 

VII-  សាា បតិរម្ម និងសណំង់/Architecture and Construction 
 1- សាា បត្យររ/Architect បរញិ្ហា បក្ត្/BA 
 2- អែររចនា/Designer បរញិ្ហា បក្ត្/BA 
 3- អែរត្នមលើងនិងជួសជុលផ្ផ្ែរ 

អ្ាិសនីនិងថាមពល/Electrical 
Power-Line Installer & Repairer 

ការប តុ ឺះបណ្តត លនៅនឹងរផ្នលងការងាររយៈ 
នពលផ្វង/Long-term on-the-job- training 

 4- វសិវររសំ ង់សីុវលិ/ 
Civil Engineer 

បរញិ្ហា បក្ត្/BA 

VIII-  វិសវរម្មអគ្គិសន ីនិងមអែចិព្តូនិច/Electrical-electronic Engineering 
 1- វសិវររអ្ាិសនីឧសា រមម/

Industrial-Electrical Engineer 
បរញិ្ហា បក្ត្/BA 
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 2- វសិវររទូរ្មនា្មន៍/
Communication Engineer 

បរញិ្ហា បក្ត្/BA 

 3- វសិវររវារអី្ាិសនី/ 
Hydro-Power Engineer 

បរញិ្ហា បក្ត្/BA 

 4- វសិវររបរកិាខ រក្ត្ជ្ជរ់ឧសា រមម/
Industrial-Cooling Equipment 
Engineer 

បរញិ្ហា បក្ត្/BA 

 5- អែរបនចេរនទសអ្ាិសនីឧសា 
រមម/Industrial-Electrical 
Technician 

បរញិ្ហា បក្ត្រង ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ
/AA or post-secondary vocational award 

 6- អែរបនចេរនទសទូរ្មនា្មន៍/
Communication Technician 

បរញិ្ហា បក្ត្រង ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ
/AA or post-secondary vocational award 

 7- អែរបនចេរនទសវារអី្ាិសនី/ 
Hydro-Power Technician 

បរញិ្ហា បក្ត្រង ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ
/AA or post-secondary vocational award 

 8- អែរបនចេរនទសបរកិាខ រក្ត្ជ្ជរ់
ឧសា រមម/Industrial-Cooling 
Equipment Technician 

បរញិ្ហា បក្ត្រង ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ
/AA or post-secondary vocational award 

IX-  វិសវរម្មគ្ីម្/ីChemical Engineering 
 1- វសិវររចំ ីអាហារ/ 

Food Engineer 
បរញិ្ហា បក្ត្/BA 

 2- វសិវររ្ីមីឧសា រមម/ 
Industrial-Chemical Engineer 

បរញិ្ហា បក្ត្/BA 

 3- អែរបនចេរនទស្ីមីចំ ីអហារ/
Food-Chemical Technician 

បរញិ្ហា បក្ត្រង ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ
/AA or post-secondary vocational award 

 4- អែរបនចេរនទស្ីមីឧសា រមម/ 
Industrial-Chemical Technician 

បរញិ្ហា បក្ត្រង ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ
/AA or post-secondary vocational award 

X-  វិសវរម្មយនតសាស្រសត/Mechanic Engineering 
 1- វសិវរររងៃយនត/Automotive 

Engineer 
បរញិ្ហា បក្ត្/BA 

 2- វសិវររយនតសាស្តសតរសិរមម
/Agricultural-Mechanic Engineer 

បរញិ្ហា បក្ត្/BA 

 3- វសិវររយនតសាស្តសត/Mechanic 
Engineer 

បរញិ្ហា បក្ត្/BA 
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 4- អែរបនចេរនទសរងៃយនត
/Automotive Technician 

បរញិ្ហា បក្ត្រង ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ
/AA or post-secondary vocational award 

 5- អែរបនចេរនទសយនតសាស្តសត
រសិរមម/Agricultural-Mechanic 
Technician 

បរញិ្ហា បក្ត្រង ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ
/AA or post-secondary vocational award 

 6- អែរបនចេរនទសយនតសាស្តសត/
Mechanic Technician 

បរញិ្ហា បក្ត្រង ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ
/AA or post-secondary vocational award 

XI-  វិសវរម្មរសរិម្ម/Agricultural Engineering 
 1- វសិវររនរសក្ត្សាស្តសត/ 

Agronomical Engineer 
បរញិ្ហា បក្ត្/BA 

 2- វសិវររបសុនពទយ/Veterinary 
Engineer 

បរញិ្ហា បក្ត្/BA 

 3- វសិវររបសុវបបរមម/ 
Aquaculture Engineer 

បរញិ្ហា បក្ត្/BA 

 4- វសិវររធារាសាស្តសត/ 
Hydraulic Engineer 

បរញិ្ហា បក្ត្/BA 

 5- វសិវររអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ/ 
Rural Development Engineer 

បរញិ្ហា បក្ត្/BA 

 6- អែរបនចេរនទសនរសក្ត្សាស្តសត/ 
Agronomical Technician 

បរញិ្ហា បក្ត្រង ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ
/AA or post-secondary vocational award 

 7- អែរបនចេរនទសបសុនពទយ/
Veterinary Technician 

បរញិ្ហា បក្ត្រង ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ
/AA or post-secondary vocational award 

 8- អែរបនចេរនទសបសុវបបរមម/
Aquaculture Technician 

បរញិ្ហា បក្ត្រង-ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ
/AA or post-secondary vocational award 

 9- អែរបនចេរនទសធារាសាស្តសត/
Hydraulic Technician 

បរញិ្ហា បក្ត្រង ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ
/AA or post-secondary vocational award 

 10- អែរបនចេរនទសអភិវឌ្ឍជនបទ/
Rural Development Technician 

បរញិ្ហា បក្ត្រង ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ
/AA or post-secondary vocational award 

XII-  បមចចរវិទា និងទំនារ់ទំនង/Technology and Communications 
 1- អែរវភិា្ក្បព័នធរំុពយូទ័រ/ 

Computer System Analyst 
បរញិ្ហា បក្ត្/BA 

 2- អែរត្បណ្តត ញរំុពយូទ័រ/ 
Networking Technician 

បរញិ្ហា បក្ត្/BA 
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 3- អែរជំនាញរំុពយូទ័រ/ 
Computer Specialist 

បរញិ្ហា បក្ត្រង ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ
/AA or post-secondary vocational award 

 4- វសិវរររមមវធីិ្រំុពយូទ័រ/Computer 
Software and Application 
Development Engineer or 
Programmer 

បរញិ្ហា បក្ត្/BA 

 5- អែរសារព័ត៌្មាន និងផ្សពវផ្ាយ/ 
Journalist or Broadcaster 

បរញិ្ហា បក្ត្/BA 

XIII-  បុរាណវិទា និងនរវទិា/Archeology and Anthropology 
 1- បុរា វទូិ/Archeologist បរញិ្ហា បក្ត្/BA 
 2- នរវទូិ/Anthropologist បរញិ្ហា បក្ត្/BA 

XIV-  វិចិព្តសលិបៈ/Fine Arts 
 1- វចិិក្ត្ររ/Artist បរញិ្ហា បក្ត្/BA 
 2- ត្ន្រនតីររ/Musician បរញិ្ហា បក្ត្/BA 
 3- អែរងៃត្របូ/Photographer បរញិ្ហា បក្ត្/BA 
 4- រវនិីពនធ/Writer or Composer បរញិ្ហា បក្ត្/BA 
 5- អែរនចែម៉ាូត្សនមលៀរបំ រ់/Fashion 

Designer 
បរញិ្ហា បក្ត្/BA 

 6- អែររចនារបូភាព/Graphic 
Designer 

បរញិ្ហា បក្ត្/BA 

 7- អែរសផ្មតង/Performer បរញិ្ហា បក្ត្រង ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ
/AA or post-secondary vocational award 

 8- អែរសផ្មតងរ សសរមម/Magician បរញិ្ហា បក្ត្រង ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ
/AA or post-secondary vocational award 

 9- អែរសផ្មតងនស រ/Circus 
Performer 

បរញិ្ហា បក្ត្រង ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ
/AA or post-secondary vocational award 

 10- អែររបំា/Dancer បរញិ្ហា បក្ត្រង ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ
/AA or post-secondary vocational award 

 11- អែរចនក្មៀង/Vocalist បរញិ្ហា បក្ត្រង ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ
/AA or post-secondary vocational award 

XV-  ចាប/់Law 
 1- នមធាវ/ីLawyer បរញិ្ហា បក្ត្/BA 
 2- នៅក្រម/Judge បរញិ្ហា បក្ត្ និងបទពិនសាធ្ន៍ការងារ/BA and 

work experience in a related occupation 



ការផ្តល់ក្បឹរាអាជីពនៅសាលាមធ្យមសិរា (វធីិ្សាស្តសតអនុវត្ត)                ព័ត៌្មានសតីពីការសិរា និងក្ រ្ឺះសាា នសិរាជំនាញ 

ទំព័រទី 245 / 243 

 

 3- ក្ពឺះរាជអាជ្្ជ/Prosecutor បរញិ្ហា បក្ត្ និងបទពិនសាធ្ន៍ការងារ/BA and 
work experience in a related occupation 

 4- ក្រឡាបញ្ា ី/Court clerk បរញិ្ហា បក្ត្រង ឬវញិ្ហា បនបក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា ជីវៈ 
/AA or post-secondary vocational award 

XVI-  អនិាលរិចច និងរ ាាលសាធារណៈ/Government & Public Administration 
 1- អែរននោបាយ/Politician បរញិ្ហា បក្ត្/BA 
 2- អែរក្្ប់ក្្ងអភិបាលរិចេ និងរដឋ

បាលសាធារ ៈ/Compliance 
Officer 

បរញិ្ាបក្ត្ និងការប តុ ឺះបណ្តត លនៅនឹងរផ្នលង 
ការងាររយៈនពលផ្វង/BA and Long-term on-
the-job-training 

 3- ន្របាល/Police Officer បរញិ្ាបក្ត្ និងការប តុ ឺះបណ្តត លនៅនឹងរផ្នលង
ការងាររយៈនពលផ្វង/BA and Long-term on-
the-job-training 

 4- នាយទាហានសរមម/ 
Solider Officer 

បរញិ្ាបក្ត្ និងការប តុ ឺះបណ្តត លនៅនឹងរផ្នលង 
ការងាររយៈនពលផ្វង/BA and Long-term on-
the-job-training 

  
 ២. វិជាជ ព្តូវសរិាតាម្វិសយ័/Proposed Subject Choices 

២.១. ព្គ្បព់្គ្ង និងរ ាាលពាណិជជរម្ម/Business Management and Administration 
1- ្ ិត្វទិា/Mathematics 
2- សិរាសងាម/Social Studies (ក្បវត្តិវទិា/History ភូមិវទិា/Geography សីលធ្ម៌-ពលរដឋ/

Moral-civics) 
3- ភាសាបរនទស/Foreign Language។ 
២.២. ទីផ្ារ/Marketing 

1- ្ ិត្វទិា/Mathematics 
2- សិរាសងាម/Social Studies (ក្បវត្តិវទិា/History ភូមិវទិា/Geography សីលធ្ម៌-ពលរដឋ/

Moral-civics) 
3- ភាសាបរនទស/Foreign Language។ 
២.៣. ហរិញ្ាវតាុ និងធនាោរ/Finance and Banking 

1- ្ ិត្វទិា/Mathematics 
2- សិរាសងាម/Social Studies (ក្បវត្តិវទិា/History ភូមិវទិា/Geography សីលធ្ម៌-ពលរដឋ/

Moral-civics) 
3- ភាសាបរនទស/Foreign Language។ 
២.៤. ប ិសណាា ររិចច និងមទសចរណ៍/Hospitality & Tourism 
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1- ផ្ខ្មរ/Khmer 
2- សិរាសងាម/Social Studies (ក្បវត្តិវទិា/History សីលធ្ម៌-ពលរដឋ/Moral-civics) 
3- ភាសាបរនទស/Foreign Language។ 
២.៥. អប់រ ំនិងបណតុ ះបណាត ល /Education & Training 

1- ផ្ខ្មរ/Khmer 
2- សិរាសងាម/Social Studies (ក្បវត្តិវទិា/History សីលធ្ម៌-ពលរដឋ/Moral-civics) 
3- ភាសាបរនទស/Foreign Language។ 
២.៦. វិទាសាស្រសតសខុ្និាល /Health Science 

1- ្ ិត្វទិា/Mathematics 
2- វទិាសាស្តសត/Science (របូវទិា/Physics ្ីមីវទិា/Chemistry ជីវវទិា/Biology) 
3- សិរាសងាម/Social Studies (ក្បវត្តិវទិា/History សីលធ្ម៌-ពលរដឋ/Moral-civics) 
4- ភាសាបរនទស/Foreign Language។ 
២.៧. សាា បតិរម្ម  និងសណំង់/Architecture and Construction 

1- ្ ិត្វទិា/Mathematics 
2- វទិាសាស្តសត/Science (របូវទិា/Physics ្ីមីវទិា/Chemistry ជីវវទិា/Biology) 
3- សិរាសងាម/Social Studies (ក្បវត្តិវទិា/History ភូមិវទិា/Geography សីលធ្ម៌-ពលរដឋ/

Moral-civics) 
4- ភាសាបរនទស/Foreign Language។ 
២.៨. វិសវរម្មអគ្គិសន ីនិងមអែចិព្តូនិច/Electrical-electronic Engineering 

1- ្ ិត្វទិា/Mathematics 
2- វទិាសាស្តសត/Science (របូវទិា/Physics ្ីមីវទិា/Chemistry ជីវវទិា/Biology) 
3- សិរាសងាម/Social Studies (ក្បវត្តិវទិា/History ភូមិវទិា/Geography សីលធ្ម៌-ពលរដឋ/

Moral-civics) 
4- ភាសាបរនទស/Foreign Language។ 
២.៩. វិសវរម្មគ្ីម្/ីChemical Engineering 

1- ្ ិត្វទិា/Mathematics 
2- វទិាសាស្តសត/Science (របូវទិា/Physics ្ីមីវទិា/Chemistry ជីវវទិា/Biology) 
3- សិរាសងាម/Social Studies (ក្បវត្តិវទិា/History ភូមិវទិា/Geography សីលធ្ម៌-ពលរដឋ/

Moral-civics) 
4- ភាសាបរនទស/Foreign Language។ 
២.១០. វិសវរម្មយនតសាស្រសត/Mechanic Engineering 

1- ្ ិត្វទិា/Mathematics 
2- វទិាសាស្តសត/Science (របូវទិា/Physics) 
3- សិរាសងាម/Social Studies (សីលធ្ម៌-ពលរដឋ/Moral-civics) 
4- ភាសាបរនទស/Foreign Language។ 
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២.១១. វិសវររម្មរសរិម្ម/Agricultural Engineering 
1- ្ ិត្វទិា/Mathematics 
2- វទិាសាស្តសត/Science (របូវទិា/Physics ្ីមីវទិា/Chemistry ជីវវទិា/Biology) 
3- សិរាសងាម/Social Studies (ក្បវត្តិវទិា/History ភូមិវទិា/Geography សីលធ្ម៌-ពលរដឋ/

Moral-civics) 
4- ភាសាបរនទស/Foreign Language។ 
២.១២. បមចចរវិទារត័៌មាន និងទំនារ់ទំនង/Technology and Communications 

1- ្ ិត្វទិា/Mathematics 
2- វទិាសាស្តសត/Science (របូវទិា/Physics ្ីមីវទិា/Chemistry ជីវវទិា/Biology) 
3- សិរាសងាម/Social Studies (ក្បវត្តិវទិា/History ភូមិវទិា/Geography សីលធ្ម៌-ពលរដឋ/

Moral-civics) 
4- ភាសាបរនទស/Foreign Language។ 

 ២.១៣. បុរាណវិទា និងនរវិទា/Archeology and Anthropology 
1- ផ្ខ្មរ/Khmer 
2- សិរាសងាម/Social Studies (ក្បវត្តិវទិា/History ភូមិវទិា/Geography សីលធ្ម៌-ពលរដឋ/

Moral-civics) 
3- ្ ិត្វទិា/Mathematics 
4- ភាសាបរនទស/Foreign Language។ 
២.១៤. វិចិព្តសលិបៈ/Fine Arts 

1- ផ្ខ្មរ/Khmer 
2- សិរាសងាម/Social Studies (ក្បវត្តិវទិា/History ភូមិវទិា/Geography សីលធ្ម៌-ពលរដឋ/

Moral-civics) 
3- ្ ិត្វទិា/Mathematics 
4- ភាសាបរនទស/Foreign Language។ 
២.១៥. ចាប/់Law 

1- ផ្ខ្មរ/Khmer 
2- សិរាសងាម/Social Studies (ក្បវត្តិវទិា/History ភូមិវទិា/Geography សីលធ្ម៌-ពលរដឋ/

Moral-civics) 
3- ្ ិត្វទិា/Mathematics 
4- ភាសាបរនទស/Foreign Language។ 
២.១៦. អនិាលរិចច និងរ ាាលសាធារណៈ/Government & Public Administration 

1- ផ្ខ្មរ/Khmer 
2- សិរាសងាម/Social Studies (ក្បវត្តិវទិា/History ភូមិវទិា/Geography សីលធ្ម៌-ពលរដឋ/

Moral-civics) 
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3- ្ ិត្វទិា/Mathematics 
4- ភាសាបរនទស/Foreign Language 
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ង. រ័ត៌មានសតរីីព្គ្ឹះសាា នអប់របំណតុ ះបណាត លបមចចរមទសវជិាជ ជីវៈ 
 

រ័ត៌មានសតរីីព្គ្ះឹសាា នបណតុ ះបណាត លបមចចរមទសវជិាជ ជីវៈ (ព្រសងួការងារ និងបណតុ ះបណាត លវិជាជ ជវីៈ) 
 

ល.រ ន ម្ ឺះក្្ឹឺះសាា ន 

ជំនាញ និង្ុ វឌុ្ឍនិនការប តុ ឺះបណ្តត ល 

ទំនារ់ទំនង 
បរញិ្ហា បក្ត្/វសិវររ 

(៤ ឬ ៥ ែ្ ំ ជ្ជប់ទី ១២) 
បរញិ្ហា បក្ត្រង/សញ្ហា ប
ក្ត្បនចេរនទសជ្ជន់ខ្ពស់  
(២ ែ្ ំ ជ្ជប់ ឬធាល រ់ទី ១២) 

សញ្ហា បក្ត្បនចេរនទសវជិ្ជា
ជីវៈរក្មិត្ ១,២,៣ (៣ ែ្  ំ
ជ្ជប់ទី ៩) 

វញិ្ហា បនបក្ត្វជិ្ជា ជីវៈ 
រយៈនពលខ្លី 

(ចប់បឋមសិរា) 
១ វទិាសាា នជ្ជតិ្ព ុ

បនចេរនទសននរមពុជ្ជ 
អ្ាិសនី, នអឡិចក្ត្ូនិច, 
សំ ង់សីុវលី, នមកា
និច នមកានិចរងៃយនត, 
សាា បត្យរមម, វ.ិសាស្តសត 
រំុពយូទ័រ នទសចរ ៍និង

បដិសណ្តឋ ររិចេ, 
ក្្ប់ក្្ងបនចេរវទិា, 

្ ននយយ, 
ទូរ្មនា្មន៍, ដឹរ
ជញ្ាូ ននិងផ្ចរចាំយ

ថាមពល,   បនចេរវទិា
ថាមពល, ក្បព័នធបញ្ហា

សវ័យក្បវត្តិ 

អ្ាិសនី, នអឡិចក្ត្ូនិច, 
សំ ង់សីុវលី, នមកា

និច, នមកាក្ត្ូនិច, បរកិាខ រ
ក្ត្ជ្ជរ់, អរសសាស្តសត

អង់ន្លស, វទិាសាស្តសតរំុ
ពយូទ័រ, សិលបៈននការចំអិ

នមាូបអាហារ 

អ្ាិសនី, បរកិាខ រក្ត្ជ្ជរ់, 
សំ ង់, ជួសជុលរងៃយនត 
នមកាក្ត្ួនិច, ជ្ជងផ្ារ, 
ក្រឡឹង, នអឡិចក្ត្ូនិច, 

នធ្វើនំ  

N/A ភូមិនក្ពពនពល 
សងាក ត់្សំនរាង
នក្កាម ខ្ ឌ ន ធ្ិ៍
ផ្សនជ័យ រាជធានី
ភែំនពញ 
ទូរសព័ាទារ់ទង 
-០២៣ ៩៦១៥១៩៣ 
- ០១០ ៩៧០ ៣៥១ 
-០១២ ៣៨១ ២៤៦ 
-០១១ ៧៦៩០០៣ 

២ វទិាសាា នជ្ជតិ្ប តុ ឺះ 
បណ្តត លបនចេរនទស 

១. សំ ង់ 
២. អ្ាិសនី 
៣. នអឡិចក្ត្ូនិច 
៤. សាា បត្យរមម 

១. សំ ង់ 
២. អ្ាិសនី 
៣. នអឡិចក្ត្ូនិច 
៤. បរកិាខ រក្ត្ជ្ជរ់ 

១. សំ ង់ 
២. អ្ាិសនី 
៣. នអឡិចក្ត្ូនិច 
៤. ក្រ វិរឌី្សាញ 

១. ត្មាញ 
២. រំុពយូទ័រក្រ វិរ និង
នបាឺះពុមព 
៣. ជ្ជងរំនបារ 

មហាវងីិៃស ព័នធ 
រសុសី សងាក ត់្ទឹរថាល  
ខ្ ឌ ផ្សនសុខ្  
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៥. ព័ត៌្មានវទិា ៥. នសវារមមរែុងអោរ ៤. ផ្ារ 
៥. ជួសជុលអ្ាិសនី 
៦. បរកិាខ ក្ត្ជ្ជរ់ 
៧. សមាអ ងការ 

រាជធានីភែំនពញ          
០២៣ ៨៨៣០៣៩ 
០១២ ៣០០ ០៦០ 
០១២ ៧៧២៨២៨ 
០១៦ ៥៥៧ ៦៩៦ 

៣ វទិាសាា នជ្ជតិ្  ិជា
សាស្តសត 

១. នសដឋរិចេ  ិជារមម 
២. ក្្ប់ក្្ងអាជីវរមម 
៣. លរ់ និងមា៉ា ឃិត្ធី្ង 
៤. ្ ននយយ និង
 ិរញ្ាវត្ាុ 
៥. ធ្នាោរ និង 
 ិរញ្ាវត្ាុ 
៦. ភាសាអង់ន្លស 
៧. ព័ត៌្មានវទិា 

១. ក្្ប់ក្្ងអាជីវរមម 
២. លរ់ និងមា៉ា ឃិត្ធី្ង 
៣. ្ ននយយ និង
 ិរញ្ាវត្ាុ 
៤. ព័ត៌្មានវទិា 
៥. ធ្នាោរ និង 
 ិរញ្ាវត្ាុ 

១. រំុពយូទ័រ 
២. រដឋបាល 
៣.ធ្នធានមនុសស 
៤. អតិ្ងិៃជន 

 ផ្ាឺះនលខ្២១៧ 
ភូមិក្ទាសងាក ត់្សាឹង 
មានជ័យ  
ខ្ ឌ មានជ័យ 
រាជធានីភែំនពញ 
០៩២ ៤៩២ ០០៥ 
០១១ ៧២៥ ២១៨ 
០១៧ ៩៣៩ ៧៨៦ 

  ០៩៦ ៨៨៨ ៥៨៨៨ 

៤ វទិាសាា នព ុ
បនចេរនទស ក្ពឺះរុសមៈ 

១. អ្ាិសនី 
២. សំ ង់សីុវលិ  
៣. នអឡិចក្ត្ូនិច 
៤. ព័ត៌្មានវទិា 
៥. ្ ននយយ 
 ិរញ្ាវត្ាុ 
៦. ក្្ប់ក្្ង 
៧. មា៉ា ឃិត្ធី្ង 

១. អ្ាិសនី 
២. សំ ង់សីុវលិ 
៣. នអឡិចក្ត្ូនិច 
៤. ព័ត៌្មានវទិា 
៥. ្ ននយយ  ិរញ្ាវត្ាុ 
៦. ក្្ប់ក្្ង 

  មហាវងីិៃស ព័នធ 
រសុសី សងាក ត់្ទឹរថាល  
ខ្ ឌ ផ្សនសុខ្ 
រាជធានីភែំនពញ 
០១២ ៨២៦ ៤០៤ 
០១១ ៧៦០ ០០០ 
០១៦ ៥២៨ ៨០០ 
០១៧ ៣៥៥ ២៨៣ 

៥ វទិាសាា នបនចេរនទស 
ឧសា រមម 

១. ព័ត៌្មានវទិា 
២. នមកានិររងៃយនត 
៣. អ្ាិសនី 
៤. ភាសាអង់ន្លស 

១. បរកិាខ ក្ត្ជ្ជរ់ 
២. វសិវរមមនលា ៈ 
៣. រងៃយនត 
៤. អ្ាិសនី 

១. បរកិាខ ក្ត្ជ្ជរ់ 
២. វសិវរមមនលា ៈ 
៣. បរកិាខ ក្ត្ជ្ជរ់ 
៤. ផ្ារនលា ៈ 

១. ផ្ងៃទំា និងជួសជុល 
មា៉ា សីុនរងៃយនត 
២. ផ្ងៃទំា និងជួសជុល
ក្បព័នធនភលើងរងៃយនត 

មហាវងីិៃស ព័នធ 
រសុសី សងាក ត់្ទឹរថាល  
ខ្ ឌ ផ្សន សុខ្ 
រាជធានីភែំនពញ 
០១២ ៤០៧ ៩៦០ 
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៥. Clothing and 
Fashion Design 

៥. ព័ត៌្មានវទិា 
 

៥. មា៉ា សីុនធុ្នតូ្ច 
៦. ភាសាអង់ន្លស 

៣. ផ្ងៃទំា និងជួស 
ជុលរងៃយនត 
៤. ផ្ងៃទំា និងជួសជុល
បរកិាខ ក្ត្ជ្ជរ់ 
៥.ផ្ងៃទំា និងជួសជុល
មា៉ា សីុនធ្នតូ្ច 
៦. នបាឺះពុមពនលើអាវ 
យរត្ 
៧. ត្បណ្តត ញ 
អ្ាិសនី 
៨. ផ្ារនលា ៈ 
៩. ផ្ងៃទំា និងជួសជុល 
ម៉ាូតូ្  
១០. ផ្លិត្វត្ាុ 
១១. ចិញ្េ ឹមមាន់ និង 
វា៉ារ់សំាង 
១២. ផ្លិត្ចំ ីសត្វ 
១៣. ប តុ ឺះផ្សិត្ 

០១១ ៦២១ ៦៨៣ 
០១១ ៧៥៦ ៥៧៤ 
០១២ ៦៣៨ ៤០១ 
០៨៧ ៦០០ ០៤៥ 

៦ វទិាសាា នអភិវឌ្ឍស ក្្ិន 
រមពុជ្ជ ឥណ្តឌ  

១. ព័ត៌្មានវទិា 
២. អរសរសាស្តសតអង់ន្លស 
៣. ្ ននយយ 
៤. ក្្ប់ក្្ង 
៥. ទីផ្ារ 

១. ព័ត៌្មានវទិា 
២. អរសរសាស្តសតអង់ន្លស 
៣. ្ ននយយ 
៤. ក្្ប់ក្្ង 
៥. ទីផ្ារ 

១. អ្ាិសនី 
២. មា៉ា សីុនក្ត្ជ្ជរ់ 
៣. រំុពយូទ័រ 

១. ត្បណ្តត ញ 
អ្ាិសនី 
២. ជួសជុលមា៉ា សីុន 
ក្ត្ជ្ជរ់ 
៣. រចនារបូភាព និង
នបាឺះពុមព 
៤. រំុពយូទ័ររដឋបាល និង
ផ្ងៃទំា 

មហាវងីិៃស ព័នធ 
រសុសី សងាក ត់្ទឹរថាល  
ខ្ ឌ ផ្សន សុខ្ 
រាជធានីភែំនពញ 
០៩២ ៥៦៩ ៦០៩ 
០២៣ ៦៤២ ៤៤៩ ៩ 
០១០ ៧៥២ ៥៦២ 
០១៧ ២៦៧ ៧១៦ 
០១០ ៣៤៩ ៦៦៦ 
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៥. នធ្វើមាូបអាហារ 
៦. ជួសជុលមា៉ា សីុននដរ 
៧. ក្រឡុរស្សា 
៨. ដំណំ្តបផ្នលចក្មុឺះ 
៩. ចិញ្េ ឹមក្តី្ 
១០. ចិញ្េ ឹមមាន់ និង
ចាំរ់វា៉ារ់សំាង 
១១. ផ្រនចែមាូបអាហារ 
១២. ផ្សំចំ ីសត្វ 

 

៧ មជឈម ឌ លអភិវឌ្ឍន៍
មុខ្ជំនាញរមពុជ្ជ- នងៃ 

 ១. អ្ាិសនី 
២. បរកិាខ រក្ត្ជ្ជរ់ 
៣. សំ ង់សីុវលិ 
៤. ព័ត៌្មានវទិា 

១. អ្ាិសនី 
២. ជ្ជងផ្ារ 
៣. រងៃយនត 
៤. បរកិាខ រក្ត្ជ្ជរ់ 
៥. សំ ង់ 

១. ជួសជុលម៉ាូតូ្ 
២. ជ្ជងផ្ារ 
៣. មា៉ា សីុនក្ត្ជ្ជរ់ 
៤. កាត់្នដរសនមលៀរ 
បំ រ់ 
៥. អ ុត្សរ់ ផ្ទត់្មុខ្ 
៦. សមាអ ងការ 
៧. ចិញ្េ ឹមាន់ 
៨. ចិញ្េ ឹមក្ជូរ 
៩. ចិញ្េ ឹមក្តី្ 
១០. ចាំរ់វា៉ារ់សំាងនោ 
១១. ដំាបផ្នល 
១២. ប តុ ឺះផ្សិត្ 

សងាក ត់្សក្ងម 
នក្កាម ខ្ ឌ ន ធ្ិ៍
ផ្សនជ័យ 
រាជធានីភែំនពញ 
០៩២ ៨២៧ ០៨៨ 
០២៣ ៩០០ ០៥៦ 
០១៦ ៥៥៥ ៣៥០ 
០៩៧៨១៦៨១៦៦ 

៨ សាលាមធ្យមសិរា 
បនចេរនទស JVC 

១. រងៃយនត ១. វសិវរមមរងៃយនត ១. ជួសជុលរងៃយនត  ភូមិនដើម្រ ផ្លូវជ្ជតិ្៦ 
សងាក ត់្នក្ជ្ជយចងាវ រ 
រាជធានីភែំនពញ 
០១២ ៧៣៧ ១៥៦ 
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០១០ ២៥០ ៦១១ 
០១២ ៩៩៧ ១០៥ 

៩ វទិាសាា នព ុ
បនចេរនទស ភូមិភា្ 
នត្នជ្ជផ្សនបាត់្ដំបង 

១. ព័ត៌្មានវទិា 
២. នអឡិចក្ត្ូនិច 
៣. អ្ាិសនី 
៤. ធ្នាោរ 

១. ព័ត៌្មានវទិា 
២. នអឡិចក្ត្ូនិច 
៣. អ្ាិសនី 
៤. ភាសាអង់ន្លស 
៥. រសិរមម 
៦. បដិសណ្តឋ ររិចេ 

១. នសវារមមរំុពយុទ័រ 
២. នសរមមរដឋបាល 
៣. នមកានិច 
៤. ការងាររំនបារ 
៥. ត្បណ្តត ញអ្ាិសនី 

១. រំុពយូទ័ររដឋបាល 
២. ក្្ប់ក្្ងទិនែន័យ 
៣. រំុពយូទ័រ ្ ននយយ 
៤. កាត់្ត្វនីដអូ 
៥. រចនារបូភាព និង 
នបាឺះពុមព 
៦. រចនាន្ ទំព័រ 
៧. ក្្ប់ក្្ងក្បព័នធ 
បណ្តត ញ 
៨. ជួសជុល និង
ដំនឡើងរំុពយូទ័រ 
៩. អិុនធ្រន ត្ និង 
អីផ្ម៉ាល 
១០. ជួសជុលទូរស័ពា 
១១. អ្ាិសនី 
១២. ជួសជុលមា៉ា នញ៉ា 
ទូរទសសន៍ 
១៣. នធ្វើមាូប 
១៤. កាត់្សរ់ 
១៥. សមាអ ងការ 
១៦. បនចេរនទស 
នក្កាយក្បមូលផ្ល 
១៧. ផ្រនចែបផ្នល និងផ្ផ្ល
នវើ 

ភូមិផ្ក្ពរមហា នទព 
សងាក ត់្សាវ យនបា៉ា  
ក្រុងបាត់្ដំបង 
នខ្ត្តបាត់្ដំបង 
០៥៣ ៩៥២ ៥៨០ 
០១២ ៧១១ ៣៤១ 
០៧៧ ៣១២ ៨២៩ 
០៨៦ ៨១៨ ២៦៤ 
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១៨. ដំណំ្តបផ្នល 
១៩. ចិញ្េ ឹមមាន់ 
២០. ចិញ្េ ឹមក្ជូរ 
២១. ចិញ្េ ឹមនោ 
២២. នធ្វើជីធ្មមជ្ជតិ្ 

១០ វទិាសាា នព ុ
បនចេរនទសភូមិភា្ 
នត្នជ្ជផ្សន រំពត្ 

១. ធ្នាោរ និង ិរញ្ាវត្ាុ 
២. ្ ននយយ និង
 ិរញ្ាវត្ាុ 
៣. ព័ត៌្មានវទិា 
៤. មា៉ា ឃិត្ធី្ង 
៥. ក្្ប់ក្្ង 
៦. នទសចរ ៍ 
៧. អរសរសាស្តសត
អង់ន្លស 

១. រងៃយនត 
២. អ្ាិសនី 
៣. ក្្ប់ក្្ងអភិវឌ្ឍន៍
តំ្បន់នឆែរ 

១. ជួសជុលរងៃយនត 
២. រំុពយូទ័រ 
៣. អ្ាិសនី 
៤. រដឋបាល 

១. ត្បណ្តត ញ 
អ្ាិសនី 
២. រំុពយូទ័ររដឋបាល 
៣. ជួសជុលរងៃយនត 
៤. ជួសជុលម៉ាុតូ្ 
៥. ជួសជុលមា៉ា សីុន 
ក្ត្ជ្ជរ់ 
៦. បសុពាបាល 
៧. ដំាបផ្នលចក្មុឺះ 
៨. ចិញ្េ ឹមមាន់ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 
៩. ផ្លិត្ជីរំប៉ាុសតិ៍ ជីអីុ
អឹម 
១០. ស្សូវពនក្ងាឺះ 

ភូមិ១ឧសភា 
សងាក ត់្រំពង់ 
រណ្តត ល ក្រុងរំពត្ 
នខ្ត្តរំពត្ 
០១២ ២៨៩ ៩៩២ 
០៣៣ ៦៣២ ៣៣៣ ៤ 
០៨៦ ២២២ ១៦៣ 

១១ វទិាសាា នព ុ
បនចេរនទស 

ភូមិភា្ នត្នជ្ជផ្សន 
តាផ្រវ 

១. ព័ត៌្មានវទិា 
២. អរសរសាស្តសតអង់ន្លស 
៣. ្ ននយយ 
៤. អ្ាិសនី 
៥. បសុពាបាល 
៦. ក្្ប់ក្្ងភ័សតុភារនិង
ការដឹរជញ្ាូ ន 

១. ព័ត៌្មានវទិា 
២. អរសរសាស្តសតអង់ន្លស 
៣. ្ ននយយ 
៤. អ្ាិសនី 
៥. បសុពាបាល 
៦. យនតសាស្តសតរងៃយនត 
៧. សំ ង់សីុវលិ 

១. រំុពយូទ័រ 
២. រដឋបាល 
៣. ការផ្ងៃទំា និងជួសជុល
រងៃយនត 
៤. នសវារមមអតិ្ងិៃជន 
៥. ត្បណ្តត ញអ្ាិសនី  
រែុងអោរ 

១. ជួសជុលរំុពយូទ័រ 
២. ជួសជុលទូរស័ពានដ 
៣. ជួសជុលម៉ាូតូ្ 
៤. ជ្ជងផ្ារ 
៥. ជួសជុលមា៉ា សីុន 
ក្ត្ជ្ជរ់ 
៦. ត្បណ្តត ញ 

ភូមិ៣ សងាក ត់្រកា
រែុងក្រុងដូនផ្រវ 
នខ្ត្តតាផ្រវ 
០១២ ៨០៦ ៦៣១ 
០៧០ ៤២៤ ៤៤៤ 
០១៦ ៦០៣ ៧០៣ 
០១៣ ២៣២ ៣៤៣ 
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៧. យនតសាស្តសតរងៃយនត 
៨. សំ ង់សីុវលិ 

៨. ក្្ប់ក្្ងភសតុភា និង
ការដឹរជញ្ាូ ន 

៦. ជ្ជងរំនបារ 
៧. ក្្ប់ក្្ងធ្នធាន  
មនុសស 
៨. ជ្ជងផ្ារ 
៩. ផ្ងៃទំា និងជួសជុល
មា៉ា សីុនក្ត្ជ្ជរ់រងៃយនត 
 

អ្ាិសនី រែុងអោរ 
៧. កាត់្នដរ 
៨. សមាអ ង 
៩. ចិញ្េ ឹមមាន់ 
១០. ចិញ្េ ឹមទា 
១១. ចិញ្េ ឹមនោ 
១២. ចិញ្េ ឹមក្ជូរ 
១៣. ចិញ្េ ឹមក្តី្ 
១៤. ចិញ្េ ឹមក្តី្រែុងងៃង់ 
១៥. ប តុ ឺះផ្សិត្ចំនបើង 
១៦. ប តុ ឺះផ្សិត្អំនបាឺះ 
១៧. ដំណំ្តបផ្នល 
១៨. ដំណំ្តស្សូវ 

០១៦ ៧៣៣ ៣០៤ 
០៧៧ ៨៥៧ ៥១៨ 

១២ វទិាសាា នព ុ
បនចេរនទស 

ភូមិភា្ នត្នជ្ជផ្សន 
នស មរាប 

១. ្ ននយយ ១. អ្ាិសនី 
២. វទិាសាស្តសតរំុពយូទ័រ 

១. នសវារមមរដឋបាល 
២. ត្បណ្តត ញអ្ាិសនីរែុង
អោរ 

១. កាត់្នដរសំនល រ 
បំ រ់ 
២. បដិសណ្តឋ ររិចេ 
៣. នធ្វើមាូប 
៤. ត្បណ្តត ញអ្ាិសនី 
៥. ជួសជុលបរកិាខ រ  
ក្ត្ជ្ជរ់ 
៦. នសវារមមលរ់ 
៧. រំុពយូទ័ររដឋបាល 
៨. ដំាបផ្នលនិងជីរំប៉ាុសតិ៍ 
៩. ចិញ្េ ឹមមាន់  

ភូមិបនាា យចាំស់ 
សងាក ត់្សលក្កាម 
ក្រុងនស មរាប 
នខ្ត្តនស មរាប 
០១២ ៩១៨ ១៦៧ 
០៦៣ ៩៦៤ ០៤១ 
០១២ ៣២៥ ២២៣ 
០៩៦ ៨៩៨ ៤៨៣៩ 
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១៣ វទិាសាា នព ុ
បនចេរនទស ភូមិភា្ 

នត្នជ្ជផ្សន សាវ យនរ ង 

 ១. យនតសាស្តសតរងៃយនត 
២. វសិវរមមអ្ាិសនី 
៣. វទិាសាស្តសតរំុពយូទ័រ 
៤. អរសរសាស្តសតអង់ន្លស 
៥. វទិាសាស្តសត និងនវជា
សាស្តសត 

១. ត្បណ្តត ញអ្ាិសនី 
២. បរកិាខ ក្ត្ជ្ជរ់ 
៣. នសវារមមរំុពយូទ័រ 

១. ត្បណ្តត ញ 
អ្ាិសនី 
២. ជួសជុលបរកិាខ រ
រក្ត្ជ្ជរ់ 
៣. មូលដាឋ នក្្ឹឺះ 
រំុពយុទ័រ 
៤. កាត់្នដរសំនល រ 
បំ រ់ 
៥. អ ុត្សរ់ 
៦. កាត់្ត្របូភាព 
៧. បសុនពទយ 
៨. ជួសជុលរំុពយូទ័រ 
៩. ចិញ្េ ឹមក្ជូរនិង ចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 
១០. ចិញ្េ ឹមមាន់ និង
ចាំរ់វា៉ារ់សំាង 
១១. ផ្លិត្ជីរំប៉ាុសតិ៍ 
១២. ដំណំ្តបផ្នលចក្មុឺះ 

ភូមិនមនភលើង សងាក ត់្
សាវ យនរ ង ក្រុង
សាវ យនរ ង នខ្ត្ត
សាវ យនរ ង 
០១២ ២៦៧ ៦៧៩ 
០១២  ៩៨៥ ៩២៩ 
០៨៩ ៤៣៦ ៦៩៣ 
០១០ ៧៣៧ ៦៧១ 

១៤ វទិាសាា នបនចេរវទិា 
បាត់្ដំបង 

១. សំ ង់ 
២. អ្ាិសនី 

១. សំ ង់ 
២. អ្ាិសនី 
៣. រងៃយនត 
៤. បរកិាខ រក្ត្ជ្ជរ់ 

១. សំ ង់ 
២. អ្ាិសនី 
៣. រងៃយនត 
៤. នអឡិចក្ត្ូនិច 
៥. នក្្ឿងយនតរសិរមម 
៦. ្ំនូរនបាឺះពុមព 

 ភូមិរនំចរ៤  ឃំុនត្ន 
ស្សុរបាត់្ដំបង 
នខ្ត្តបាត់្ដំបង 
០១៦ ៨៦៣ ៨៩៩ 
០១២ ២១២ ៦៨៦ 
០១៧ ២២៦ ៣០៦ 
០៨៩ ២៧០ ៨៦៦ 

១៥ មជឈម ឌ លប តុ ឺះ  ១. អ្ាិសនី ១. នសវារមមអ្ាិសនី ១. ចិញ្េ ឹមក្តី្ ភូមិផ្ក្ពរសំនរាង 
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បណ្តត លវជិ្ជា ជីវៈ 
នខ្ត្តរណ្តត ល 

២. ព័ត៌្មានវទិា 
៣. បរកិាខ រក្ត្ជ្ជរ់ 

២. នសវារមមព័ត៌្មានវទិា 
៣. នសវារមមបរកិាខ រក្ត្ជ្ជរ់ 

២. ប តុ ឺះផ្សិត្ចំនបើង 
៣. ផ្លិត្ចំ ីសត្វ 
៤. ដំាស្សូវ 
៥. ផ្លិត្នមផ្សិត្ 
៦. ចិញ្េ ឹមមាន់ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 
៧. ចិញ្េ ឹមក្ជូរនិងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 
៨. ចិញ្េ ឹមនោ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 
៩. ដំាបផ្នលចក្មុឺះ 
១០. ផ្លិត្ជីរំប៉ាុសតិ៍ 

ឃំុតានមម  
ក្រុងតានមម  
នខ្ត្តរណ្តត ល 
០១៦ ៨៨៣ ៣៥៨ 
០១២ ៦៨៧ ៨៥៣ 
០៩៣ ៧៩៤ ៩៤៧ 

១៦ មជឈម ឌ ល 
ប តុ ឺះបណ្តត លវជិ្ជា ជីវៈ 

នខ្ត្តន ធ្ិ៍សាត់្ 

 ១. អ្ាិសនី 
២. ព័ត៌្មានវទិា 
៣. អង់ន្លស 

១. នសវារមមរដឋបាល 
២. នសវារមមរំុពយូទ័រ 
៣. ត្បណ្តត ញអ្ាិសនីរែុង
អោរ 

១. រំុពយូទ័ររដឋបាល 
២. បសុពាបាល 
៣. ្ ននយយទូនៅ 
៤. ចមាល រ់ងៃមផ្រវ 
៥. កាត់្នដរ 
៦. ផ្រសមផសស 
៧. ជួសជុល និង
ដំនឡើងមា៉ា សីុនក្ត្ជ្ជរ់ 
៨. ជួសជុលមា៉ា សីុន 
ធុ្នតូ្ច 
៩. ផ្លិត្ជីធ្មមជ្ជតិ្ 
១០. ចិញ្េ ឹមមាន់ 
និងចាំរ់វា៉ារ់សំាង 
១១. ដំាបផ្នលចក្មុឺះ 

ភូមិចំការនចរខ្ង
ត្បូង សងាក ត់្ផ្ាឺះនក្ព 
ក្រុងន ធ្ិ៍សាត់្ 
នខ្ត្តន ធ្ិ៍សាត់្ 
០១២ ៩០២ ៧៣៧ 
០១២ ៣៣២ ៨៧៦ 
០១២ ៥៨៨ ៥២០ 
០៩៧ ៩៦០ ៩៦៤៤ 
០៩៦ ៣២៣២២៧៦ 
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១៧ មជឈម ឌ ល 
ប តុ ឺះបណ្តត លវជិ្ជា ជីវៈ 

នខ្ត្តក្ពឺះសី នុ 

 ១. អ្ាិសនី 
២. ព័ត៌្មានវទិា 
៣. សំ ង់សីុវលិ 
៤. ្ ននយយ 
៥. អង់ន្លស 
៦. នទសចរ ៍ 

១. អ្ាិសនី 
២. ព័ត៌្មានវទិា 
៣. សំ ង់ 
៤. រងៃយនត 

១. កាត់្នដរ 
២. កាត់្នដរម៉ាូត្ 
៣. សំអាងការ 
៤. ជួសជុលមា៉ា សីុន 
ក្ត្ជ្ជរ់ 
៥. ត្បណ្តត ញអ្ាិសនី 
៦. រំុពយូទ័ររដឋបាល 
៧. កាត់្ត្របូភាព 
៨. ក្្ប់ក្្ងទិនែន័យ 
៩. ជួសជុលម៉ាូតូ្ 
១០. ដំាបផ្នលចក្មុឺះ 
១១. ចិញ្េ ឹមក្ជូរ និង
ចាំរ់វា៉ារ់សំាង 
១២. ចិញ្េ ឹមមាន់ និង
ចាំរ់វា៉ារ់សំាង 
១៣. បនចេរនទសដំា ស្
រវូ 

ក្រុមទី១៥ ភូមិ
ម ឌ ល២ សងាក ត់្៣ 
ខ្ ឌ មិត្តភាព 
នខ្ត្តក្ពឺះសី នុ 
០១២ ៣៩០ ២៤៦ 
០១៦ ៨៩៤ ៩២៩ 
០៩៨ ៥៤៧ ៣២៧ 
 

១៨ មជឈម ឌ ល 
ប តុ ឺះបណ្តត លវជិ្ជា ជីវៈ

នខ្ត្តរំពង់សពរ 

 ១. ព័ត៌្មានវទិា 
២. អ្ាិសនី 

១. ព័ត៌្មានវទិា 
២. អ្ាិសនី 

១. ជួសជុលមា៉ា សីុន 
នដរ 
២. រំុពយូទ័ររដឋបាល 
៣. កាត់្ត្របូភាព 
៤. សំអាងការ 
៥. ជួសជុលរំុពយូទ័រ 
៦. កាត់្នដរសំនល រ 
បំ រ់ 
៧. ផ្ារផ្ដរ 

ភូមិទំពូង ឃំុរំផ្ ង 
ស្សុរសំនរាងទង 
នខ្ត្តរំពង់សពរ 
០១២ ៩៩៥ ៩៥២ 
០១០ ៩១០ ៩៨៨ 
០១៥ ៣០៥ ៤៣៥ 
០១៧ ៦១២ ១៧២ 
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៨. ចិញ្េ ឹមក្ជូរ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 
៩. ចិញ្េ ឹមមាន់ទា និង
ចាំរ់វា៉ារ់សំាង 
១០. ដំណំ្តបផ្នល 
១១. ចិញ្េ ឹមក្តី្ 

១៩ មជឈម ឌ ល 
ប តុ ឺះបណ្តត លវជិ្ជា ជីវៈ 

នខ្ត្តរំពង់ចាំម 

 ១. អង់ន្លស 
២. ្ ននយយ 

១. រដឋបាល 
២. សំ ង់ 

១. ចិញ្េ ឹមមាន់និងចាំរ់  
វា៉ារ់សំាង 
២. ចិញ្េ ឹមនោ ក្របី និង
ចាំរ់វា៉ារ់សំាង 
៣. ចិញ្េ ឹមក្ជូរ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 
៤. ដំាបផ្នលចក្មុឺះ 
៥. ប តុ ឺះផ្សិត្ 
៦. ផ្លិត្ជីរំប៉ាុសតិ៍ 

ភូមិទី៧ ឃំុរំពង់ចាំម 
ក្រុងរំពង់ចាំម នខ្ត្ត
រំពង់ចាំម 
០៧៧ ៧៥៧ ៩៥៨ 
០១២ ៤០៤ ៣០៦ 
០៦៦ ៦៩៥ ៥២៩ 

២០ មជឈម ឌ ល 
ប តុ ឺះបណ្តត លវជិ្ជា ជីវៈ
នក្ពរូនខ្ល  នខ្ត្តបាត់្ដំបង 

 ១. បសុពាបាល 
២. នរសក្ត្សាស្តសត 
៣. វារវីបបរមម 
៤. សំ ង់ 

១. សំ ង់ 
២. រងៃយនត 
៣. រំុពយូទ័រ 
៤. ធុ្ររិចវ 
៥. អ្ាិសនី 
៦. ក្រឡឹង 

១. អ្ាិសនី 
២. សំ ង់ 
៣. ក្រឡឹង 
៤. រំុពយូទ័រ 
៥. ចិញ្េ ឹមមាន់ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 
៦. ចិញ្េ ឹមនោ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 
៧. ចិញ្េ ឹមក្ជូរ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 
៨. ប តុ ឺះផ្សិត្ 

ភូមិអ តូ ងក្ពីង ឃំុអូ
មា៉ា ល់ ស្សុរអូមា៉ា ល់ 
នខ្ត្តបាត់្ដំបង 
០១៦ ២១៦ ៣៤៨ 
០៩៣ ៥២០ ៥៨៩ 
០៩២ ៥៨០ ២៤៥ 
០១២ ៨២២ ៤៩៥ 
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៩. ចិញ្េ ឹមរផ្ងកប 
១០. ចិញ្េ ឹមក្តី្អផ្ ត ង 
១១. ដំាបផ្នលចក្មុឺះ 
១២. ដំាស្សូវ 
១៣. ចិញ្េ ឹមក្តី្ 
១៤. បនចេរនទសដំា
នវើ ូបផ្ផ្ល 

២១ ការដាឋ នសាលា 
ប តុ ឺះបណ្តត លវជិ្ជា ជីវៈ 

នខ្ត្តនស មរាប 

 ១. អ្ាិសនី 
២. រងៃយនត 
៣. រំុពយូទ័រ 

១. អ្ាិសនី 
២. សំ ង់ 
៣. នមកានិរ 
៤. រំុពយូទ័រ 
៥. ជួសជុលម៉ាូតូ្ 
៦. ត្បណ្តត ញទឹរ 
៧. អ្ាិសនីរងៃយនត 
៨. មា៉ា សីុនក្ត្ជ្ជរ់រងៃយនត 
៩. បរកិាខ រក្ត្ជ្ជរ់ 

១. អ្ាិសនី 
២. ជួសជុលបរកិាខ  
ក្ត្ជ្ជរ់ 
៣. ជ្ជងរំនបារ 
៤. ជួសជុលម៉ាូតូ្ 
៥. រំុពយូទ័រ 
៦. បនចេរនទសចនងកៀង 
បំភលរ្រ 
៧. បនចេរនទសបំពង 
សនមលង 
៨. ត្បណ្តត ញទឹរ 
៩. ដំាបផ្នល និងជីរំប៉ាុសតិ៍ 
១០. ចិញ្េ ឹមក្តី្ 
១១. ចិញ្េ ឹមមាន់ និង
ចាំរ់វា៉ារ់សំាង 
១២. ចិញ្េ ឹមក្ជូរ និង
ចាំរ់វា៉ារ់សំាង 

ភូមិវត្តបូព៌ សងាក ត់្
សាលារនក្មើរ ក្រុង
នស មរាប នខ្ត្ត
នស មរាប 
០១៧ ៧៦៤ ៤៤៦ 
០៦៣ ៦៥៩ ៤៤៣៣ 
០១០ ៤២៥ ១១២ 
០៩៧ ២៧៣៩៤៣៩ 

២២ មជឈម ឌ ល 
ប តុ ឺះបណ្តត លវជិ្ជា ជីវៈ 

 ១. អ្ាិសនី 
២. ព័ត៌្មានវទិា 

១. សំ ង់ 
២. អ្ាិសនី 

១. ្ ននយយ 
២. កាត់្ត្របូភាព 

ភូមិោប សងាក ត់្ទឹរ
ថាល  ក្រុងសិរ ី
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នខ្ត្តបនាា យមានជ័យ ៣. ព័ត៌្មានវទិា 
៤. នមកានិររងៃយនត 

៣. ជួសជុលរំុពយុទ័រ 
៤. ចិញ្េ ឹមមាន់ 
៥. ចិញ្េ ឹមក្តី្អផ្ ត ង 
៦. ចិញ្េ ឹមក្ជូរ 
៧. បនចេរវទិាបនសុទធ
ពូជស្សូវ 
៨. ចិញ្េ ឹមរផ្ងកប 
៩. ដំាបផ្នល និងវធិាន
ការ ៍ការ រ 
១០. ផ្រនចែបផ្នល និងផ្ផ្ល
នវើ 

នសាភ័  នខ្ត្ត
បនាា យមានជ័យ 
០៧៧ ៩៦៩ ៨៥៨ 
០១៧ ៧៥០ ៥០៥ 
០៩៥ ៩៤៣ ៤៤៧ 

២៣ មជឈម ឌ ល 
ប តុ ឺះបណ្តត លវជិ្ជា ជីវៈ

នខ្ត្តរំពង់ធំ្ 

 ១. អរសរសាស្តសតអង់ន្លស 
២. ព័ត៌្មានវទិា 
៣. បសុវបបរមម 
៤. ្ ននយយ 

១. នសវារមមរំុពយូទ័រ ១. កាត់្នដរសំនល រ 
បំ រ់ 
២. ផ្រសមផសស និង
សមាអ ងការ 
៣. រំុពយូទ័ររដឋបាល 
៤. ជួសជុលម៉ាូតូ្ 
៥. ដំាបផ្នលចក្មុឺះ 
៦. ចិញ្េ ឹមមាន់ និងចាំរ់ 
វា៉ារ់សំាង 
៧.ចិញ្េ ឹមក្ជូរ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 
៨. ផ្រនចែចំ ីសត្វ 

ភូមិអាចាំរយលារ់ 
សងាក ត់្អាចាំរយលារ់ 
ស្សុរសាឹងផ្សន 
នខ្ត្តរំពង់ធំ្ 
០១២ ៩២៦ ២៣២ 
០១៧ ៣៩៨ ៣៨៨ 
០១២ ២៥៩ ៦៤៩ 
០១២ ៦២៩ ២១២ 
០១២ ៣២៩ ៩៣៩ 

២៤ មជឈម ឌ ល 
ប តុ ឺះបណ្តត លវជិ្ជា ជីវៈ 

នខ្ត្តនកាឺះរុង 

  ១. សំ ង់ 
២. ព័ត៌្មានវទិា 

១. ដំណំ្តធូ្នរន 
២. ចាំរ់វា៉ារ់សំាងនោ 

ភូមិទី១ ឃំុសាម ច់មាន
ជ័យ ស្សុរសាម ច់មាន 
ជ័យ នខ្ត្តនកាឺះរុង 
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៣. ចិញ្េ ឹមក្ជូរ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 
៤. ប តុ ឺះផ្សិត្ 
៥. ចិញ្េ ឹមរផ្ងកប 
៦. ចិញ្េ ឹមក្តី្អផ្ ត ង 
៧. ដំាបផ្នលចក្មុឺះ 
៨. ចិញ្េ ឹមមាន់ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 

០៩៩ ៦៨៧ ៧៧៧ 
០១៦ ៣០៩ ២៧២ 
០១៧ ៤៧៤ ៧៣៨ 

២៥ មជឈម ឌ ល 
ប តុ ឺះបណ្តត លវជិ្ជា ជីវៈ 

នខ្ត្តរំពង់ ែ្ ំង 

  ១. នពទយ 
២. ព័ត៌្មានវទិា 

១. ចិញ្េ ឹមមាន់និងចាំរ់
វា៉ារសំាង 
២. ចិញ្េ ឹមនោ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 
៣. ចិញ្េ ឹមក្ជូរ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 
៤. ប តុ ឺះផ្សិត្ 
៥. ចិញ្េ ឹមក្តី្ 
៦. ដំាស្សូវ 
៧. បផ្នលចក្មុឺះ 
៨. ផ្លិត្ជីរំប៉ាុសតិ៍ 
៩. ចិញ្េ ឹមរផ្ងកប 

ភូមិទូលក្រឡាញ់ 
ឃំុរំពង់ ែ្ ំង 
ស្សុររំពង់ ែ្ ំង 
នខ្ត្តរំពង់ ែ្ ំង 
០១២ ៤២៦ ០៣៣ 
០១៦ ៨៤១ ០១១ 
០១២ ៩១៩ ៨៥០ 

២៦ មជឈម ឌ ល 
ប តុ ឺះបណ្តត លវជិ្ជា ជីវៈ 

នខ្ត្តសាឹងផ្ក្ត្ង 

   ១. សមាអ ងការ 
២. ជួសជុលម៉ាូតូ្ 
៣. ជួសជុលមា៉ា សីុន 
ក្ត្ជ្ជរ់ 
៤. ត្បណ្តត ញអ្ាិសនី 
៥. កាត់្នដរ 

ភូមិផ្ស្សន ធ្ិ៍ 
សងាក ត់្ស្សឺះឬសសី 
ក្រុងសាឹងផ្ក្ត្ង នខ្ត្ត
សាឹងផ្ក្ត្ង 
០៩២ ៩៦៣ ៤៣៤ 
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៦. រំុពយូទ័រ 
៧. នពទយសត្វ 
៨. ចិញ្េ ឹមមាន់ 
និងចាំរ់វា៉ារសំាង 
៩. ចិញ្េ ឹមនោ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 
១០. ចិញ្េ ឹមក្ជូរ និង
ចាំរ់វា៉ារ់សំាង 
១១. ប តុ ឺះផ្សិត្ចំនបើង 
១២. ចិញ្េ ឹមក្តី្ 
១៣. ប តុ ឺះផ្សិត្អំនបាឺះ 
១៤. ផ្លិត្ជីរំប៉ាុសតិ៍ 
១៥. បនចេរនទសផ្ាំ 
ផ្មរនវើ 

២៧ មជឈម ឌ ល 
ប តុ ឺះបណ្តត លវជិ្ជា ជីវៈ 

នខ្ត្តនប៉ាលិន 

   ១. រំុពយូទ័ររដឋបាល 
២. កាត់្ត្របូភាព 
៣. ជួសជុលរំុពយូទ័រ 
៤. កាត់្នដរ 
៥. សមាអ ងការ 
៦. ជួសជុលម៉ាូតូ្ 
៧. កាត់្សរ់បុរស 
៨. ជួសជុលនក្្ឿង 
យនត រសិរមម 
៩. ត្បណ្តត ញអ្ាិសនី 
១០. ជួសជុលទូរសពា័ 
១១. ចិញ្េ ឹមមាន់ 

ភូមិអូតាពុរនក្កាម 
សងាក ត់្ទូលលាវ  
ខ្ ឌ នប៉ាលិន នខ្ត្ត
នប៉ាលិន 
០១៧ ៩៤៥ ៤២៤ 
០១៦ ២៥៥ ៨៥៣ 
០១២ ៣១៣ ៣៦២ 
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និងចាំរ់វា៉ារសំាង 
១២. ផ្លិត្ជីធ្មមជ្ជតិ្ 
១៣. ចិញ្េ ឹមក្ជូរ និង
ចាំរ់វា៉ារ់សំាង 
១៤. ដំាបផ្នលចក្មុឺះ 
១៥. ប តុ ឺះផ្សិត្ 
១៦. ចិញ្េ ឹមក្តី្អផ្ ត ង 

២៨ មជឈម ឌ ល 
ប តុ ឺះបណ្តត លវជិ្ជា ជីវៈ 

នខ្ត្តម ឌ ល្ិរ ី

   ១. រំុពយូទ័រ 
២. ត្មាញជនជ្ជតិ្ 
៣. ជួសជុលម៉ាុតូ្ 
៤. កាត់្នដរ 
៥. សមាអ ងកាយ 
១. ចិញ្េ ឹមមាន់ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 
២. ចិញ្េ ឹមនោ ក្របី និង
ចាំរ់វា៉ារ់ 
៣. ចិញ្េ ឹមក្ជូរ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 
៤. ដំាបផ្នលចក្មុឺះ 
៥. ប តុ ឺះផ្សិត្ចំនបើង 
៦. ដំណំ្តនក្មច 

ភូមិនក្ជផ្សន 
សងាក ត់្មននារមយ 
ក្រុងផ្សនមននារមយ 
នខ្ត្តម ឌ ល្ិរ ី
០៨៥ ៨៨៧ ៦៦៦ 
០១០ ៥០៩ ៩៦២ 
០១២ ៣១៣ ៣៦២ 

២៩ មជឈម ឌ ល 
ប តុ ឺះបណ្តត លវជិ្ជា ជីវៈ 

នខ្ត្តនក្ពផ្វង 

   ១. ជួសជុលម៉ាូតូ្ 
២. ផ្រសមផសស 
៣. ជួសជុលរំុពយូទ័រ 
៤. បសុនពទយ 
៥. ចិញ្េ ឹមក្តី្ 

ភូមិ១ សងាក ត់្រំពង់
លាវ ក្រុងនក្ពផ្វង 
នខ្ត្តនក្ពផ្វង 
០១២ ៧៧២ ០៣៧ 
០៨៨ ៨៣៨ ២០៣៨ 
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៦. ចិញ្េ ឹមចក្ងិត្ 
៧. សារវបបរមម 
និងផ្ាំររុខជ្ជតិ្ 
៨. ចិញ្េ ឹមមាន់ និង 
ចាំរ់វា៉ារ់សំាងមាន់ 
៩. ដំាបផ្នលចក្មុឺះ 

០១៧ ៤៣៥ ៩៦៦ 
០៧៧ ៤២២ ០៩៩ 

៣០ មជឈម ឌ ល 
ប តុ ឺះបណ្តត លវជិ្ជា ជីវៈ 

នខ្ត្តផ្រប 

   ១. ជួសជុលម៉ាូតូ្ 
២. ផ្រសមផសស 
៣. សំ ង់ជ្ជងរំនបារ 
៤. កាត់្នដរ 
៥. នពទយសត្វ 
១. ដំាបផ្នលចក្មុឺះ 
២. ចិញ្េ ឹមក្ជូរ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 
៣. ចិញ្េ ឹមមាន់ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 
៤. ផ្លិត្ជីរំប៉ាុសតិ៍ 
៥. ប តុ ឺះផ្សិត្ចំនបើង 

ភូមិងៃមី សងាក ត់្នក្ពធំ្ 
ក្រុងផ្រប នខ្ត្តផ្រប 
០៩២ ៩៥៣ ៦៦៧ 
០៩៧ ៧៧៤៧១៧៩ 
០៩៦ ៥១១ ១០៥៥ 

៣១ មជឈម ឌ ល 
ប តុ ឺះបណ្តត លវជិ្ជា ជីវៈ
នខ្ត្តឧត្តរមានជ័យ 

   ១. កាត់្ត្របូភាព 
២. ្ូរ និងរចនារបូភាព 
៣. រំុពយូទ័ររដឋបាល 
៤. ជួសជុលរំុពយូទ័រ 
៥. ជួសជុលនោយនត 
៦. ដំាដំឡូងមី 
៧. ដំាបផ្នលចក្មុឺះ 

ភូមិបុររីដឋបាល 
សងាក ត់្សំនរាង ក្រុង
សំនរាង នខ្ត្តឧត្តរ
មានជ័យ 
០១៧ ៥១៤ ៧១៤ 
០៨១ ៨៨០ ០៨៩ 
០៨៦ ៧៤៣ ០០៨ 
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៩. ចិញ្េ ឹមមាន់ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 
១០. ជីរំប៉ាុសតិ៍ 

៣២ មជឈម ឌ ល 
ប តុ ឺះបណ្តត លវជិ្ជា ជីវៈ 

នខ្ត្តក្រនចឺះ 

   ១. ចិញ្េ ឹមមាន់និងចាំរ់ 
វា៉ារ់សំាង់ 
២. ចិញ្េ ឹមនោ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 
៣. ចិញ្េ ឹមក្ជូរ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 
៤. ដំាបផ្នលចក្មុឺះ 
៥. ដំាដំឡូងមី 
៦. ប តុ ឺះផ្សិត្អំនបាឺះ 
៧. ប តុ ឺះផ្សិត្ចំនបើង 

ភូមិអូរសសីទី២ ស្សុរ
អូឬសសី នខ្ត្តក្រនចឺះ 
០១២ ៣៣៩ ៣៩២ 
០៩៧ ៧៨៧ ០០០៩ 
០៩៧ ៧៧៧ 
៦២៨៧ 

៣៣ មជឈម ឌ ល 
ប តុ ឺះបណ្តត លវជិ្ជា ជីវៈ 

នខ្ត្តរត្នៈ្ិរ ី

   ១. ផ្រសមផសស 
២. កាត់្នដរសនមលៀរ 
បំ រ់ 
៣. ត្មាញក្បនព ី 
ជនជ្ជតិ្ 
៤. រំុពយូទ័រ 
៥. ជួសជុលមា៉ា នញ៉ា 
ទូរទសសន៍ 
៦. ជួសជុលរងៃយនត 
៧. ជួសជុលម៉ាូទ័របូម 
៨. កាត់្សរ់ 
៩. ផ្ារផ្ដរ 
១០. ជួសជុលម៉ាូតូ្ 

ភូមិនទសអនលុង 
សងាក ត់្បឹងរផ្នសង 
ក្រុងបានលុង 
នខ្ត្តរត្ន្ិរ ី
០១២ ៥៥២ ២៨២ 
០៨៨ ៨៩៤ ៩៨៦៨ 
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១១. ចិញ្េ ឹមមាន់ និង
ចាំរ់វា៉ារ់សំាង 
១២. ដំណំ្តនៅស ូ 
១៣. ចិញ្េ ឹមក្ជូរ និង
ចាំរ់វា៉ារ់សំាង 
១៤. ដំាបផ្នលចក្មុឺះ 
១៥. ផ្លិត្ជីរំប៉ាុសតិ៍ 
១៦. ដំណំ្តសាវ យចនាី 

៣៤ មជឈម ឌ ល 
ប តុ ឺះបណ្តត លវជិ្ជា ជីវៈ 

នខ្ត្តក្ពឺះវហិារ 

   ១. ជួសជុលមា៉ា សីុន 
ធុ្នតូ្ច 
២. ជួសជុលម៉ាុតូ្ 
៣. ជួសជុលរំុពយូទ័រ 
៤. រំុពយូទ័ររដឋបាល 
៥. បសុពាបាល 
៦. ចិញ្េ ឹមមាន់ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 
៧. ចិញ្េ ឹមក្ជូរ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 
៨. ដំាបផ្នលចក្មុឺះ 
៩. ផ្លិត្ជីរំប៉ាុសតិ៍ 
១០. ដំណំ្តនវើ ូបផ្ផ្ល 

ភូមិដំណ្តរ់ សងាក ត់្
រំពង់ក្បណ្តរ 
ក្រុងក្ពឺះវហិារ 
នខ្ត្តក្ពឺះវហិារ 
០១១ ២៥៣ ៥៥៨ 
០៩៧ ៨៤៣០៧៧៧ 

៣៥ មជឈម ឌ ល 
នកាសលយវបបរមមជ្ជតិ្  

នខ្ត្តនស មរាប 

   ១. អ្ាិសនី 
១. ដំណំ្តបផ្នល និង 
ជីរំប៉ាុសតិ៍ 
២. ចិញ្េ ឹមមាន់ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 

ផ្លូវជ្ជតិ្៦ ភូមិក្បយុទធ 
ឃំុពួរ ស្សុរពួរ 
នខ្ត្ត នស មរាប 
០៨៩ ៣៤៥ ៥២៦ 
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៣៦ 
 

មជឈម ឌ ល 
ប តុ ឺះបណ្តត លវជិ្ជា ជីវៈ  
ក្ពឺះវហិារ ោ៉ាឡាយ 

   ១. ជួសជុលមា៉ា សីុន 
ធុ្នតូ្ច 
២. នពទយសត្វ 
៣. កាត់្នដរ និងនចែម៉ាូត្ 
៤. រំុពយូទ័ររដឋបាល 
៥. ដំាបផ្នលចក្មុឺះ 
៦. ចិញ្េ ឹមក្តី្ 
៧. ចិញ្េ ឹមមាន់ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 

ភូមិធ្មមជ្ជតិ្សនមតច
នត្នជ្ជ   ុន ផ្សន 
ឃំុស្សផ្អម 
ស្សុរជំ្ជរានត 
នខ្ត្តក្ពឺះវហិារ 
០៩៧ ៩៩៨ ៨៥៦១ 
០១២ ៣៤៧ ៣៤៧ 

៣៧ មជឈម ឌ ល 
ប តុ ឺះបណ្តត លវជិ្ជា ជីវៈ 

នខ្ត្តត្បូងឃមុំ 

   ១. កាត់្នដរសនមលៀរ 
បំ រ់ 
២.មូលដាឋ នក្្ឹឺះរំុពយូទ័រ 
៣. សមាអ ងការ 
៤. កាត់្សរ់បុរស 
៥. ជួសជុលម៉ាូតូ្ 
៦. សមាអ ងកាយ 
៧. ជួសជុលមា៉ា សីុន 
ក្ត្ជ្ជរ់ 
៨. បិត្សកុត្ម៉ាូតូ្ 
៩. ជួសជុលទូរស័ពា 
១០. កាត់្ត្របូភាព និង
វនីដអូ 
១. ចិញ្េ ឹមមាន់ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 
២. ចិញ្េ ឹមក្ជូរ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 

ភូមិសាល បនកាត ង 
ឃំុជប់ ស្សុរត្បូងឃមុំ 
នខ្ត្តត្បូងឃមុំ 
០១២ ៦៧៥ ៦២៨ 
០៩២២២០ ២២១ 
០៧០ ៦៦២ ២៨៧ 
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៣. ដំាបផ្នលចក្មុឺះ 
៤. ផ្លិត្ជីរំប៉ាុសតិ៍ 
៥.ប តុ ឺះផ្សិត្អំនបាឺះ 
 
 

៣៨ សាលាប តុ ឺះបណ្តត ល 
វជិ្ជា ជីវៈ បឹងនិមល 

នខ្ត្តរំពត្ 

   ១. ចិញ្េ ឹមមាន់ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 
២. ដំាបផ្នលចក្មុឺះ 
៣. ផ្លិត្ជីរំប៉ាុសតិ៍ 
៤.បនចេរនទសចិញ្េ ឹមក្តី្ 

ភូមិទវីខ្ងត្បូង 
សងាក ត់្អ តូ ងផ្ខ្មរ 
ក្រុងរំពត្ នខ្ត្តរំពត្ 
០៩២ ២៧៩ ៤៦៤ 
០៩៧ ៩២០ ៨០៨៨ 
០៩៦ ៥១០ ៩៥២ 

៣៩ សាលាប តុ ឺះបណ្តត ល 
វជិ្ជា ជីវៈ រលំាង 
នខ្ត្តន ធ្ិ៍សាត់្ 

   ១. កាត់្នដរ 
២. ជួសជុលម៉ាូតូ្ 
៣. រំុពយូទ័ររដឋបាល 
៤. ជួសជុលមា៉ា សីុន 
ធុ្នតូ្ច 
៥. ផ្រសមផសស 
៦. ចមាល រ់ងៃមផ្រវ 
៧. ចិញ្េ ឹមមាន់ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 
៨. ចិញ្េ ឹមក្ជូរ និងចាំរ់
វា៉ារ់សំាង 
៣. ប តុ ឺះរូននវើ 

ភូមិសាវ យលរខ ឃំុ
សាែ ក្ពឺះ ស្សុរបាកាន 
នខ្ត្តន ធ្ិ៍សាត់្ 
០១២ ៨៩៤ ៨០១ 
០៩៦ ៩៩៤ ៣៩៣៦ 
០១២ ៥០៧ ៦២៤ 
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