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េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសីាស្រ ត្កនងុការែ វ្ងរកការងារ្រាបយ់ុវជន 

៙ការទទលួបានការងារដដលពពញចិត្ត, ដែរក្សាការងារ និងសពរមចលទធផលបានពោគជយ័ពៅទី
បំផុត្ គឺោក្សត្តត ដសំ៏ខានបំ់ផុត្ពៅក្សនុង «ជីវតិ្ការងារ» របស់បុគគលរគប់ៗ រូប។ ពត្ើត្ម្មលរបស់ការងារនីមយួៗ
រតូ្វបានកំ្សណត្ព់ោយសំអាងពលើពេតុ្ផលអ្វីខ្លះពទើបនដំល់ការពពញចិត្ត  ឬមនិពពញចិត្តចំព ះការងារ
ពនះ។ ធមមត្តមនុសសម្នន ក្ស់ៗ ខិ្ត្ខំ្បំពពញការងារយ៉ងសក្សមមពីពរ ះពកួ្សពគម្ននត្រមូវការោក្សដ់សតងរបស់ខ្លួន
ដូចោ៖ ការបពងកើត្របាក្សចំ់ណូល, ការក្សសាងអាជីព, ការអ្នុវត្តជំនញដដលបានសិក្សាឬបណតុ ះបណ្តត ល, 
ការចូលចិត្តចំព ះការងាររបពភទមយួ, ការសពរមចក្សតីរសម្មអ្នគត្ ។ល។ និង ។ល។ ប៉ុដនត ពគក្សរ៏តូ្វយល់

ផងដដរថា ត្រមូវការទងំអ្ស់ពនះមនិដមនសុទធដត្នដំល់ភាព
ពោគជយ័ដូចការត្តងំចិត្តឬត្តមពោលបំណងពនះពទ ព លគឺ 
បណ្តត លមក្សពីការសពរមចចិត្ត «ពរជើសពរ ើសការងារ» របពភទ 
ណ្តមយួពោយពំុបានឆលងកាត្ក់ារដសវងយល់អំ្ពីខ្លួនឯងឲ្យបាន
ចាស់លាស់ោមុន។ ពេតុ្ផលខ្លះបងាា ញថា ការពរជើសពរ ើស
ការងារពោយសំអាងដត្ពលើក្សត្តត របាក្សចំ់ណូលមយួមុខ្ ពរចើនដត្
ពំុសូវជយួ ជំរុញបុគគលពនះបានដល់ក្សតីពសាមនសស និងការរក្សា
ការងារបានោអ្ដងវងព ើយ។ ពោយេតុ្ថា បុគគលពនះមនិ
បានដសវងយល់ឲ្យលអិត្លអនអំ់្ពីភាពសីុចងាវ ក្សោ់ន រវាងចំណូលចិត្ត 

ជំនញ, ពសចក្សតីរសឡាញ់ងបក់្សនុងចិត្តចំព ះការងារ, និងគុណត្ម្មលផ្ទទ ល់របស់ខ្លួន។ ពេតុ្ពនះ លុះដល់
ចំពណរកាលពរកាយមក្សក្សច៏ាបព់ផតើមបងចិ់ត្ត, អ្ស់ក្សតីរពំភើបចំព ះការងារ និងទីបំផុត្ក្សផ៏្ទល ស់ចិត្តបតូរការងារ
ពនះោអ្សារឥត្ការ។  

ោការពិត្ មនុសសរគបោ់ន សុទធដត្អាចផ្ទល ស់បតូរ ឬដសវងរក្សការងារែមីពៅពពលណ្តក្សប៏ាន ពដើមបតី្រមូវ
ត្តមចំណង ់ និងក្សតីរបាថាន របស់ខ្លួន។ ប៉ុដនត ក្សព៏ត្តងយល់ផងដដរថា ពពលពវលានិងការក្សសាងអាជីពពិត្
របាក្សដ គឺម្ននសារសំខានបំ់ផុត្សរម្នបជី់វតិ្ការងារ និងការរស់ពៅត្បស់មនុសសរគបរូ់ប។ ោទូពៅ ក្សនុង
មយួសបាត េ៍ពយើងចំណ្តយពពលរបម្នណ៥០ពម៉្នងពដើមបបំីពពញការងារ និងរតូ្វការោមធយមរយៈពពល
របម្នណ៥៦ពម៉្នងសរម្នបទ់ទលួទនដំពណក្ស។ ដូពចនះរោនដ់ត្ការចំណ្តយពពលសរម្នបក់ារងារ និង

ជំពូកទ១ី 
វិធីសាស្រ្តកនងុការស្្ែងរកការងារ  
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 តត្ើបុេគលិក្សខណៈដបបណារបស់តៅហ្វវ យ ឬរេូបតរងៀនដដលអ្នក្សមនិចូលចិត្ត? 
(ឧទៈ ចិត្តចតងអៀត្, ចិត្តតឆវឆាវ, មិនសូវមានចិត្តតមត្តត ្ម៌...) 
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_________________________________________________________________ 

&0* 

 គន្ឹឹះទ ី២៖ ការស្វែងយល់ពីពោលបំណង មហិចឆតា ពោលការណ ៍និងលទធភាព   

ការពិត្ មនុសសម្នន ក្ស់ៗ ទទលួបានអំ្ពណ្តយផលពី 
ធមមោតិ្ពៅត្តមលក្សខខ្ណឌ ពផសងៗោន  ក្សព់ន័ធការពរបើរបាស់ 
សមត្ថភាព, ឱកាស, ការពរៀបចំវែីិជីវតិ្ និងសុបិនរបស់ខ្លួន។ 
ពទះោយ៉ងដូពចនះក្សតី ការដសវងរក្សឲ្យព ើញនូវរបពភទការងារ
ដដលខ្លួនរសឡាញ់ និងម្ននជំនក្សចិ់ត្តបំផុត្គឺពៅដត្ោក្សតី
របាថាន ដច៏ាបំាចបំ់ផុត្របស់មនុសសរគបរ់ូប ពទះោក្សនុងសាថ ន
ភាពណ្តក្សព៏ោយ។ ពេតុ្ពនះ គនលឹះសំខានម់យួពទៀត្ក្សនុងការផារភាជ បក់ារងារដល៏អវពិសសពៅនឹងភាព
ពោគជយ័ក្សនុងអាជីព គឺការដសវងយល់ឲ្យបានសីុជពរៅអំ្ពីទំនក្សទំ់នងោន រវាងពោលបំណង, មេិចឆត្ត, 
ពោលការណ៍ រពមទងំលទធភាពអាចទទលួនិងអ្នុវត្តការងារ។   របសិនពបើ មនុសសម្នន ក្សស់ពរមចចិត្ត
បំពពញការងារមយួ ដដលមនិរសបត្តម ពោលបំណង របស់ខ្លួន ពន៎ះទំនងលទធផលចុងពរកាយគឺរពឹំង
ព ើញដត្ក្សតីពទមនសស, ការបាក្សទឹ់ក្សចិត្ត និងការរពួយបារមភពទៀត្ផង។ ពោលបំណងក្សនុងនយ័ពនះម្នននយ័
ថា អាចោការពរជើសពរ ើសការងារដដលពឹងដផអក្សដត្ពលើក្សត្តត របាក្សចំ់ណូលដត្មយួមុខ្ ឬក្សោ៏ការកំ្សណត្អំ់្ពី
ភាពពពញចិត្តពិត្របាក្សដពៅពលើរបពភទ និងលក្សខខ្ណឌ របស់ការងារពនះ។  

 

ចំដណក្ស មេិចឆត្ត គឺសំពៅដល់សម្នសធាតុ្ននក្សនុងការងារមយួរបពភទដដលអាចជយួ  ឬនដំល់
ក្សត្តត ជំរុញរូបអ្នក្សឲ្យរពមទទលួយក្សការងារពនះ ពេើយដែមទងំសមលងឹព ើញពីភាពពោគជយ័ពៅម្ែងខាង   
មុខ្ពទៀត្ផង។ ចំណុចពនះពរបៀបបាននឹងការពរៀបចំបញ្ជ ីកិ្សចចការននដដលអ្នក្សចូលចិត្តចំព ះរបពភទ
ការងារមយួ ពដើមបដីសវងរក្សទំនក្សទំ់នងរវាងការចូលចិត្តពៅនឹងការងារពនះ។ ឧទេរណ៍ សម្នសធាតុ្រមួ
ផសដំដលជំរុញមេិចឆត្តរបស់អ្នក្សចំព ះរបពភទការងារមយួម្ននោអាទិ៍៖ ការលក្សឬ់ទីផារ, ការរបក្សួត្ 
របដជង, ការបងាា ត្ប់ពរងៀន, ការផតល់ពយបល់, ការពធវើដំពណើ រ, ការពធវើការងារោរកុ្សម, ភាពម្ចនរបឌិត្ ។ល។ 
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ពេតុ្ពនះ របសិនពបើការងាររបពភទណ្តមយួម្ននទំនក្ស់
ទំនងជិត្សនិទធពៅនឹងលក្សខខ្ណឌ មយួ ឬពរចើនដដលម្ននក្សនុង
សម្នសធាតុ្ម្នមេិចឆត្តរបស់អ្នក្ស ម្នននយ័ថាអ្នក្សរបាក្សដ
ោអាចបំពពញនូវចិត្តខ្លួនឯងបានោទីោបរ់បពសើរក្សនុងខ្ណៈ
ពពលបំពពញការងារពនះ។ 

 

 ពោយដ ក្ស ពគក្សម៏និរតូ្វពភលចអំ្ពីការកំ្សណត្នូ់វ ពោលការណ៍ផ្ទទ ល់ខ្លួ ន ព លគឺគុណត្ម្មល
ដដលផតល់ឲ្យរបពភទការងារពនះពទ។ ការពិត្មនុសសម្ននគុណត្ម្មលផ្ទទ ល់ខ្លួនមយួឬពរចើន ដដលពិបាក្សនឹង
ផ្ទត ចព់ចញពីទំនក្សទំ់នងក្សនុងការអ្នុវត្តការងារ, ការសិក្សា និងការរបារស័យោមយួមនុសសដម្ទ។ល។ រោន់
ដត្មនុសសខ្លះអាចបងាា ញពចញនូវគុណត្ម្មលពនះឲ្យអ្នក្សផងបានដឹងោសាធារណៈ ចំដណក្សមនុសសខ្លះពទៀត្
ម្ននគុណត្ម្មលដដលអារស័យក្សបព់ៅក្សនុងចិត្តោដរាប ពទះបីមនិបងាា ញ
ពចញមក្សខាងពរៅ ក្សប៏៉ុដនតពៅក្សនុងឥរយិបែ ឬដំពណើ ររបរពឹត្តពៅក្សនុងផលូវកិ្សចច
ការ និងជីវតិ្រស់ពៅដត្ងផតល់ត្ម្មលោសំខានចំ់ព ះអ្វីៗ ដដលរសបត្តម
គុណត្ម្មលរបស់ខ្លួនោនិចច។ ឧទ. ម្នរបពភទគុណត្ម្មលម្ននដូចោ គុណ
ត្ម្មលដបបរគបរ់គង (ម្នននយ័ថាមនុសសម្នន ក្សព់ពញចិត្តចំព ះការងារមយួ 
ដរាបណ្តកិ្សចចការពនះអាចអ្នុញ្ហដ ត្ឲ្យរូបពគទទលួបានត្នួទី ឬពធវើការ
 ក្សព់ន័ធការរគបរ់គង), គុណត្ម្មលដបបសិលបៈ (ម្នននយ័ថារគបក់ារងារ
ទងំអ្ស់រតូ្វដត្ពធវើឲ្យម្ននភាពទក្សទ់ញរបក្សបពោយសិលបៈនិងការម្ចន
របឌិត្)។ 

  

 ចំណុចមយួពទៀត្ដដលរតូ្វពលើក្សយក្សមក្សរត្ោងគឺ លទធភាព ដដលមនុសសម្នន ក្សអ់ាចបំពពញការងារអ្វី
មយួ ឬពរចើនរបពភទ។ ព លពោយសពងខបមា៉ងពទៀត្គឺ ការដសវងយល់ពីជពរមើស និងសកាត នុពលោក្ស់

លាក្សដ់ដលម្ននោបខ់្លួនោសមត្ថភាពដដលទទួលបានពីការអ្បរ់ ំ ឬបណតុ ះប
ណ្តត លជំនញ និងត្តមរយៈឧបនិសសយ័ក្សព៏ោយក្សតី។ ឧទេរណ៍ មនុសស
ម្នន ក្សប់ានកំ្សណត្អំ់្ពីជពរមើសការងារ ពេើយរក្សព ើញថា ខ្លួនពគអាចកាល យោ
រគូបពរងៀន, បុគគលិក្សដផនក្សលក្ស,់ វាគមិន និងរបក្សបជំនញួផ្ទទ ល់ខ្លួន។ ដូពចនះ 
កាលណ្តរបពភទការងារអ្វីក្សព៏ោយ ដដលម្នន ក្សព់ន័ធនឹងលទធភាពដូចដដល
បានពរៀបរាបខ់ាងពលើពនះ គឺម្ននរពឹំងថារូបពគអាចបំពពញការងារពនះពោយ

ពពញចិត្តមនិពចះពនឿយណ្តយ រពមទងំម្ននក្សតីរពឹំងទទួលបានពោគជយ័ពទៀត្ផង។ 
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 សូមសាក្សលបងពិនិត្យរក្សពោលបំណង, មេិចឆត្ត, ពោលការណ៍ និងលទធភាព របស់អ្នក្សត្តមរយៈ
ការពឆលើយនូវសំណួរដូចខាងពរកាម៖  

លំហាត់អនុវតត ២-ក 
ការស្វវងយល់អំពីពោលបំណង មហិចឆតា ពោលការណ ៍និងលទ្ធភាព  

 តត្ើអ្វើជាតោលបណំងរបចជំើវតិ្របស់អ្នក្ស? 
(ឧទៈ ជួយអ្នក្សដទទ, តលើក្សទកឹ្សចិត្តមនុសស, ត ះរាយបញ្ហា ក្សនុងសងគម, 
បតរងៀន..) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 តត្ើអ្វើជាមេចិឆត្តរបស់អ្នក្ស? 
(ការទចនរបឌិត្, ការរបក្សតួ្របដជង, ការត្វើដំតណើ រ, ការក្សំានត, តសរ ើភាព...) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 តត្ើអ្វើជាតោលការណ៍សនូល (េុណត្ទមល) របស់អ្នក្ស? 
(ភាពតាម ះរត្ង់, ភក្សតើភាព, ការតតត ត្តលើតជាេជ័យ, ការតតត ត្តលើរេាួរ...) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 តត្ើអ្វើជាលទធភាពរបស់អ្នក្ស? 
(រេូបតរងៀន, តវជជបណឌិ ត្, ភាន ក់្សងារដផនក្សលក់្ស, េណតនយយក្សរ, ាថ បត្យក្សរ, 
វសិវក្សរ...) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
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 គន្ឹឹះទ ី៣៖ ការស្វែងរកការងារស្ែលលអវិពវវ  

 ោទូពៅ ម្ននក្សត្តត រមួផសោំពរចើនពដើមបកំី្សណត្អំ់្ពីការពពញចិត្តរបស់បុគគលម្នន ក្ស់ៗ ចំព ះការងារ 
នីមយួៗ។ ក្សនុងពនះ ពគសពងកត្ព ើញម្ននសម្នសធាតុ្ចំននួ១០ដដលម្ននត្ួនទីសំខានក់្សនុងការវាយត្ម្មល
អំ្ពីជពរមើសការងារ រមួម្នន៖ មុខ្របរ, វស័ិយ, រកុ្សមេុ៊ន, ម្នោ៌អាជីព, រចនសមពន័ធ, ពម៉្នងការងារ, ការពធវើ
ដំពណើ រ, បរសិាថ នការងារ, ទីក្សដនលង, និងអ្ត្ថរបពយជន។៍  

 ោបឋម រតូ្វកំ្សណត្អំ់្ពីរបពភទការងារ ឬមុខ្របរ
ដដលអ្នក្សម្ននចំណ្តបអ់ារមមណ៍ពិត្របាក្សដ។ អ្នក្សគរួដត្
ពិនិត្យព ើងវញិអំ្ពីលទធភាពដដលអ្នក្សអាចពរបើរបាស់រាល់
ចំណុចខាល ងំ សរម្នបបំ់ពពញការងារ។ ក្សនុងដំណ្តក្សក់ាល
ពនះ សូមចំណ្តយពពលសាត បនូ់វទឹក្សចិត្តពិត្របាក្សដរបស់
ខ្លួន ោោងសាត បព់យបល់របស់អ្នក្សដម្ទដដលមនិសូវ
ម្ននទំនក្សទំ់នង ឬោរំទដល់ជពរមើសណ្តមយួដដលអ្នក្ស
ពពញចិត្តបំផុត្។ គរួចងចាផំងដដរថា ការងារដដលមនិបងកនូវភាពសបាយ និងពពញចិត្តគឺរងឹរតឹ្ដត្បងកភាព
ត្បរ់បមល់ក្សនុងជីវតិ្របចាមំ្ែងពេើយនឲំ្យបះ៉ ល់ដល់សុខ្ភាពពទៀត្ផង។ របសិនពបើអ្នក្សពពញចិត្តចំព ះ
ការងារពនះខាល ងំ គឺម្នននយ័ពសមើនឹងការរគបរ់គង ដំពណើ រជីវតិ្ពោយខ្លួនឯង។ ជីវតិ្មនុសសរស់ពៅមនិបាន
យូរអ្ដងវងោដរាបពនះពទ ដូពចនះគរួដត្ពរជើសពរ ើសយក្សការងារមយួដដលខ្លួនពពញចិត្តបំផុត្ពដើមបផីតល់ពសចក្សតី
សុខ្ដល់ខ្លួនឯង ក្សដូ៏ចោអ្នក្សទងំឡាយណ្តដដលម្ននចំណូលចិត្តដូចោន ក្សនុងក្សដនលងការងារ។ 

 ១. មុខរបរ 

 ២. វិស័យ 
 បនទ បពី់ បានកំ្សណត្អំ់្ពីការងារលអវពិសសរចួមក្ស 
សូមពធវើការពរជើសពរ ើសអំ្ពីវស័ិយវញិមតង។ ការពរជើស 
ពរ ើសវស័ិយក្សនុងការងារ មនិដមនោកិ្សចចការងាយរសួល
ណ្តស់ពនះពទ ពីពរ ះរាល់ជពរមើសអ្វីមយួក្សព៏ោយ  
សុទធសឹងម្ននឥទធិពល និងផលបះ៉ ល់ដល់ជីវតិ្រស់ពៅ 
របស់អ្នក្ស។ ពទះបីោរបពភទការងារមយួអាចរតូ្វបាន

បំពពញ ឬដសវងរក្សបានពៅក្សនុងវស័ិយពផសងៗពលើពីមយួក្សព៏ោយ ប៉ុដនតការពធវើការក្សនុងវស័ិយមយួដដលអ្នក្សពពញ
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ចិត្តអាចអ្នុញ្ហដ ត្ឲ្យអ្នក្សរក្សាការងារបានយូរអ្ដងវង រពមទងំខិ្ត្ខំ្បំពពញរបក្សបពោយភាពពោគជយ័ពទៀត្
ផង។ វស័ិយការងាររតូ្វបានដបងដចក្សោពរចើនរបពភទដូចោ វស័ិយចាប,់ េិរញ្ដ វត្ថុ, ក្សមមនតសាល, ពត័្ម៌្នន
វទិា, គណពនយយ, សុខ្ភាព, អ្ចលនវត្ថុ និងបដិសណ្តា រកិ្សចច ោពដើម។ ឧទេរណ៍ របសិនអ្នក្សចងក់ាល យ
ោពមធាវ ីពត្ើអ្នក្សចងបំ់ពពញការងារដផនក្សចាបក់្សនុងវស័ិយេិរញ្ដ វត្ថុ ឬអ្ចលនវត្ថុ?  

 ៣. ក្រុមហ ុន 
 អ្នក្សរតូ្វសពរមចចិត្តថា របពភទរកុ្សមេុ៊នដបបណ្តដដលចង់
ពរជើសពរ ើសពដើមបចូីលបំពពញការងារ។ ឧទេរណ៍ របពភទរកុ្សម 
េុ៊នដដលទទលួការដត្ងត្តងំដត្បុគគលិក្សក្សនុងសាថ បន័ ឬរកុ្សមេុ៊ន
ដដលម្ននការពរជើសពរ ើសអ្នក្សឯក្សពទសពីខាងពរៅ។ បដនថមពលើពនះ ក្ស៏
រតូ្វពមើលផងដដរ ពីរពបៀបម្នការរគបរ់គងរបស់រកុ្សមេុ៊នពនះ ពត្ើអ្នក្ស
ផតល់ត្ម្មលដដរឬពទ? អ្នក្សខ្លះចងព់ធវើការពៅក្សនុងរកុ្សមេុ៊នធំ ប៉ុដនតពំុបាន
គិត្អំ្ពីការរបក្សតួ្របដជងដដលម្ននលក្សខណៈតឹ្ងដត្ងពនះពទ។ 
ចំណុចគនលឹះសរម្នបក់ារពរជើសពរ ើសរកុ្សមេុ៊នគឺ ការកំ្សណត្រ់វាងរកុ្សមេុ៊នដដលម្ននលក្សខខ្ណឌ លអរបពសើរពរចើន
ោងលក្សខខ្ណឌ ដដលមនិសូវរបពសើរ។  

 ៤. មាគ៌ា អាជីព 
របដេល មនុសសភាគពរចើនចងព់រជើសពរ ើសយក្សម្នោ៌អាជីព
មយួដដលម្ននដំពណើ រដវងឆ្ងង យ ោោងទទលួយក្សការងារ
មយួរបពភទដដលម្ននដំពណើ រខ្លីទល័រចក្ស។ ម្នននយ័ថា 
ម្នោ៌អាជីពដវងឆ្ងង យអាចជយួ ឲ្យអ្នក្សម្ននភាពរកី្សដុះោល
ពៅក្សនុងការងារ ពទះបីបានចាបព់ផតើមពីចំណុចទបមយួក្សតី 
ប៉ុដនតលុះបំពពញយូរៗពៅ ក្សក៏ានដ់ត្ម្ននភាពចរមុងចពរមើន
ោដរាប។ ផទុយមក្សវញិ របពភទការងារខ្លះអាចម្ននដំពណើ រ
ការលអដត្ក្សនុងរោដំបូង ប៉ុដនតចំពណរត្មក្សក្សម៏និម្ននការរកី្ស
ចពរមើន ពេើយក្សម៏និអាចជួយ ឲ្យអាជីពរបស់អ្នក្សបនតអ្ភវិឌឍ
ពរបៀបដូចោការព ើងជពណតើ រពនះបានព ើយ។ ការពរជើស

ពរ ើសយក្សម្នោ៌ណ្តមយួ ក្សសុ៏ទធសឹងម្ននពេតុ្ផលោគុណសមបត្តិ និងគុណវបិតិ្តដូចោន  រោនដ់ត្ពរចើនឬតិ្ច
ត្តមការោក្សដ់សតងប៉ុពណ្តណ ះ។ ពេតុ្ពនះ អ្នក្សដសវងរក្សការងារពធវើ និងយុវជនដដលសថិត្ក្សនុងដំណ្តក្សក់ាលម្ន
ការពរជើសពរ ើសការងារ គរួពិចារណ្តឲ្យបានលអិត្លអនអំ់្ពីជពរមើសម្នោ៌ណ្តមយួដដលខ្លួនរបកានយ់ក្ស។ 
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េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសីាស្រ ត្កនងុការែ វ្ងរកការងារ្រាបយ់ុវជន 

 ពទះបីោរបពភទការងារដូចោន ក្សព៏ោយ រចនសមពន័ធការងារ
ពនះមនិដូចោន ពទ។ ឧទេរណ៍ ការងារដផនក្សលក្សអ់ាចរតូ្វបាន
បំពពញោរកុ្សម ឬោលក្សខណៈឯក្សជនអារស័យពលើរចនសមពន័ធចាត្់
ត្តងំរបស់រកុ្សមេុ៊នឬសេរោស។ ក្សនុងដំណ្តក្សក់ាលដសវងរក្សការងារ 
អ្នក្សគរួពចាទោសំណួរផងដដរថា ពត្ើអ្នក្សចងប់ានរបពភទការងារដដល
ទទលួអ្នុវត្តត្តមការដណន ំ ឬោក្សប់ញ្ហជ រគបក់ាលៈពទសៈ ឬក្សចូ៏ល
ចិត្តការងារដដលអាចចូលរមួពធវើពសចក្សតីសពរមចចិត្តក្សនុងការពរៀបចំយុទធ
សាស្រសតរបស់សាថ បន័។ របសិនការងារពនះោរបពភទគពរម្នង ពត្ើចង់
ពធវើការក្សនុងគពរម្នងរយៈពពលខ្លីឬដវង។ ក្សនុងនយ័ពនះ ចងប់ញ្ហជ ក្សថ់ារចនសមពន័ធការងារម្ននសារសំខានក់្សនុង
ការវាស់ដវងចំណូលចិត្ត ឬជពរមើសដដលសមរសបត្តមត្រមូវការរបស់អ្នក្ស។  

 ៥. រចនាសមព័នធ 

 ៦. មមា៉ោ ងការងារ 
ខ្ណៈពពលពរជើសពរ ើសការងារអ្នក្សរតូ្វដសវងយល់ពីពម៉្នង
ការងារដដលរតូ្វត្តមសាថ នភាពរបស់អ្នក្ស។ ពទះបីោ 
ក្សដនលងការងារភាគពរចើនពធវើការចំននួ៤០ពម៉្នង ក្សនុងមយួ 
សបាត េ៍ ប៉ុដនតពពលខ្លះ ក្សដនលងការងារខ្លះពទៀត្ត្រមូវឲ្យ
បំពពញការងារពលើសពម៉្នង ឬបដនថមពម៉្នងអារស័យពលើ
ទំេំការងារនិងកិ្សចចការបនទ ន់ៗ  ដដលរតូ្វបានពសនើសំុ 
ពោយនិពយជក្សឬរកុ្សមេុ៊ន។ ក្សរណីពផសងពទៀត្ បុគគលិក្ស 

ឬនិពយជិត្ ទទួលពធវើការពលើសពម៉្នងត្តមការសម័រគចិត្ត អារស័យពោយឆនទៈ និងការទទលួខុ្សរតូ្វចំព ះ
ការងារដដលចាបំាច ់ ឧទេរណ៍ពធវើការពរចើនពម៉្នង, បដនថមពពលយប,់ ពធវើការម្ែងសរម្នក្សឬចុងសបាត េ៍...។ 
អ្នក្សរតូ្វសួរខ្លួនឯងថា ពត្ើជពរមើស ឬការពុះ រពនះោអ្វីដដលអ្នក្សពពញចិត្ត ឬយ៉ងណ្ត? របពភទការងារមយួ
ចំននួដដលត្រមូវឲ្យពធវើការពរចើនពម៉្នងម្ននដូចោ៖ ដផនក្សដែទសុំខ្ភាព, ធនោរឬគណពនយយ, ចាប,់ ការ
របឹក្សាពយបល់, ការរគបរ់គងសណ្តា ោរ ។ល។ គួរក្សត្ស់ម្នគ ល់ថា របពភទបុគគលិក្សែមីដដលខិ្ត្ខំ្សពរមច
សាន ម្ដពដើមបកី្សសាងអាជីព ពរចើនដត្មនិសូវខាវ យខ្វល់ចំព ះពពលពម៉្នងការងារពនះពទ។ ពទះោយ៉ងណ្តក្ស៏
ពោយ អ្នក្សរតូ្វដត្សពរមចចិត្តឲ្យចាស់លាស់អំ្ពីចំនួនពម៉្នងដដលចងព់ធវើការ។  

 ៧. ការម្វើដំម ើ រ (មបសររមមការងារ) 
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េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសីាស្រ ត្កនងុការែ វ្ងរកការងារ្រាបយ់ុវជន 

 អ្នក្សក្សម៏និគរួពភលចគិត្អំ្ពីរបពភទការងារ ដដលត្រមូវឲ្យម្ននការពធវើ
ដំពណើ រ (ពបសក្សក្សមមការងារ) ពៅកានទី់ក្សដនលងពផសងៗ ដូចោត្តមបណ្តត
ពខ្ត្ត រកុ្សង ឬពរៅរបពទសពនះពទ។ គរួបញ្ហជ ក្សថ់ា ការពធវើដំពណើ រតិ្ចឬពរចើន
អារស័យត្តមរបពភទការងារខុ្សៗោន ។ ក្សរណីអ្នក្សោមនុសសចូលចិត្តពធវើ
ដំពណើ រជិត្ឆ្ងង យ ការចាត្ឲ់្យពធវើការងារក្សនុងការយិល័យដត្មយួក្សដនលងអាច
បណ្តត លឲ្យម្ននការធុញែប ់ឬបាត្ប់ងចំ់ណ្តបអ់ារមមណ៍។ ប៉ុដនត ក្សរណីខ្លះ
ពទៀត្អ្នក្សដដលម្ននរគួសារ ឬមនុសសពៅក្សនុងបនទុក្ស ពរចើនដត្មនិសូវចូលចិត្ត
ពធវើដំពណើ រពៅឆ្ងង យពេើយចងព់ធវើការងារណ្តដដលសថិត្ពៅជិត្ផទះ។  

 ៨. បរយិាកាសការងារ 
ពទះបីការងារផតល់អ្ត្ថរបពយជន ៍ និងពសថរភាពរបាក្សចំ់ណូលក្ស៏
ពោយ ពពលខ្លះក្សត្តត ទងំពនះមនិម្ននត្ម្មលពសមើនឹងការបំពពញ
ការងារដដលសថិត្ពរកាមបរយិកាសសបាយរកី្សរាយនិងម្ននការ
ពលើក្សទឹក្សចិត្តពនះពទ។ អ្នក្សខ្លះចូលចិត្តបរយិកាសការងារដដល
ម្ននសេការជំុីវញិចាជំយួ ពរោមដរជង និងខិ្ត្ខំ្ពធវើការរបក្សប
ពោយការពយគយល់ោន ។ ខ្លះពទៀត្មនិចូលចិត្តពធវើការពៅ
ពរកាមបងាគ បរ់បស់នរណ្តម្នន ក្សព់នះពទ។ បរយិកាសការងារក្ស៏

ផ្ទល ស់បតូរផងដដរអារស័យត្តមទីក្សដនលងដូចោ ការងារពៅសាន ក្សក់ារក្សណ្តត ល ឬការយិល័យតំ្ណ្តង ពរចើនដត្
ពធវើការពោយឯក្សរាជយ, ការងារក្សនុងការយិល័យដត្ងជបួរបារស័យផ្ទទ ល់ោមយួពៅហាវ យ, ការងារពធវើពីផទះ
ពរចើនដត្ម្ននសវ័យភាព, ការងារក្សនុងបនទបធំ់រមួោន ពរចើនរខំានពោយសំព ង, ការងារខ្លះត្រមូវឲ្យពសលៀក្ស ក្ស់
ឯក្សសណ្តា ន។ល។ ក្សត្តត ទងំអ្ស់ខាងពលើពនះសុទធដត្រមួចំដណក្សក្សនុងការកំ្សណត្អំ់្ពីការពពញចិត្ត ឬមនិ
ពពញចិត្តចំព ះការងារមយួដដលអ្នក្សពរជើសពរ ើស។ 

 ៩. ទីរន្នែង 
 ពេតុ្ផលសាមញ្ដសរម្នបម់នុសសរគបោ់ន គឺក្សដនលងដដលចងរ់ស់
ពៅ ក្សោ៏ក្សដនលងដដលពគចងបំ់ពពញការងារផងដដរ។ បចចុបបននពនះ ការ
ពធវើបំលាស់ទីពោយសារដត្ការងារ កានដ់ត្ម្ននកំ្សពណើ នោលំោប ់
ពោយពេតុ្ថា ឱកាសការងារអាចទទលួបានពីរគបទិ់សទីក្សនុងពិភព
ពលាក្ស។ សូមសដមតងនូវភាពពសាម ះរត្ងចំ់ព ះ ខ្លួនឯងក្សនុងការពរជើស
ពរ ើសទីត្តងំការងារ ដដលផារភាជ បព់ៅនឹងក្សដនលងដដលអ្នក្សចងរ់ស់ពៅ
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ពោយមនិម្ននក្សត្តត របឈម ឬផលវបិាក្សពផសងៗ។ គរួរឭំក្សថា ការងារនិងរបាក្សចំ់ណូលមនិដមនោរបភពដត្
មយួគត្ម់្នសុភមងគលពនះពទ។ ពេតុ្ពនះអ្នក្សដសវងរក្សការងារគរួពរជើសពរ ើស ឬរក្សាឲ្យម្ននតុ្លយភាពោ 
អ្តិ្បរម្នរវាងសារសំខានក់្សនុងការងារ និងរគួសារឬការរស់ពៅ។  

 ១០. អត្ថក្រមយាជន ៍
 ការងារដដលអ្នក្សរសឡាញ់ចូលចិត្តក្សរមតិ្ណ្តក្សព៏ោយ
ក្សរ៏តូ្វការអ្ត្ថរបពយជន ៍ និងការពលើក្សទឹក្សចិត្តសរម្នបរ់ទរទង់
ជីវភាពរស់ពៅដដរ។ របសិនពបើមនិអាចរក្សរបាក្សចំ់ណូលរគប់
រោនស់រម្នបក់ាររស់ពៅពទ ពន៎ះជីវតិ្ក្សោ៏ម នសុភមងគលដដរ។ 
ពេតុ្ពនះ គរួគិត្អំ្ពីលក្សខខ្ណឌ មយួចំននួដូចោ របាក្សចំ់ណូល
ដដលរតូ្វការោចាបំាច,់ របពភទរបាក្សដ់ខ្ឬរបាក្សព់ម៉្នង, អ្ត្ថ

របពយជនព៍ផសងៗ, ការដបងដចក្សរបាក្សចំ់ពណញដល់និពយជិត្, របាក្សឧ់បត្ថមភ, សម្នភ រឧបត្ថមភ, ពសវាសុខ្
ភាព, របាក្សបំ់ណ្តច,់ របាក្សព់សាធននិវត្ត ។ល។ របសិនពបើោរបពភទការងារដដលអ្នក្សចូលចិត្ត ពេើយគបួផសំ
ោមយួអ្ត្ថរបពយជនព៍រចើនរបពភទ ពន៎ះគរួដត្ោជពរមើសដល៏អវពិសសសរម្នបក់ារពពញចិត្តចំព ះការងារ។  

លំហាត់អនុវតត ៣-ក 
និយមន័យការងារ  

 សូមតរៀបរាប់ពើរបតភទការងារដដលអ្នក្សចង់បំតពញ៖ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 សូមតរៀបរាប់ពើរបតភទទនវស័ិយដដលអ្នលចង់បំតពញ៖ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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 សូមតរជើសតរ ើសរបតភទរក្សុមេុ៊ន/សេរោស៖ 

 ឯក្សជន   ាធារណៈ     ្ ំ   មានក្សំតណើ នខ្ល ងំ  

 សេរេនិភាព   អ្ភិរក្សសនិយម   តសរ ើ    មានក្សំតណើ នតេរ  

 សូមតរៀបរាប់ពើមាោ៌អាជើពដដលរាថ្នន ចង់ាន៖ 

ឆាន ទំើ ១ _____________________________________________________________ 

ឆាន ទំើ ២ _____________________________________________________________ 

ឆាន ទំើ ៣ _____________________________________________________________  

ឆាន ទំើ ៤ _____________________________________________________________ 

ឆាន ទំើ ៥ _____________________________________________________________ 

លំហាត់អនុវតត ៣-ខ 
ការកំណត់ពីការងារលអវិពវវ 

&0* 

 សូមបញ្ហជ ក់្សពើរច សមព័នធការងារដដលលអវតិសស៖  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 របតភទតម៉ាងការងារដដលចង់ត្វើ៖  

  របចទំេៃ   របចសំាត េ៍ 

 បំណងទនការត្វើដំតណើ រ តបសក្សក្សមមការងារត្តមបណាត តខ្ត្ត រក្សុង ឬបរតទស៖ 

  ាទ/ច៎   តទ 

  (របសិនតរជើសតរ ើស ាទ/ច៎ តត្ើចង់ត្វើដំតណើ រតរចើនបុ៉ណាណ ? ____________________________) 

 រតបៀបបំតពញការងារ៖ 

  ត្វើការពើផទះ   ត្វើការក្សនុងការោិល័យ 
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 របតភទបរោិកាសការងារដដលរាថ្នន ចង់ាន (សូមតរៀបរាប់)៖  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 ការតសលៀក្សពាក់្សក្សនុងតពលបំតពញការងារ៖ 

 សតមលៀក្សបំពាក់្ស្មមត្ត  ឯក្សសណាា ន 

 ទើក្សដនលង(បរាិថ ន)ការងារដដលអាចត្វើការាន (សូមតរៀបរាប់)៖ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 អ្ត្ថរបតោជន៍ដដលរាថ្នន ចង់ាន (សូមតរៀបរាប់)៖ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ជាំពូកទី១ «វិធីសាស្រ ត្កនងុការែ វ្ងរកការងារ» 

  ពត្ើការងារដដលលអ
វពិសសសរម្នបរ់បូខ្ញុ ំរត្ូវ
ម្ននលក្សខខ្ណឌ អ្វីខ្លះ? 

រចនសមពន័ធការងារ 

រពបៀបបំពពញការងារ ពពលពវលាការងារ 

ពបសក្សក្សមមការងារ 
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 ៙ ការវាយត្ម្មលអំ្ពីត្រមូវការពៅក្សនុងអាជីព រតូ្វបានពធវើព ើងក្សនុងពោលបំណងកំ្សណត្អំ់្ពីត្រមូវការបស់
មនុសសម្នន ក្ស់ៗ ក្សនុងការសពរមចចិត្តពរជើសពរ ើសអាជីពអ្វីមយួដដលផតល់ផលរបពយជនដ៍ល់បុគគលពនះ ពេើយ
រតូ្វសពរមចពោគជយ័ក្សនុងអាជីពពនះត្តមវធីិណ្ត។ រតូ្វចងចាថំា អាជីពអ្វីក្សព៏ោយពទះបីោម្ននសារ
សំខាន ់ ឬអ្សាច រយប៉ុណ្តណ  ក្សម៏និដមនសុទធដត្អាចបំពពញត្តមពសចក្សតីរតូ្វការរបស់មនុសសរគបោ់ន ពនះពទ។ 
ពេតុ្ពនះពេើយពទើបពគដត្ងសពងកត្ព ើញអ្នក្សខ្លះបានផ្ទល ស់បតូរអាជីព ឬការងារពីមយួពៅមយួ។ របសិនអ្នក្ស
អាចកំ្សណត្អំ់្ពីត្រមូវការោក្សដ់សតងរបស់ខ្លួនបានចាស់លាស់ ពន៎ះអ្នក្សរបាក្សដោអាចសរមបខ្លួនពៅនឹង
ការងារដដលខ្លួនកំ្សពុងពធវើ ឬម្ននបំណងចងព់ធវើ។ 

      សូមអានឃ្លល ក្សនុងត្តរាងវាយត្ម្មលខាងពរកាមពនះពោយរបុងរបយត័្ន បនទ បម់ក្សសូមោក្សពិ់នទុ ពដើមបបីញ្ហជ ក្ស់
ពីសារសំខានម់្នត្ម្មល ឬខ្លឹមសារម្នចំណុចនីមយួៗដដលម្ននពៅក្សនុងអាជីពរបស់អ្នក្ស។ សូមសរុបពិនទុត្តម
ដផនក្សនីមយួៗពៅខាងពរកាមត្តរាង ពដើមបទុីក្សវាយត្ម្មលពៅពពលពរកាយ។ 

សព្វថ្ងៃ ខុ្ុំររវូការររភេទការងារដដល...... សុំខានខ់ាល ុំង សុំខាន ់ សុំខានល់មម មនិសុំខាន ់

១. អនុញ្ញើតឲ្យខុ្ាំេធវើការែផនកទូទាត់ការចាំណាយ ៤ ៣ ២ ១ 

២. មិន្ូវេរបើកាលាំងកាយ និងងាយរ្ួលបាំេពញ ៤ ៣ ២ ១ 

៣. ខុ្ាំអាចេធវើេោយមិនទទួលរង្ាាធខ្លាំង ៤ ៣ ២ ១ 

៤. អាចឲ្យខុ្ាំ្ន្សាំរាក់ទិញផទះ ឬបង់ៃលលជួលផទះ ៤ ៣ ២ ១ 

៥. អាចឲ្យខុ្ាំចូលរួមកនុង្កមមភ្នពកាំសានត្ប្ាយែដលខុ្ាំចូលចិតត ៤ ៣ ២ ១ 

៦. មិនប៉ះពាល់ដល់េពលេវលាកនុងរគួសាររប្់ខុ្ាំេរចើនេពក ៤ ៣ ២ ១ 

៧. ផតល់េពលេវលា្រាប់ការបរិេភ្នគអាហារៃលៃរតង់ និងការ្រាកេពលៃលៃ ៤ ៣ ២ ១ 

៨. ជួយឲ្យខុ្ាំអាចចិញ្ចឹម/ទាំនុកបរមុងរគួសារាន ៤ ៣ ២ ១ 

សររុពិ្នទុ (I):  

លំហាត់អនុវតត 
ការវាយតម្មលចំព ោះតរមូវការពៅកនុងអាជីព 

~ត្ពៅទំពរ័បនទ ប~់ 

ជាំពូកទី១ «វិធីសាស្រ ត្កនងុការែ វ្ងរកការងារ» 
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េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសីាស្រ ត្កនងុការែ វ្ងរកការងារ្រាបយ់ុវជន 

សព្វថ្ងៃ ខុ្ុំររវូការររភេទការងារដដល...... សុំខានខ់ាល ុំង សុំខាន ់ សុំខានល់មម មនិសុំខាន ់

៩. អនុញ្ញើតឲ្យខុ្ាំអាចរករាក់ចាំែូលានេរចើន ៤ ៣ ២ ១ 

១០. ផតល់ឲ្យខុ្ាំនូវអតថរបេោជន៍ជាេរចើន ដូចជាការធានរ៉ាប់រង្ុខភ្នព... ៤ ៣ ២ ១ 

១១. ខុ្ាំមិនានការារមភចាំេពាះការាត់បង់ការងារេទាះបីជាានកាំហុ្ ៤ ៣ ២ ១ 

១២. មិនានការរងេររះថ្នាក់ ឬបញ្ញាេផ្សងៗ ៤ ៣ ២ ១ 

១៣. ខុ្ាំដឹងអាំពីអវីែដលខុ្ាំរំពឺងទុក ៤ ៣ ២ ១ 

១៤. ានតរមូវការជាដរបកនុងេពលអនគត ៤ ៣ ២ ១ 

១៥. ានេពលេវលា ឬកាលវិភ្នគជាក់លាក់្រាប់បាំេពញការងារ ៤ ៣ ២ ១ 

១៦. ផតល់នូវរាក់ចូលនិវតតន៍េរចើន ៤ ៣ ២ ១ 

សររុពិ្នទុ (II):  

សព្វថ្ងៃ ខុ្ុំររវូការររភេទការងារដដល...... សុំខានខ់ាល ុំង សុំខាន ់ សុំខានល់មម មនិសុំខាន ់

១៧. អនុញ្ញើតឲ្យខុ្ាំកាលយជា្ាជិក្កមម និងានរប្ិទធភ្នពកនុងការងារ ៤ ៣ ២ ១ 

១៨. បងកភ្នព ន្ិទធសាាល និងអាចឲ្យខុ្ាំរ្ឡាញ់ចូលចិតត្ហការី ៤ ៣ ២ ១ 

១៩. ខុ្ាំទទួលានការជួយេរជាមែរជង និងចងអុលបងាាញពី្ហការី ៤ ៣ ២ ១ 

២០. ខុ្ាំអាចរួមចាំែែកេធវើកិចចការានរបេោជន៍ដល់្ងគម ៤ ៣ ២ ១ 

២១. ខុ្ាំអាចទទួលានទាំនក់ទាំនងោ៉ាងេរចើនពី ា្ំណាក់មនុ្្សទូេៅ ៤ ៣ ២ ១ 

២២. ខុ្ាំទទួលានការផតល់ឱវាទពីនរណាាាក់កនុងកែនលងការងារ ៤ ៣ ២ ១ 

២៣. ខុ្ាំអាចជួយ និងរាំរទដល់អនកដៃទ ៤ ៣ ២ ១ 

២៤. ខុ្ាំរតូវានទទួលសាាល់េោយ្ហការីដៃទេទៀត ៤ ៣ ២ ១ 

សររុពិ្នទុ (III):  

~ត្ពៅទំពរ័បនទ ប~់ 

ជាំពូកទី១ «វិធីសាស្រ ត្កនងុការែ វ្ងរកការងារ» 
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េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសីាស្រ ត្កនងុការែ វ្ងរកការងារ្រាបយ់ុវជន 

សព្វថ្ងៃ ខុ្ុំររវូការររភេទការងារដដល...... សុំខានខ់ាល ុំង សុំខាន ់ សុំខានល់មម មនិសុំខាន ់

៣៣. អាចជួយឲ្យខុ្ាំានការរីកចេរមើនេោយខលួនឯង ៤ ៣ ២ ១ 

៣៤. អាចឲ្យខុ្ាំចូលរួមកនុងកិចចការែដលានរបេោជន៍ ៤ ៣ ២ ១ 

៣៥. អាចឲ្យខុ្ាំេរបើរា្់ជាំនញ និង្មតថភ្នពេោយេពញេលញ ៤ ៣ ២ ១ 

៣៦. ានអតថន័យ្រាប់រូបខុ្ាំ ៤ ៣ ២ ១ 

៣៧. ជួយខុ្ាំឲ្យឈានដល់េរលេៅៃនអាជីពនៃលៃអនគត ៤ ៣ ២ ១ 

៣៨. ខុ្ាំអាចអនុវតតរបកបេោយ្កាានុពលោ៉ាងេពញទាំហឹង ៤ ៣ ២ ១ 

៣៩. តរមូវឲ្យានការេរបើគាំនិតៃចនរបឌិតោ៉ាង្ម្បូរែបប ៤ ៣ ២ ១ 

៤០. ខុ្ាំអាចបនតេរៀន្ូរតអាំពីចាំែុច ឬចាំេែះលមីៗជានិចច ៤ ៣ ២ ១ 

សររុពិ្នទុ (V):  

~ត្ពៅទំពរ័បនទ ប~់ 

សព្វថ្ងៃ ខុ្ុំររវូការររភេទការងារដដល...... សុំខានខ់ាល ុំង សុំខាន ់ សុំខានល់មម មនិសុំខាន ់

២៥. ខុ្ាំទទួលានរាក់េបៀវត្សរគប់ររន់តាមរយៈការបាំេពញសាាៃដ ៤ ៣ ២ ១ 

២៦. េទពេកា្ល្យរប្់រតូវានេគទទួលសាាល់ និងេកាត្រេ ើ្រ ៤ ៣ ២ ១ 

២៧. េធវើឲ្យរូបខុ្ាំានេាទនភ្នព និងអាំែួត ៤ ៣ ២ ១ 

២៨. សាាៃដរប្់ខុ្ាំរតូវានេគឲ្យតៃមល និងេលើកកមព្់ ៤ ៣ ២ ១ 

២៩. ខុ្ាំអាចរគប់រគងេជាគវា្នរប្់ខលួនឯងាន ៤ ៣ ២ ១ 

៣០. ខុ្ាំទទួលានការេររពពី្ហការី, រគួសារ និងមិតតភ័កតិ ឬអនកជុាំវិញខលួន ៤ ៣ ២ ១ 

៣១. ខុ្ាំអាចទទួលានការដាំេ ើងឋានៈ ឬតាំែែងតាមរយៈការបាំេពញសាាៃដ ៤ ៣ ២ ១ 

៣២. ខុ្ាំយល់ថ្នានជួយចូលរួមចាំែែកអនុវតតោ៉ាងខ្លាំងកាល ៤ ៣ ២ ១ 

សររុពិ្នទុ (IV):  
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េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសីាស្រ ត្កនងុការែ វ្ងរកការងារ្រាបយ់ុវជន 

 ៙ពិនទុ «ក្សរមតិ្ទប» ចពនល ះ ៨ - ១៥ ពៅដផនក្សណ្តមយួក្សព៏ោយ បងាា ញថាការងារដដលអ្នក្សរបាថាន ចងព់ធវើ
មនិចាបំាចម់្ននត្រមូវការទងំអ្ស់ពនះពទ។ ឧទេរណ៍៖ របសិនអ្នក្សម្ននពិនទុក្សរមតិ្ទបដផនក្សទី III (ត្រមូវ
ការដផនក្សក្សមមសិទធិ និងក្សតីរសឡាញ់) ទំនងោម្នននយ័ថាអ្នក្សពំុចាបំាចខិ់្ត្ខំ្បពងកើនទំនក្សទំ់នងដបបពនះោមយួ
សេការពីនះពទ ពីពរ ះអ្នក្សអាចទទួលបានត្រមូវការដបបពនះពៅក្សដនលងពផសង ដូចោក្សនុងរងវងរ់គួសារ, មតិ្ត
ភក័្សតិ ោពដើម។ 

 ៙ ពិនទុ «ក្សរមតិ្ខ្ពស់» ចពនល ះ ២៥ - ៣២ ពៅដផនក្សណ្តមយួក្សព៏ោយ បងាា ញថាការងារដដលអ្នក្សចងព់ធវើ
ចាបំាចរ់តូ្វដត្ម្ននត្រមូវការពនះ ោោចខ់ាត្ពដើមបបំីពពញត្តមបំណង ឬពោលពៅដដលចងប់ាន។ 
ឧទេរណ៍៖ របសិនអ្នក្សម្ននពិនទុខ្ពស់ដផនក្សទី IV (ត្រមូវការដផនក្សការពោរព និងពកាត្សរពសើរ)ទំនងោម្នន
នយ័ថា អ្នក្សនឹងមនិទទួលបានការរកី្សរាយក្សនុងការងារពនះពទ ដរាបណ្តអ្នក្សោម នទំនុក្សចិត្តចំព ះខ្លួនឯង និង
មនិទទួលបានការពកាត្សរពសើរពីសំណ្តក្សស់េការកី្សនុងការងារោមយួោន ។ 

តម្មលរបវ់ពិនទុ 

៙ សូមរសងពិ់នទុពីដផនក្សនីមយួៗ (I - V) មក្សបំពពញត្តមលំោបលំ់ពោយក្សនុងត្តរាងខាងពរកាម៖ 

ការដាក់ពិនទុ 

I. ររមូវការសរាររ់ទរទងក់ាររស់ភៅ ចុំនួនព្ិនទុ:______________________ 
II. ររមូវការដននកសុវរថិភាព្ និងសនតិសុខ ចុំនួនព្និទុ: ______________________ 
III. ររមូវការដននកកមមសិទធ ិនិងកតីរសឡាញ់ ចុំនួនព្ិនទុ: ______________________ 
IV. ររមូវការដននកការភោរព្ និងភការសរភសើរ ចុំនួនព្និទុ: ______________________ 
V. ររមូវការជាកដ់សតងផ្ទទ ល់ខលួន ចុំនួនព្ិនទុ: ______________________ 
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លំហាត់អនុវតត 
ការស្វវងយល់ពីកស្នលងការងារស្ែលចូលចិតត 

  ររវូដរាន លអររសិនភរើាន មនិចងប់ាន 
ទីកែនលង    
កនុងការិោល័យ/េរឿការិោល័យ    
បរិោកា្ែដលានការេលើកទឹកចិតត    
េា៉ាងការងារ    
រាក់ឈនួល    
្ថិរភ្នពការងារ    
ទាំហាំ និងរបេភទ្ហររ្/រកុមហ៊ុន    
្ាារ/ឧបករែ៍/េរគឿង្ងាារឹម    
េធវើការជាមួយ្ហការី ឬាាក់ឯង    
េធវើការេរកាមបងាាប់/ឯករជ្យ    
ការ្រាក និងអតថរបេោជន៍    
ការរបកួតរបែជង    
ការផ្សងេរពង    
ការេធវើដាំេែើរ    
ភ្នពែបលកៗកនុងការងារ    
ជាែផនកមួយៃនរកុម    
ឱកា្កនុងការេរៀននិងបេងកើនចាំេែះដឹង    
ករមិតៃនការទទួលខុ្រតូវ    
ការផតល់ធាតុចូលកនុងការេធវើេ្ចកតី្េរមចចិតត    
ការទទួលសាាល់    
តួនទី និងការេររព    
ឱកា្កនុងបេរងៀនបុគគលិកដៃទ    
េពលេវលា្រាប់រគួសារ និងខលួនឯង    
ឱកា្កនុងការចូលរួមចាំែែកនុង្ងគម    
ឱកា្កនុងការរគប់រគងអនកដៃទ    
ភ្នពៃចនរបឌិត    
ទាំនក់ទាំនង្ងគម    
េធវើការេោយេរបើរាជាា    
េធវើការេោយកាលាំងកាយ    
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លំហាត់អនុវតត 
វប្បធម៌កនុងកស្នលងការងារស្ែលអនកចូលចិតត 

  សុំខានខ់ាល ុំង សុំខានល់មម មនិសុំខាន ់

េប្កកមមរប្់សាាប័នរតូវានយល់រជួតរជាបដល់បុគគលិកទាាំងអ្់រា    
បុគគលិកានភ្នពេសាមះរតង់ចាំេពាះសាាប័ន    
សាាប័នអនុវតតកិចចការតាមអវីែដលាននិោយ ឬេររងទុក    
បុគគលិកានទាំនក់ទាំនងរាកនុងវិធីវិជជាន    
សាាប័នេរៀបចាំឲ្យានតុល្យភ្នពរវាងតរមូវរប្់ខលួន និងតរមូវការរប្់បុគគលិក    
ការអនុវតតរប្់ថ្នាក់ដឹកនាំាន្ងគតិភ្នព (្ថិរភ្នព) និងអាចព្ាករែ៍ជាមុន    
សាាប័នរាំរទ និងអភិវឌ្ឍអនកដឹកនាំែដលេឆនើម    
សាាប័នានលទធភ្នពរក្ាទុកបុគគលិកេឆនើម    
គាំនិតសាាបនរតូវានផតល់េៅដល់រគប់ករមិតការងារេៅកនុងសាាប័ន    
ភ្នពៃចនរបឌិត និងការបេងកើតលមីរតូវានផតល់រងាាន់    
បុគគលិករតូវានផតល់តៃមលេ្មើរាេោយកតីេររព    
សាាប័នេលើកទឹកចិតតការផតល់គាំនិត (ធាតុចូល) រប្់បុគគលិក    
សាាប័នតាមោន និងេឆលើយតបចាំេពាះគាំនិត (ធាតុចូល) រប្់បុគគលិក    
សាាប័នផតល់តៃមលខ្លាំងដល់បុគគលិក    
េហោឋរចន្មព័នធានភ្នពទាក់ទាញ និង្មរ្ប្រាប់ផលិតភ្នព    
រាក់ែខានភ្នព្មរ្បេៅតាមឋានៈ និងការទទួលខុ្រតូវ    
រាក់ែខានភ្នព្ុីចងាាក់រាេៅនឹងសាានភ្នពទីផ្ារ    
ការេរជើ្េរី្បុគគលិក និងការផតល់អតថរបេោជន៍រតូវានផតល់ឱកា្េ្មើភ្នពរា    
អតថរបេោជន៍បនាប់បន្សាំអាចេរបៀបេធៀបរាានជាមួយសាាប័នដៃទ    
ការខិតខាំរប្់បុគគលិកាាក់ៗរតូវានទទួលសាាល់ (ផតល់រងាាន់បាំេពញការងារ)    
សាាប័នានឆនទៈមុតាាំកនុងការអភិវឌ្ឍ្មតថភ្នពនិង ការងាររប្់បុគគលិក    
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ខ្ុ ុំរុំភព្ញការងារយ៉ា ងានររសិទធភាព្ចុំភ ោះថ្នន កដ់កឹនុំដដលជាមនុសស.... សុំខានខ់ាល ុំង សុំខានល់មម មនិសុំខាន ់

ផតល់តៃមលេ្មើរាដល់បុគគលិករគប់រូប    
ាន្មតថភ្នព និងចាំេែះដឹងតាមែបបបេចចកេទ្    
ែបងែចកការងារ, បញ្ញាក់ច្ា្់ពីេរលបាំែង និងកាលបរិេចេទការងារ    
ែបងែចកការរគប់រគងចាំាច់ និងការទទួលខុ្រតូវ    
ផតល់ឲ្យខ្ុាំនូវករមិតរគប់រគង និង្វ័យភ្នពេោយេ្មើភ្នព    
ផតល់នូវការបែ្តះបណាាល និងការអភិវឌ្ឍ្មតថភ្នពែដលចាំាច់    
េលើកទឹកចិតតចាំេពាះការៃចនរបឌិត    
ានេពលទាំេនររគប់ររន់្រាប់ជួបពិភ្នក្ាបញ្ញា    
ានភ្នពមុឹងា៉ាត់    
ផតល់ការ្រេ្ើរចាំេពាះលទធផលការងារលអ    
ផតល់នូវគាំនិតសាាបនេោយេទៀងទាត់    
រាំរទដល់ការងាររប្់បុគគលិកេៅកនុងករែីចាំាច់    
រួ្រយ និងរារ្័យជាមួយ្ាជិករកុម/បុគគលិកជារបចាំៃលៃ    
រិះគន់ចាំេពាះទេងវើ ប៉ុែនតមិនរិះគន់បុគគល រប្ិនានបញ្ញាកនុងការអនុវតតការងារ    
ានរំពឹងទុកជាក់ែ្តងចាំេពាះកិចចការរប្់ខ្ុាំ    
ផតល់ដាំែឹងដល់រកុម/បុគគលិកអាំពីបញ្ញារបឈម ឬការរំពឹងទុករប្់សាាប័ន    
ផតល់ឱកា្កនុងការចូលរួមកាំែត់អាំពីេរលេៅរប្់សាាប័ន    
ផតល់អតថរបេោជន៍ដល់្ាជិក/បុគគលិកេោយេ្មើភ្នព    
ពិនិត្យេលើការអនុវតតការងារេោយេទៀងទាត់    
ជាំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍអាជីពរប្់ខ្ុាំ    
ជួយែែនាំ និងបងាាញជាេមេរៀនតាមរយៈកាំហុ្រប្់ខ្ុាំ    
ានលកខែៈជាបុគគលគាំរូរបកបេោយភ្នពវិជជាន    
ានការបងាាត់បេរងៀនរបកបេោយការជាំរុញទឹកចិតតោ៉ាងខ្លាំងកាល    
ានភ្នពេទៀងរតង់    
ានភកតីភ្នព    

លំហាត់អនុវតត 
រពបៀបរគប់រគងកនុងកស្នលងការងារស្ែលចូលចិតត 
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ត្រមូវការពៅក្សដនលងការងាររបស់ខ្ញុ ំ វបបធមក៌្សដនលងការងារដដលខ្ញុ ំចូលចិត្ត វធិីរគបរ់គងការងារដដលខ្ញុ ំចូលចិត្ត 

_________________________ _________________________ __________________________ 

_________________________ _________________________ __________________________ 

_________________________ _________________________ __________________________ 

_________________________ _________________________ __________________________ 

_________________________ _________________________ __________________________ 

_________________________ _________________________ __________________________ 

_________________________ _________________________ __________________________ 

_________________________ _________________________ __________________________ 

_________________________ _________________________ __________________________ 

_________________________ _________________________ __________________________ 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
ការងារស្ែលលអវិពវវ 

៙ បនទ បពី់បានពធវើលំហាត្អំ់្ពីត្រមួវការពៅក្សដនលងការងារ, វបបធមព៌ៅក្សដនលងការងារ និងវធីិរគបរ់គងការងារ
ដដលអ្នក្សចូលចិត្តរចួមក្ស សូមពធវើការដក្សរសងនូ់វខ្លឹមសារម្នចពមលើយដដលអ្នក្សបានពរជើសពរ ើសក្សនុងលំហាត្អ់្នុ
វត្តនទ៍ងំបីរបពភទពនះមក្សោក្សក់្សនុងត្តរាងខាងពរកាមត្តមដផនក្សនីមយួៗ។ ត្តរាងពនះគឺោការសពងខបលទធ
ផលពដើមបដីសវងរក្សរបពភទការងារដដលអ្នក្សយល់ថាលអវពិសស និងម្ននភាពស័ក្សតិសមោមយួរូបអ្នក្សោងពគ។ 

តារាងសភងេរលទធនល 

ជាំពូកទី១ «វិធីសាស្រ ត្កនងុការែ វ្ងរកការងារ» 

 សរុបតសចក្សតើជំពូក្សទើ   

 ៙ ដ 
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ជំពូកទី ២ 
តតើប្បភពការងារ្ថតិតៅកស្នែងណា? 

 ៙បចចុបបននពនះ ម្ននវធីិនិងរបភពោពរចើនសរម្នបក់ារដសវងរក្សការងារពធវើ។ មនុសសភាគពរចើន 
ពផ្ទត ត្ពលើការដសវងរក្សត្តមរយៈទំពរ័សារពត័្ម៌្នន និងទំពរ័ផាយ ណិជជក្សមមពផសងៗ។ ពទះបីរបភពដបបពនះ
អាចម្នន លក្សខណៈងាយរសួលនិងទូលាយ ប៉ុដនតក្សម៏និសូវបងាា ញពីរបសិទធភាពពរចើនពនះពទ។ ពោយសារ
ការរកី្សចពរមើនម្នបពចចក្សវទិាដផនក្សពត័្ម៌្ននវទិាបានដរបកាល យរបភពការងារពផសងៗមក្សោការរបមូលផតុ ំពៅពលើ
របពន័ធអីុ្នពធើរណិត្ ដដលម្ននលក្សខណៈកានដ់ត្ងាយរសួលត្តមរយៈការដសវងរក្ស និងចុះព ម្ ះោមយួ
ភាន ក្សង់ារពរជើសពរ ើសបុគគលិក្ស, ពគេទំពរ័ដសវងរក្សការងារពធវើ, ពគេទំពរ័របស់រកុ្សមេុ៊ន និងសេរោស 
។ល។  យ៉ងណ្តក្សតី ក្សព៏ៅម្ននរបពភទឱកាសការងារោពរចើនរបពភទពទៀត្ដដលមនិម្ននលក្សខណៈពបើក្សចំេរ 
ប៉ុដនតម្ននត្រមូវការពរជើសពរ ើស ឬម្ននឱកាសការងារទូលំទូលាយ។ របការពនះត្រមូវឲ្យអ្នក្សដសវងរក្សការងារ
ពធវើ ពទះោរបពភទការងារពលើក្សដំបូងក្សនុងជីវតិ្ ឬការផ្ទល ស់បតូរការងារែមីរតូ្វដត្យក្សចិត្តទុក្សោក្សោ់ពិពសសពៅ
ពលើវធីិ និងរបភពម្នការងារពផសងៗ ពដើមបអីាចម្ននលទធភាព្នចូលទីផារការងារពោយងាយរសួល។ 
 ត្តមរយៈការពិនិត្យព ើញថា ម្ននវធីិមូលោា នពីរដដលអ្នក្ស
ដសវងរក្សការងារពធវើពរចើនដត្ពរបើពដើមបដីសវងរក្សការងារគឺ «វធីិអ្សក្សមម 
និងវធីិសក្សមម»។ វធីិអ្សក្សមមសំពៅដល់ការដសវងរក្សរបភពការងារ
ត្តមរយៈទំពរ័សារពត័្ម៌្នននិងការផាយ ណិជជក្សមម។ បនទ បពី់ោក្ស់
 ក្សយពសមើសំុការងាររចួពេើយ អ្នក្សដសវងរក្សការងារពធវើសថិត្ក្សនុងភាពរង់
ចាលំទធផលដដលមនិអាចដឹងចាស់ោមុន។ ចំដណក្សវធីិសក្សមមគឺ 
ការដសវងរក្សការងាររបក្សបពោយការខិ្ត្ខំ្ត្តមរយៈការជបួរបារស័យ
ោពទៀងទត្ោ់មយួមនុសសដដលដឹងពីរបភពការងារ, ការពរបើគំនិត្ម្ចនរបឌិត្ រពមទងំយក្សចិត្តទុក្សោក្ស់
ចំព ះដំពណើ រការម្នការដសវងរក្សការងារពធវើពរបៀបដូចោខ្លួនកំ្សពុងបំពពញការងារយ៉ងដូពចាន ះដដរ។ 

 ខាងពរកាមពនះគឺោរបភពការងារខ្លះៗ ដដលរតូ្វបានពលើក្សយក្សមក្សបងាា ញពដើមបផីតល់ោគនលឹះ
សរម្នបយុ់វជន អ្នក្សដសវងរក្សការងារពធវើ និងអ្នក្សចងប់តូរការងារែមី ពធវើការពរជើសពរ ើសយក្សរបភពឬវធីិដស៏មគួរ
ណ្តមយួសរម្នបខ់្លួនអ្នុវត្ត និងសពរមចពោគជយ័ក្សនុងការដសវងរក្សការងារពធវើ។  

ជាំពូកទី២ «របភពការងារ» 
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 បណ្តាញ (មិតតភ័កត,ិ គ្គួសារ, សាលា, កស្នង្ការងារពមីុន, បណ្តាញវងគម...) 

«បណ្តត ញ» គឺោដំពណើ រការម្នការទំនក្សទំ់នងោមយួមនុសសទូពៅ
ដដលអាចជួយ ឲ្យរូបអ្នក្សទទលួបានការងារពធវើ។ ធមមត្តការបពងកើត្ 
បណ្តត ញគឺម្នននយ័ពសមើការទទលួបាន និងការផតល់រត្ បព់ៅវញិ
ត្តមរយៈការជយួ ោន ពៅវញិពៅមក្ស ប៉ុដនតមនិដមនម្នននយ័ថាោការ
ពរបើរបាស់នរណ្តម្នន ក្សព់ដើមបផីលរបពយជនផ៍្ទទ ល់ខ្លួនពនះព ើយ។ 
ពត្ើគរួបពងកើត្បណ្តត ញោមយួនរណ្តខ្លះ? អ្នក្សគួរបពងកើត្បណ្តត ញ
ោមយួមនុសសពរចើនរបពភទរមួទងំ សាចញាតិ្, មតិ្តភក័្សតិ, សេការ,ី 

មតិ្តរមួថាន ក្ស,់ និងរគូផងដដរ។ ចំណុចលអក្សនុងការបពងកើត្បណ្តត ញដដលម្ននលក្សខណៈចរមុះគឺ ការពរងីក្ស
វសិាលភាពម្នឱកាស, របភពពត័្ម៌្នននិងរបសិទធភាពម្នការដសវងរក្សការងារដដលម្ននជំនួយពីរបពភទ
មនុសសពផសងៗពៅក្សនុងបណ្តត ញ។  បដនថមពលើការបពងកើត្បណ្តត ញត្តមរយៈការជបួផ្ទទ ល់ អ្នក្សក្សអ៏ាចចងរក្សង 
ឬចូលរមួក្សនុងបណ្តត ញដដលរតូ្វបានបពងកើត្ព ើង ក្សនុងរបពន័ធពអ្ រិត្និូក្ស និងអីុ្នពធើរណិត្។ ប៉ុដនត គរួពចៀស
វាងពរបើរបាស់បណ្តត ញពនះខុ្សពោលពៅដូចោ ការពផញើអីុ្ពមល៉ពផសងៗដដលមនិសូវម្ននខ្លឹមសារោរំទដល់
ការដសវងរក្សការងារដដលអាចបងកោការរខំានពៅវញិ។  

 

 ឱកាសការងារភាេតរចើនរត្ូវ
ានដណ  ំឬផតល់ត្តមយ

ៈបណាត ញ។ បណាត ញមាន
ត្ួ ទើ 

ោ៉ងសំខ្ន់ក្សនុងការបតងកើត្
ទំ ក់្សទំនងផលូវការ នងិមនិ

ផលូវការក្សនុងបំណងទ
ទួលានព័ត៌្មាន,  

ឱកាសឈានចូលទើផារការងារ នងិកា
រធា តផសងៗ។ 

 ដំតណើ រការក្សនុងការបតងកើត្បណា
ត ញត្រមូវឲ្យមានភាពអ្ត់្

្មត់្, ទំនុក្សចតិ្ត នងិការត្តងំ
ចតិ្តមុត្មា។ំ 

 បណាត ញនើមួយៗមានទំ ក់្ស
ទំនងជាមួយរបតភទការងា

រជាក់្សលាក់្សមួយ។ ដូតចនះ តព
លអ្នក្ស 

ដងឹពើបំណងថ្នចង់ត្វើការ
ងារអ្វើតេើយ រត្ូវពាោមច

ងរក្សង ឬចូលរមួតៅក្សនុងបណា
ត ញដដល

ពាក់្សព័នធត ះ។ 

 ការជួបជាមួយមនុសសដដលស
ំខ្ន់ ឬចំតោលតៅអាចជួយ

សរមួលដល់ការផតល់តោប
ល់, ដងឹ

អ្ំពើព័ត៌្មានដដលរត្មឹរត្ូវ
 នងិផតល់ព័ត៌្មានទន់តពល

តវលា។ 

 េួរពរងើក្សវាិលភាពទនសមា
សភាពមនុសសតៅក្សនុងបណា

ត ញរបស់អ្នក្សឲ្យានកាន់ដ
ត្តរចើន  

ដូចជា មតិ្តភ័ក្សត,ិ អ្នក្សជតិ្ខ្
ង, នងិរេូ ។ល។  

គន្ឹះក្នុងក្ារបងងកើតបណ្តាញ 
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េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសីាស្រ ត្កនងុការែ វ្ងរកការងារ្រាបយ់ុវជន 

និពយជក្សនិងរកុ្សមេុ៊នមយួភាគធំបានពរបើរបាស់មពធាបាយ 
សារពត័្ម៌្នន, រពឹត្តិបរត្ និងការពបាះពុមពផាយមយួចំននួសរម្នបរ់បកាស
ពរជើសពរ ើសបុគគលិក្ស។ វធីិពនះធាល បម់្ននការពពញនិយមពីមុនមក្ស ប៉ុដនតក្សម៏និ
បានបងាា ញពីពត័្ម៌្ននទូលំទូលាយនិងពបើក្សចំេរទងំរសុងពនះពទ។
និពយជក្សពរចើនដត្របកាសពរជើសពរ ើសក្សនុងបំណងផតល់នូវសមភាពម្នឱកាសក្សនុងការរបក្សតួ្របដជងរបស់

 ការពគ្រើវពរើវបុគគលិកែល់សាលា 

 និពយជក្សម្នវស័ិយខ្លះអាចទំនក្សទំ់នងពោយផ្ទទ ល់ោមយួ
រគឹះសាថ នសិក្សាពដើមបពីរៀបចំោពិពរ័ណ៍ការងារ ឬការពរជើសពរ ើស
ក្សម្នល ងំពលក្សមមពីក្សនុងចំពណ្តមនិសសតិ្ពឆនើមៗដដលម្ននជំនញឯក្ស
ពទសោក្សល់ាក្ស។់ ក្សនុងរពឹត្តិការណ៍ពនះនិពយជក្សនឹងនយំក្សនូវ 
ឱកាសការងារពដើមបផីសពវផាយ សំពៅទក្សទ់ញនិសសតិ្ដដលពរៀន
ពូដក្ស ឬម្ននជំនញខ្ពស់ឲ្យចូលបពរមើការងារ។ ពេតុ្ពនះនិសសតិ្
អាចោក្ស ់ក្សយសំុការងារពោយផ្ទទ ល់ ឬទទលួការសម្នភ សភាល មៗដត្មតង។ ោក្សដ់សតងកិ្សចចការរសពដៀងោន ពនះ 
រតូ្វបានពរៀបចំពោយទីភាន ក្សង់ារោតិ្មុខ្របរនិងការងារ ពោយបាននយំក្សនូវឱកាសការងារពីពរចើនរបភព 
និងរបពភទពដើមបផីសពវផាយ និងទទួលចុះព ម្ ះនិសសតិ្ពៅត្តមរគឹះសាថ នឧត្តមសិក្សាននឲ្យទទលួបាន
ការងារពោយងាយរសួល។  

 គ្បភពការងារពៅកនងុគ្គឹឹះសាានវិកសា 

របភពការងារដបបពនះសំពៅដល់ការទំនក្សទំ់នងោមយួសាស្រសាត ចារយ 
ឬការយិល័យជួយ ដសវងរក្សការងារសរម្នបនិ់សសតិ្ពៅក្សនុងសាលា។ ោ
ទូពៅសាស្រសាត ចារយអាចដឹងពីរបភពការងារ ឬម្ននឱកាសការងារត្តម 
រយៈគពរម្នង ឬកិ្សចចសេការោមយួសេរោសនិងរកុ្សមេុ៊ននន។ 
ដូពចនះ និសសតិ្អាចរតូ្វបានដណនដំល់ឱកាសការងារណ្តមយួដដល
សមរសប ឬក្សព៏ធវើក្សមមសិក្សាការងារ និងការងារសម័រគចិត្ត ោពដើម។ 
និសសតិ្មនិគរួពមើលរលំងនូវឱកាសការងាររបពភទពនះ ពីពរ ះការ

ដណនតំ្តមរយៈសាស្រសាត ចារយអាចោការធាន និងផតល់នូវទំនុក្សចិត្តដសំ៏ខានស់រម្នបនិ់ពយជក្សពធវើការ
ពិចារណ្តពរជើសពរ ើស។  

 សារពត័៌មាន, គ្ពឹតតបិគ្ត និងឯកសារព ឹះពុមភ 
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េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសីាស្រ ត្កនងុការែ វ្ងរកការងារ្រាបយ់ុវជន 

ពបក្សខជន ដដលោអ្នក្សដសវងរក្សការងារពធវើទូពៅ។ ការពិត្ម្ននឱកាសការងារដដលមនិ ពបើក្សចំេរោពរចើន
ពទៀត្ដដលមនិរតូ្វបានផសពវផាយោសាធារណៈ។ យ៉ងណ្តក្សតី យុវជន និងអ្នក្សដសវងរក្សការងារមនិរតូ្វ
ពបាះបងឱ់កាសពនះពទ គរួដត្ចំណ្តយពពលពរៀបចំរបវតិ្តរូប ពដើមបពីផញើពៅកានរ់កុ្សមេុ៊ន។ ចំណុចគួរចងចាគឺំ
ការសាក្សសួរពត័្ម៌្ននបដនថមពីបណ្តត ញ និងពិនិត្យពមើលពគេទំពរ័រកុ្សមេុ៊នពដើមបដីសវងរក្សពត័្ម៌្ននឲ្យកានដ់ត្
ចាស់មុនពពលោក្ស ់ក្សយពសនើសំុការងារ។ 

 ការងារតាមគ្បព័នធអុីនព ើរណតិ (ពគហទពំ័រគ្កុមហ នុ, ភាាកង់ារផតល់ពវវាការងារ 
សាធារណៈ/ឯករន, ពគហទំព័រពគ្រើវពរើវបគុគលិក...) 

 ការរកី្សចពរមើនម្នបពចចក្សវទិាពត័្ម៌្ននវទិាបានជំរុញឲ្យការផសពវផាយ
អំ្ពីឱកាសការងារ និងការពរជើសពរ ើសបុគគលិក្សកានដ់ត្ម្ននលក្សខណៈទូលំ
ទូលាយនិងងាយរសួល។ អ្នក្សដសវងរក្សការងារពធវើអាចចូលពមើលពគេទំពរ័
ដដលម្ននរបកាសអំ្ពីពត័្ម៌្ននពរជើសពរ ើសបុគគលិក្ស និងោក្ស ់ក្សយពសនើសំុដត្ 
មតង។ ពគសពងកត្ព ើញថារកុ្សមេុ៊ន, សាថ បន័, ភាន ក្សង់ារពរជើសពរ ើសបុគគលិក្សរដា 

និងឯក្សជនបាននិងកំ្សពុងដំពណើ រការយ៉ងសក្សមមក្សនុងការពរបើមពធាបាយពត័្ម៌្ននវទិាសរម្នបផ់សពវផាយអំ្ពី
ឱកាសការងារ និងពរជើសពរ ើសបុគគលិក្ស។ ដូពចនះអ្នក្សរតូ្វយក្សចិត្តទុក្សោក្សចូ់លពមើលពគេទំពរ័ននក្សនុង
ដំណ្តក្សក់ាលដសវងរក្សការងារ។ ឧទ. ទីភាន ក្សង់ារោតិ្មុខ្របរ និងការងារម្ននោក្សឲ់្យពរបើរបាស់ពគេទំពរ័
ព ម្ ះ (www.nea.gov.kh)។  

 ការងារតាមរយៈកមមវិ ីពៅកនងុទូរវ័ពទដែ 

 បចចុបបននពនះ ការរកី្សចពរមើនឥត្ឈបឈ់រម្នបពចចក្សវទិាពត័្ម៌្នន
វទិា និងទូរគមនគមនប៍ានជំរុញឲ្យការរបកាសពត័្ម៌្ននពរជើសពរ ើស
បុគគលិក្ស និងដសវងរក្សការងារម្ននការវវិឌឍន៍្ នព ើងមយួក្សរមតិ្ពទៀត្ 
ពីការពរបើរបាស់ក្សមមវធីិក្សនុងកំុ្សពយូទរ័មក្សោការពរបើរបាស់ក្សមមវធីិក្សនុងទូរស័ពទ
ម្ដ។ ភាន ក្សង់ារផតល់ពសវាការងារពៅត្តមរបពទសពជឿនពលឿនោពរចើន
បានអ្ភវិឌឍក្សមមវធីិដសវងរក្សការងារពោយអ្នុញ្ហដ ត្ឲ្យយុវជន និងអ្នក្ស
ដសវងរក្សការងារអាចទញយក្សមក្សពរបើរបាស់នូវក្សមមវធីិដសវងរក្សការងារ
យ៉ងងាយរសួលពៅក្សនុងទូរស័ពទម្ដ។ ពៅរបពទសក្សមពុោ សពវម្ែងក្សម៏្នន
ក្សមមវធីិរបពភទពនះផងដដរ ព លគឺម្ននព ម្ ះថា «NEA Job Search» 
ដដលរតូ្វបានបពងកើត្ និងោក្សឲ់្យពរបើរបាស់ពោយទីភាន ក្សង់ារោតិ្មុខ្របរ និងការងារ។ ដូពចនះ របសិនអ្នក្សម្នន
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ទូរស័ពទម្ដទំពនើបរបពភទ Android អ្នក្សអាចទញយក្សមមវធីិពនះពី Google Play ពដើមបោីក្សប់ញ្ចូ លក្សនុង
ទូរស័ពទម្ដ ពេើយអាចរក្សពមើលពត័្ម៌្ននអំ្ពីឱកាសការងារ និងោក្ស ់ក្សយពសនើសំុការងារភាល មៗពីរគបទី់ក្សដនលង
ពោយងាយរសួល។ 

 ការពផញើអុីពម៉េល ឬទូរវ័ពទពៅកាន់គ្កមុហ ុនស្ែលចង់ព ែើការ/ភាាក់ងារពគ្រើវពរើវបុគគលិក 

 អ្នក្សដសវងរក្សការងារអាចពរបើវធីិពផញើអីុ្ពមល៉ ឬទូរស័ពទពៅកាន់
រកុ្សមេុ៊នពោយផ្ទទ ល់និងពោយពំុម្ននការណ្តត្ោ់មុន ពដើមបសីាក្សសួរ
ពត័្ម៌្ននអំ្ពីឱកាសការងារដដលទំពនរ។ ពទះបីវធីិពនះហាក្សម់្ននការ
របែុយរបថានខ្លះ ប៉ុដនតរបសិនពបើអ្នុវត្តឲ្យបានរតឹ្មរតូ្វ អ្នក្សទំនងោ
ម្ននឱកាសជដជក្សោមយួរបធានដផនក្សធនធានមនុសសរបស់រកុ្សមេុ៊ន
ឬពផញើរបវត្តិរូបរបស់អ្នក្សសរម្នបពិ់និត្យនិងពរជើសពរ ើស។ ោទូពៅ មនិ

ម្ននការធានថារបវតិ្តរូបរបស់អ្នក្សរតូ្វបានពិនិត្យពមើលពនះពទ ប៉ុដនតរកុ្សមេុ៊នអាចសនារក្សាទុក្សសរម្នប់
ពពលពរកាយ។ គរួចងចាថំា ពពលពផញើអីុ្ពមល៉រតូ្វបងាា ញពីអ្ត្តសញ្ហដ ណរបស់អ្នក្ស, បងាា ញពីចំណ្តប់
អារមមណ៍ចំព ះរកុ្សមេុ៊ន, ជំនញដដលអ្នក្សអាចបំពពញការងារ រពមទងំភាជ បរ់បវត្តិរូបោមយួផង។ ចំដណក្ស 
ការទូរស័ពទវញិ គរួពសនើសំុការអ្នុញ្ហដ ត្ជួបជដជក្សផ្ទទ ល់ោមយួដផនក្សធនធានមនុសស ឬអ្នក្សដដលម្ននសិទធិ
សពរមចក្សនុងការពរជើសពរ ើសបុគគលិក្ស។ កំុ្សពភលចដណនខំ្លួននិងចំណុចសំខានត់្តមរយៈទូរស័ពទពោយសពងខប 
និងសាក្សសួរអំ្ពីឱកាសការងារទំពនរ។ របសិនកិ្សចចសនទនដំពណើ រការពោយរលូន អ្នក្សអាចរតូ្វបានពសនើឲ្យ
ោក្សរ់បវត្តិរូប និងជបួសម្នភ សផងក្សម៏្នន។  

 មរសឈមណឌលការងារ 

រាជរោា ភបិាលបានបពងកើត្ទីភាន ក្សង់ារោតិ្
មុខ្របរ និងការងារ ត្តងំពីឆ្ងន ២ំ០០៩ក្សនលងមក្ស
ពដើមបផីតល់ពសវាការងារ និងពត័្ម៌្ននទីផារ
ការងារជូនដល់យុវជន អ្នក្សដសវងរក្ស ការងារពធវើ 
និងសារធារណជនទូពៅ។ ពដើមបផីតល់ពសវាទងំ
ពនះឲ្យបានរគបទិ់សទី និងពៅមយួក្សដនលងពោយ
ងាយរសួល បចចុបបននទីភាន ក្សង់ារបានបពងកើត្
មជឈមណឌ លការងារពៅត្តមបណ្តត ពខ្ត្តចំនួន៧ 
រមួម្នន៖ 
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េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសីាស្រ ត្កនងុការែ វ្ងរកការងារ្រាបយ់ុវជន 

 

 មជឈមណឌ លការងារ រាជធា
នើភនំតពញ  ( ០២៣ ៦៣៣ ៦

០០២ /   

     ០១៦ ៧៨៦ ៦៥៥) 

មជឈមណឌ លការងារ តខ្
ត្តាត់្ដំបង ( ០៥៣ ៧៣៣ ១១

១ /   

      ០១៦ ៩២៦ ៦៥៥) 

មជឈមណឌ លការងារ តខ្
ត្តតសៀមរាប ( ០៦៣ ២១០ ២៧

៧ /  

     ០១៦ ៥៣៦ ៦៥៥) 

មជឈមណឌ លការងារ តខ្
ត្តក្សំពត្ ( ០៣៣ ២១០ ២

៧៧ /  

     ០១៦ ៥០៦ ៦៥៥) 

មជឈមណឌ លការងារ តខ្
ត្តាវ យតរៀង ( ០៤៤ ៧១៥ ២៧

៧ /  

     ០១៦ ៦៤៦ ៦៥៥) 

មជឈមណឌ លការងារ តខ្
ត្តក្សំពង់ចម ( ០៤២ ២១០ ២៧

៧ /  

     ០១៦ ៦៥៦ ៦៥៥) 

មជឈមណឌ លការងារ តខ្
ត្តត្តដក្សវ ( ០៣២ ២១០ ២

៧៧ /  

     ០១៦ ៦៧៦ ៦៥៥) 

មជ្ឈមណ្ឌលក្ារងារ របសទ់ីភ្
នាក្់ងារជាតមិខុរបរ នងិក្ារងារ 

ពេតុ្ពនះ អ្នក្សដសវងរក្សការងារពធវើអាចទំនក្សទំ់នងត្តមទូរស័ពទ ឬពៅកានម់ជឈមណឌ លការងារដដល 
ពៅជិត្ោងពគ ពដើមបចុីះព ម្ ះដសវងរក្សការងារពធវើ, ទទួលួបានឱកាសការងារ និងពត័្ម៌្ននពផសងៗពទៀត្។ 

 ការចូលរួមពពិ័រណក៍ារងារ នងិពវទិកាការងារ  

ពិពរ័ណ៍ការងារគឺោក្សដនលងរបមូលផតុ ំពៅពោយឱកាសការងារ, និពយជក្សក្សនុងវស័ិយពផសងៗ, ឱកាស 
ក្សមមសិក្សា, និងភាន ក្សង់ារពរជើសពរ ើសបុគគលិក្សផងដដរ។ ឧទេរណ៍ ទីភាន ក្សង់ារោតិ្មុខ្របរ និងការងារដត្ង
ពរៀបចំពិពរ័ណ៍ការងារ ក្សរមតិ្ថាន ក្សោ់តិ្ោពរៀងរាល់ឆ្ងន  ំ និងពរៀបចំោពវទិកាការងារពរៀងរាល់ដខ្ពៅត្តម
មជឈមណឌ លការងារ និងត្តមទីជនបទ។ ពពលចូលរមួពិពរ័ណ៍ការងារ ឬពវទិកាការងារ យុវជននិងអ្នក្សដសវង
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រក្សការងារពធវើអាចពរៀបចំរបវត្តិរូបមយួចំននួពដើមបោីក្ស់
 ក្សព់សនើសំុការងារពីនិពយជក្សពោយផ្ទទ ល់។ ពពលខ្លះ
អាចម្ននការពរៀបចំពរជើសពរ ើសឲ្យពបក្សខជនចូល
សម្នភ សការងារភាល មៗពៅនឹងក្សដនលងដត្មតង។ ពេតុ្
ពនះការចំណ្តយពពលដសវងយល់ពីឱកាសការងារក្សនុង
អំ្ ុងពពលពិពរ័ណ៍គឺម្ននអ្ត្ថរបពយជនព៍រចើននិង
ពរងីក្សវសិាលភាពម្នទំនក្សទំ់នងោមយួនិពយជក្ស
ដដលអ្នក្សចងបំ់ពពញការងារ។ 

 ការចូលរួមកនងុវមាគមវិជ្ជារីវៈ 
 សម្នគមវោិជ ជីវៈក្សោ៏របភពមយួសរម្នបផ់តល់ពត័្ម៌្នន ក្ស់
ពន័ធឱកាសការងារពទះតិ្ចក្សតីពរចើនក្សតី។ គរួចាថំា សម្នគមវោិជ ជីវៈ
រតូ្វបានបពងកើត្ព ើងសរម្នបព់ោលបំណងពរងឹងទំនក្សទំ់នង និង
ដចក្សរដំលក្សពត័្ម៌្ននពលើវោិជ ជីវៈឯក្សពទសអ្វីមយួ។ ពទះបីសម្នគម
របពភទពនះមនិម្នននិនន ការក្សនុងការផតល់របភពការងារក្សព៏ោយ ប៉ុដនត
ការសាគ ល់ និងម្ននទំនក្សទំ់នងោមយួបុគគលក្សនុងក្សដនលងពនះអាច

ជយួ នផំលូវ ឬដណនបំនតពៅរបភពការងារពៅក្សដនលងពផសង។ មា៉ងពទៀត្ ការចូលរមួក្សនុងសម្នគមពនះបងាា ញ
ពីពចត្នរបស់អ្នក្សក្សនុងការពធវើការងារពៅក្សនុងវោិជ ជីវៈរបពភទពនះផងដដរ។  

 ការចូលរួមកនងុវមាគម ឬអងគការវម័គ្គចិតត 

វធីិមា៉ងពទៀត្ក្សនុងការដសវងរក្សការងារពធវើគឺការហាត្ព់ធវើ
ការងារដបបក្សមមសិក្សា ឬការងារសម័រគចិត្តោមយួសម្នគម ឬ 
អ្ងគការននពដើមបទីទួលបានបទពិពសាធន,៍ ក្សសាងបណ្តត ញ
និងដឹងពត័្ម៌្ននអំ្ពីឱកាសការងារ។ ក្សរណីខ្លះរបសិនពបើអ្នក្ស
បំពពញការងារសម័រគចិត្តរបក្សបពោយសមត្ថភាពនិងពោគជយ័
សាថ បន័អាចពិចារណ្តផតល់ឱកាសការងារពពញពម៉្នងឬបពងកើត្ 
ឱកាសការងារែមីសរម្នបអ់្នក្សផងក្សម៏្នន។ ដូពចនះរបសិនអ្នក្សមនិទនប់ានសាក្សលបងការងារសម័រគចិត្តពទ គរួ
ចាបព់ផតើមដសវងរក្សឱកាសពធវើការងារពនះ ពដើមបពីរងីក្សវសិាលភាពម្នជពរមើសពរ ើសក្សនុងការដសវងរក្សការងារឲ្យ
កានដ់ត្សមបូរដបប។ ោក្សដ់សតង ទីភាន ក្សង់ារោតិ្មុខ្របរ និងការងារក្សម៏្ននផតល់ឱកាសការងារសម័រគចិត្តពោយ
ផ្ទទ ល់ និងជួយ ដសវងរក្សឱកាសពនះពៅត្តមបណ្តត រកុ្សមេុ៊ន សេរោស សាថ បន័ដម្ទពទៀត្ផងដដរ។ 
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លំហាត់អនុវតត  
ការ 

តរៀបរាប់ពើរបភពការងារដដលអ្នក្សចង់តរបើរាស់ៈ 

១ _________________________ 

២ _________________________ 

៣ _________________________ 

៤ _________________________ 

៥ _________________________ 

តរៀបរាប់ពើរបភពការងារដដលអ្នក្សធាល ប់ាគ ល់ៈ 

១ _________________________ 

២ _________________________ 

៣ _________________________ 

៤ _________________________ 

៥ _________________________ 

ជាំពូកទី២ «របភពការងារ» 

 សរុបតសចក្សតើជំពូក្សទើ   

 ៙ ដ 
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ជំពូកទី 
ការតរៀបចំប្បវតតិរបូ 

៙របវត្តិរូបគឺោរបវត្តិម្នការសិក្សា, បទពិពសាធន,៍ ជំនញ 
និងអាជីពរបស់បុគគលម្នន ក្ស់ៗ ។ មនុសសរគបោ់ន សុទធដត្អាចទញ
យក្សផលរបពយជនពី៍របវតិ្តរូប ត្តមរយៈការដណនខំ្លួនឯងពៅ
កាននិ់ពយជក្សពៅក្សនុងដំណ្តក្សក់ាលដសវងរក្សការងារពធវើ។ របវត្តិរូប
ក្សោ៏ឧបក្សរណ៍សរម្នបទ់ក្សទ់ញការចាបអ់ារមមណ៍របស់និពយជក្ស
មក្សពលើអ្នក្សដសវងរក្សការងារពធវើ ដដលោយថាពេតុ្នដំល់ការជបួ
ោន ផ្ទទ ល់ពដើមបសីម្នភ សការងារ និង្នដល់ការចុះកិ្សចចសនា
ការងារផងដដរ។ របវត្តិរូបនីមយួៗម្ននទរមងនិ់ងការពរៀបចំខុ្សៗោន អារស័យពៅត្តមសាវត្តរបស់មនុសស
ម្នន ក្ស់ៗ ។ ពទះោយ៉ងដូពចាន ះក្សតី ការពរៀបចំរបវត្តិរូបសរម្នបោ់ក្ស ់ក្សយពសនើសំុការងារមនិគរួឲ្យពលើសពីចំននួ 
២ឬ៣ទំពរ័ពនះពទ។ ធមមត្ត ការងារឬមុខ្តំ្ដណងដដលរបកាសពរជើសពរ ើបុគគលិក្សនីមយួៗ ដត្ងម្ននចំននួ
ពបក្សខជនោក្ស ់ក្សយពសនើសំុពរចើនោងចំនួនដដលរតូ្វការ។ ដូពចនះ និពយជក្ស ឬដផនក្សធនធានមនុសសរបស់រកុ្សម

 

 តរៀបបចំត្តមដបបាមញ្ដ ត យរតំលចអ្ំពើចណុំចសខំ្
ន់ៗឲ្យងាយរសួលអាន, ដសវងរក្សព័ត៌្មាន 

នងិមានភាពទក់្សទញ 

 សរតសរឲ្យចាស់លាស់ចំតោលបណំង នងិតោលតៅ 

 តរបើឃ្លល ាមញ្ដដដលងាយយល់ នងិរត្ូវបតងកើត្ចណំា
ប់អារមមណ៍ពតិសសចំតពាះនតិោជក្ស 

 សរតសរដត្ចណុំចខ្លមឹៗដដលពាក់្សព័នធការងារក្សំពុង ក់្ស
ពាក្សយតសនើសុំ 

គន្ឹះគួរចងចាំងនៅងេលសរងសរប្បវតតិរូប 

 តត្ើរបវត្តរូិបជាអ្វើ?  

ជាំពូកទី៣ «ការេរៀបចាំរបវតតិរូប្េងខប» 
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េុ៊នមនិម្ននពពលពវលាពរចើនពដើមបពិីនិត្យពមើលរបវត្តិរូបទងំអ្ស់ពនះពោយលមអតិ្ពនះពទ។ ព លគឺពួក្សពគ
ពរជើសពរ ើសសរម្នងំដត្របវត្តិរូបណ្តដដលសរពសរខ្លីចំពោលបំណងការងារ និងម្ននភាពទក្សទ់ញដត្
ប៉ុពណ្តណ ះ។ ពេតុ្ពនះពទើបពបក្សខជនខ្លះរតូ្វបានជរមុះឬធាល ក្សត់្តងំពីពពលពរជើសពរ ើសរបវតិ្តរូបោបឋមមក្សពមលះ៉។ 

 តត្ើតៅក្សនុងរបវត្តរូិបេួររមួបញ្ចូ លចំណុចអ្វើខ្លះ?  

ការបញ្ចូ លពត័្ម៌្ននពៅក្សនុងរបវត្តិរូបអាចម្ននពរចើនឬតិ្ចអារស័យត្តមសាវត្ត, បទពិពសាធន ៍ និង
ពោលពៅម្នការចងប់ងាា ញក្សនុងរបវត្តិរូបរបស់បុគគលម្នន ក្ស់ៗ ។ ខាងពរកាមពនះោដផនក្សពផសងៗម្នពត័្ម៌្ននដដល
សពងកត្ព ើញពរបើរបាស់ោញឹក្សញាប ់ និងម្ននលក្សខណៈសមរសបសរម្នបយុ់វជន ឬអ្នក្សដសវងរក្សការងារពធវើ
ដដលពទើបចូលទីផារការងារោពលើក្សដំបូង៖ 

 ១. ព័ត្៌ាមានផ្ទទ ល់ខែនួ 
ពត័្ម៌្ននផ្ទទ ល់ខ្លួនគឺោការពនយល់អំ្ពីខ្លួនអ្នក្ស និងមពធាបាយដដលអាច

ទក្សទ់ងបាន ដូចោ៖ ព ម្ ះ, អាសយោា ន, ពលខ្ទូរស័ពទ, អីុ្ពមល៉ និងសញ្ហជ តិ្ 
ោពដើម។ ពទះបីោដផនក្សពនះពមើលពៅហាក្សង់ាយរសួល ប៉ុដនតអ្នក្សមនិរតូ្វពធវស
របដេសព ើយ ពីពរ ះពត័្ម៌្ននទងំអ្ស់ពនះគឺោអ្វីដដលនិពយជក្សពមើលព ើញ
មុនពគបងអស់។ ដូពចនះ សូមយក្សចិត្តទុក្សោក្សព់រៀបរយឲ្យបានលអ ពដើមបោីការទក្ស់
ទញអ្នក្សអាន ក្សដូ៏ចោបងកលក្សខណៈងាយរសួលក្សនុងការដសវងរក្សទំនក្សទំ់នងរបស់អ្នក្សផងដដរ។ 

 ២. មគលបំ ង 
អ្នក្សរតូ្វបងាា ញអំ្ពីពោលបំណងម្នអាជីព ឬការងារដដលចងព់ធវើ ពដើមបឲី្យនិពយជក្សបានដឹងពីទិស

ពៅដដលអ្នក្សម្ននចំណ្តបអ់ារមមណ៍ចំព ះការងារ ឬការពរៀបចំម្នោ៌អាជីពរបស់អ្នក្សពៅពពលចូលពៅ

 ពោលបំណងចមបងរបស់របវតិ្តរូបគឺបងាា ញដល់និពយជក្សនូវ
សមត្ថភាពក្សនុងការបំពពញការងារ និងទក្សទ់ញឲ្យផតល់ឱកាស
សរម្នបស់ម្នភ សការងារត្តមរយសកាត នុពលមយួចំនួន ដូចោ៖ 

 ជំនញោក្សល់ាក្សដ់ដលរតូ្វការសរម្នបក់ារងារ 
 បទពិពសាធនក៍ារងារដដលសមរសប ឬ ក្សព់ន័ធ 
 សមត្ថភាពរបក្សបពោយគុណភាពសរម្នបមុ់ខ្តំ្ដណង 
 ការយល់ដឹងពីត្រមូវការោក្សល់ាក្សរ់បស់ការងារ 

ជាំពូកទី៣ «ការេរៀបចាំរបវតតិរូប្េងខប» 



 32 

 

ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh 

េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសីាស្រ ត្កនងុការែ វ្ងរកការងារ្រាបយ់ុវជន 

បំពពញការងាររបស់រកុ្សមេុ៊ន ឬសាថ បន័ណ្តមយួពនះ។ ពេតុ្ពនះ ពោលបំណងរតូ្វដត្ផារភាជ បព់ៅនឹង
ការងារ ឬមុខ្តំ្ដណងដដលទំពនរនិងកំ្សពុងដត្របកាសពរជើសពរ ើសពៅក្សនុងរកុ្សមេុ៊ន ឬសាថ បន័។ ពទះបីពោល
បំណងម្ននសារសំខានក់្សព៏ោយ ប៉ុដនតការបងាា ញមនិរតូ្វពរចើនពលើសពីពីរបនទ ត្ព់ ើយ ពេើយរតូ្វសរពសរឲ្យ
រតូ្វចំចំណុចឥត្ពលអៀង។  

 ៣. ការងារ ឬបទពិមោ្ន ៍
 ដផនក្សពនះរបដេលសំខានោ់ងដផនក្សដម្ទពទៀត្បងអស់ ពទះបីបទ
ពិពសាធនរ៍បស់បុគគលម្នន ក្ស់ៗ ម្ននតិ្ចឬពរចើន អារស័យពលើអ្តី្ត្ភាពនិងបរបិទ
ការងារក្សតី។ សរម្នបប់ទពិពសាធនក៍ារងារនីមយួៗ សូមពរៀបរាបប់ងាា ញពីកាល
បរពិចឆទ, ព ម្ ះរកុ្សមេុ៊ន/សាថ បន័ និងទីក្សដនលង, មុខ្តំ្ដណង និងសក្សមមភាពឬ
សមទិធផលដដលសពរមចបានត្តមមុខ្តំ្ដណងនីមយួៗ។ របសិនម្ននបទ
ពិពសាធនក៍ារងារពរចើន សូមពរៀបរាបត់្តមលំោបលំ់ពោយពីែមីពៅចាស់។ គរួ

ចាថំា អ្នក្សរតូ្វចំណ្តយពពលពិនិត្យ និងពរៀបចំឲ្យបានមត៉្ច់ត្រ់គបចំ់ណុចសំខាន់ៗ ដដលចងប់ងាា ញដល់
និពយជក្ស ឬរបធានដផនក្សធនធានមនុសសឲ្យព ើញពីគុណត្ម្មល និងភាព ក្សព់ន័ធរបស់អ្នក្សចំព ះការងារដដល
កំ្សពុងពសនើសំុ។ សរម្នបអ់្នក្សដដលោនិសសតិ្ពទើបបញ្ចបក់ារសិក្សា ឬក្សម្នល ងំពលក្សមមែមីពទើបចូលទីផារការងារ 
ទំនងោមនិម្ននបទពិពសាធនក៍ារងារពរចើនរតូ្វបរយិយពនះពទ ប៉ុដនតគរួដត្ពរៀបរាបពី់ការងារសម័រគចិត្ត និង
ក្សមមសិក្សាការងារដដលធាល បប់ានបំពពញពីមុនមក្ស ពីពរ ះសក្សមមភាពទងំអ្ស់ពនះ ក្សច៏ាត្ថ់ាម្ននត្ម្មលលមម
រាបប់ញ្ចូ លោបទពិពសាធនផ៍ងដដរ។ 

 ការងារទើ១ 

តឈាម ះការងារ ______________________________________________________________________ 

កាលបរតិចឆទ_______________________________________________________________________ 

រក្សុមេុ៊ន/ាថ ប័ន ____________________________________________________________________ 

ទើក្សដនលង/ទើត្តងំ _____________________________________________________________________ 

ការទទួលខុ្សរត្ូវសំខ្ន់ៗ______________________________________________________________ 

េតរមាងសំខ្ន់ៗដដលានអ្នុវត្ត__________________________________________________________ 

ាន ទដ/សមិទធផល____________________________________________________________________ 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
គរមូម្នការវរពវរអំពីបទ្ពិពោធន ៍
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 ការងារទើ២ 

តឈាម ះការងារ ______________________________________________________________________ 

កាលបរតិចឆទ_______________________________________________________________________ 

រក្សុមេុ៊ន/ាថ ប័ន ___________________________________________________________________ 

ទើក្សដនលង/ទើត្តងំ _____________________________________________________________________ 

ការទទួលខុ្សរត្ូវសំខ្ន់ៗ______________________________________________________________ 

េតរមាងសំខ្ន់ៗដដលានអ្នុវត្ត__________________________________________________________ 

ាន ទដ/សមិទធផល____________________________________________________________________ 

 បញ្ហជ ក់្ស៖ សូមបនតតរៀបរាប់ដូចោន តនះត្តមលំ ប់លំត យពើការងារេមើៗបំផុត្តៅការងារចស់ៗ របសិនអ្នក្សធាល ប់មាន
 ការងារ ឬបទពិតា្ន៍តរចើនជាងមួយ។ 

 ៤. ការអប់រ ំ
ការអ្បរ់អំាចរតូ្វបានចាត្ថ់ាោដផនក្សដសំ៏ខានទី់ពីរបនទ បពី់បទ

ពិពសាធន។៍ និពយជក្សអាចសពរមចចិត្តផតល់ការសម្នភ សឬអ្ត្ក់្សអ៏ារស័យោ
ចមបងពលើសាវត្តម្នការអ្បរ់ ំ និងបណតុ ះបណ្តត លរបស់អ្នក្សផងដដរ។ ពេតុ្
ពនះ អ្នក្សគួរពរៀបចំអំ្ពីចំណុចសំខាន់ៗ ម្នសាន ម្ដ ក្សព់ន័ធការសិក្សានពពល
ក្សនលងមក្សពរបៀបបាននឹងការរបកាសលក្សជំ់នញ និងចំពណះដូពចាន ះដដរ។ 
សូមផតល់នូវកាលបរពិចឆទ, ព ម្ ះនិងទីក្សដនលងរបស់រគឹះសាថ នសិក្សាដដល
បានពរៀនចប ់រមួទងំពត័្ម៌្ននសំខាន់ៗ អំ្ពីក្សរមតិ្គុណវុឌឍ ិឬសញ្ហដ បរត្ត្តម
ក្សរមតិ្ពផសងៗដដលបានទទលួ។ របសិនពបើអាច សូមពរៀបរាបមុ់ខ្វោិជ សំខាន់ៗ ដដលបានសិក្សាត្តមលំោប់
កាលបរពិចឆទពីែមីពៅចាស់ ពេើយដដលម្ននទំនក្សទំ់នងោមយួបរបិទការងារកំ្សពុងពសនើសំុកានដ់ត្របពសើរ។ 

តឈាម ះាលាតរៀន ___________________________________________________________________ 

មុខ្វជិាជ  ឬឯក្សតទសចមបង ______________________________________________________________ 

ក្សរមិត្សញ្ហដ បរត្ ___________________________________________________________________ 

កាលបរតិចឆទ ______________________________________________________________________ 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
គរមូម្នការវរពវរអំពីការអប់រំ 
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របសិនអ្នក្សធាល បប់ានទទលួរងាវ នកិ់្សត្តិយស ឬការពលើក្សសរពសើរ
ពពលពៅសិក្សា ក្សគ៏រួពរៀបរាបប់ងាា ញ ពដើមបរីពំលចពីការខិ្ត្ខំ្របឹងដរបង 
និងភាពវាងម្វរបស់អ្នក្សក្សនុងចំពណ្តមសិសស និសសតិ្ដម្ទពទៀត្។ 

 ៥. រងាវ ន់រិត្តិយស 

តឈាម ះរងាវ ន់ក្សិត្តិយស _________________________________________________________________ 

ាថ ប័នផតល់រងាវ ន់ ___________________________________________________________________ 

កាលបរតិចឆទ ______________________________________________________________________ 

 ៦. សរមមភាពមផេងៗ 
ក្សរណីអ្នក្សធាល បប់ានបំពពញសក្សមមភាពពផសងៗសរម្នបស់ាថ បន័ និងក្សលឹបណ្តមយួពៅពពលសិក្សា ឬ

ការងារពរៅពម៉្នង គរួពឆលៀត្ពពលរពំលចផង ពដើមបពីលើក្សពីត្ម្មលរបស់អ្នក្សក្សនុងការចូលរមួសក្សមម ក្សព់ន័ធសងគម, 
ការបងាា ញពីឆនទៈ និងការបពងកើត្បណ្តត ញទំនក្សទំ់នងោមយួមនុសសទូពៅ។  

តឈាម ះាថ ប័ន និងសក្សមមភាព ____________________________________________________________ 

ាន ទដ ឬសមិទធផល _____________________________________ 

__________________________________________________ 

 ៧. ជំនាញមផេងៗ 
សូមបរយិយអំ្ពីការបណតុ ះបណ្តត ល ឬលទធភាពោក្សដ់សតង

ដដលបានសិក្សាក្សនលងមក្ស ដូចោ ភាសាបរពទស និងជំនញកំុ្សពយូទរ័
ោពដើម។ ោការរបពសើរ របសិនអ្នក្សដសវងរក្សការងារពធវើអាចភាជ ប់
ជំនញពផសងៗពនះពៅនឹងលក្សខខ្ណឌ  ឬរបពភទការងារដដលោក្ស ់ក្សយ
ពសនើសំុ។ 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
គរមូម្នការវរពវរអំពីរងាាន់កិតតិយវ 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
គរមូម្នការវរពវរអំពីវកមមភាពពផេ្ងៗ 
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 ៨. ចំ ងច់ំ ូលចិត្ត 
 អ្នក្សអាចសរពសរបញ្ចូ លនូវសក្សមមភាពដដលអ្នក្ស
ចូលចិត្តពធវើពៅពពលទំពនរដូចោ អានពសៀវពៅ, សាត ប់
ត្ស្រនតី រពមទងំរបពភទកី្សឡាពផសងៗដដលចូលចិត្ត, និង
សក្សមមភាពកំ្សសានត ឬសក្សមមភាពសងគមផងដដរ។ គរួក្សត្់
សម្នគ ល់ថា ចំណងចំ់ណូលចិត្តរបស់មនុសសដត្ងបងាា ញ
ពីបុគគលិក្សលក្សខណៈ ឬឥរយិបែ ក្សព់ន័ធនឹងជីវតិ្របចាមំ្ែង 
និងសងគម។ ក្សនុងនយ័ពនះចងប់ញ្ហជ ក្សថ់ាការរស់ពៅពំុដមន
សរម្នបដ់ត្ពធវើការងារប៉ុពណ្តណ ះពទ ប៉ុដនតម្ននោប ់ក្សព់ន័ធ
នឹងសក្សមមភាពោពរចើនពទៀត្ដដលរតូ្វយក្សចិត្តទុក្សោក្ស។់ 

 ៩. ព័ត្៌ាមានបន្នថម 
បងាា ញពីចំណ្តបអ់ារមមណ៍ និងការរមួចំដណក្សរបស់អ្នក្សក្សនុងការបំពពញការងារដដលកំ្សពុងោក្ស ់ក្សយ

ពសនើសំុ។ អាចរពំលចពីបុគគលិក្សលក្សខណៈនិងគុណត្ម្មលរបស់អ្នក្ស រមួទងំលទធផលពោគជយ័នពពលក្សនលងមក្ស 
(របសិនម្នន)។ 

 ១០. មសចរតបីញ្ជា រ ់
សូមផតល់ព ម្ ះ និងមពធាបាយទំនក្សទំ់នងរបស់មនុសសពីរនក្សដ់ដលអាចពនយល់បញ្ហជ ក្សអំ់្ពី

បុគគលិក្សលក្សខណៈរបស់អ្នក្ស។ គរួចាថំា ពសចក្សតីបញ្ហជ ក្សព់នះពំុចាបំាចប់ងាា ញក្សនុងរបវត្តិរូបក្សប៏ានដដរ ប៉ុដនតរតូ្វ
ចាស់ក្សនុងចិត្តថា របសិនពបើនិពយជក្សរបាថាន ចងទំ់នក្សទំ់នងពដើមបបីញ្ហជ ក្សព់សចក្សតីអំ្ពីការពិត្ក្សនុងរបវត្តិរូប អ្នក្ស
រតូ្វដត្ផតល់ជូនភាល មត្តមការពសនើសំុពនះ។  
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 អ្ក្សខរាវរុិទធៈ 

  អ្នក្សតរជើសតរ ើសបុេគលកិ្ស ឬរបធានដផនក្ស្នធានមនុសសមនិចង់ត ើញមានក្សំេុសដ
ផនក្សតវយាក្សរណ៍ ឬ

អ្ក្សខរាវរុិទធតៅក្សនុងរបវត្តរូិបត ះតទ។ របសនិត ើញមានក្សំេុសដូតចន ះ ទំនងជារបវតិ្តរូបរបស់អ្
នក្សមនិរត្ូវាន 

ពនិតិ្យតមើលបនតតទៀត្ ឬទុក្សតចលមួយអ្តនលើ។ តទះបើដងឹដូចតនះតេើយក៏្សត យ បុ៉ដនតក្សំេុសតនះតៅដត្
មនិទន់

អាចតចៀសវាងានទងំរសុងតៅត ើយ។ តេតុ្តនះ តពលតរៀបចំរបវត្តរូិបរចួ អ្នក្សេួរដត្ពងឹពាក់្សមតិ្តភ័
ក្សតឬិនរណា

មាន ក់្សឲ្យជួយពនិតិ្យតមើលពើរ ឬបើដងជាមុន។ 

 

 ព័ត៌្មានដដលមនិពាក់្សព័នធៈ 

 របវត្តរូិបដត្មួយមនិអាចតរបើរាស់សរមាប់ការងាររេប់រប
តភទ ឬរេប់កាលៈតទសៈានត ះតទ។ ការងារ

នើមួយៗដត្ងមានត្រមូវការដផនក្សជំ ញឬសមត្ថភា
ពខុ្សៗោន  ដដលចាំច់រត្ូវដត្តរៀបចំរបវត្តរូិបឲ្យមានភាព

សុើ

ចងាវ ក់្សោន ត្តមរយៈការបងាា ញពើសមត្ថភាព ឬេុណសមបត្
តរិបស់អ្នក្សត្តមការចង់ានរបស់និតោជក្ស។ ដូតចនះ 

រត្ូវតចៀសវាងតរបើរាស់របវត្តរូិបដត្មួយសរមាប់ ក់្សពាក្សយ
តសនើសំុការងារតរចើនជាងមួយ។  

 

 តរៀបចព័ំត៌្មានសខំ្ន់មនិបងាា ញឲ្យចកំ្សដនលង ឬោម នមាត្កិា
 នងិរច សមពន័ធចាស់លាស់ៈ 

 តពលខ្លះអ្នក្សដសវងរក្សការងារមានក្សំេុសក្សនុងការតរៀបចំបងា
ា ញព័ត៌្មានសំខ្ន់មនិឲ្យចំក្សដនលង ឬមនិមាន

ភាពតលចតធាល តៅក្សនុងទំព័រ។ ឧទេរណ៍ ព័ត៌្មានពាក់្សព័ន
ធជំ ញ, សមត្ថភាព នងិបទពតិា្ន៍ ដដល

នតិោជក្សចង់ដងឹខ្ល ងំជាងតេ ដបរជាសថតិ្តៅក្សនុងទំព័រទើពើ
រ ឬមនិានបងាា ញតៅខ្ងតដើមតៅវញិ។  

 

 តរបើរាស់របតភទរបវត្តរូិបដដល ឲំ្យលាំក្សអានៈ 

 ការតរជើសតរ ើសរបតភទរបវត្តិរូបដដលមនិសមរសបអាចត្វើឲ្
យព័ត៌្មានតៅរា៉ត់្រា៉យ ឬមនិងាយរក្ស 

ត ើញ។ ដូតចនះ េួរតរៀបចំលំេូរទនព័ត៌្មានឲ្យមានល
ក្សខណៈជាដខ្សរចវ៉ាក់្សរបទក់្សរបទងោន  នងិមានលក្សខណៈ

ាមញ្ដងាយរសួលដសវងរក្ស។ 

 

 ព័ត៌្មានមនិសខំ្ន់ ឬតរៀបរាប់ព័ត៌្មានតរចើនតពក្ស ឲំ្យលាំ
ក្សនុងការអានៈ 

 ការតរៀបរាប់ពើព័ត៌្មានដដលមនិសំខ្ន់លាយ កំ្សនុងរបវត្
តិរូបតរចើនតពក្សត្វើឲ្យអ្នក្សពនិតិ្យមានការ្ុញរទន់ 

ឬមនិចង់អានត្តៅតទៀត្។ ដូតចនះ រត្ូវសរមតិ្សរមាងំពាក្ស
យតពចន៍ នងិឃ្លល តឃ្លល ងឲ្យខ្លើនងិខ្លមឹងាយយល់។  

ក្ំហសុដែលដតងងក្ើតមានងនៅងេលងរៀបចំប្បវតតិរូប 
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 របតភទទនរបវត្តរូិប  

 ពៅដផនក្សខាងពដើមពយើងបានពិនិត្យពលើម្នតិ្កា និងខ្លឹមសារដដលោសម្នសធាតុ្គរួោក្សប់ញ្ចូ លពៅ
ក្សនុងរបវតិ្តរូប។ ពទះបីម្នតិ្កាអាចម្ននពរចើនឬតិ្ចអារស័យត្តមសាវត្ត បទពិពសាធន ៍ និងពោលបំណងម្ន
ការពរបើរបាស់របវត្តិរូបក្សព៏ោយ ពយើងពៅមនិទនប់ានដសវងយល់អំ្ពីទរមង ់ ឬរបពភទរបស់របវត្តិរូបពៅ 
ព ើយ។ ក្សនុងដផនក្សពនះពយើងនឹងពិនិត្យពមើលអំ្ពីរបពភទរបស់របវត្តិរូបដដលរតូ្វបាននិយមពរបើរបាស់ោទូពៅ 
រមួម្ននពីររបពភទគឺ៖ របវត្តិរូបដបបកាលបបវត្តិ និងរបវត្តិរូបដបបរពំលចអំ្ពីការងារ។  

 ១. ក្រវត្តិរូបន្បបកាលរបវត្ត ិ
របវត្តិរូបដបបកាលបបវត្តិ គឺោរបពភទរបវត្តិរូបបងាា ញអំ្ពីពត័្ម៌្ននដដលបរយិយោបនតបនទ បោ់ន ត្តម

លំោបលំ់ពោយម្នបទពិពសាធន ៍ ឬការរកី្សចពរមើនម្នអាជីពត្តមរយៈការបំពពញការងារពរចើនរបពភទ។ ពៅ

 គណុ្សម្បតត ិ 

 សរមាប់តរៀបចំដផនការការងារដដល
តៅក្សនុងវស័ិយ ឬរបតភទដូចោន ជាមួយការងារពើមុន

 

 បងាា ញពើការត ើងត្ំដណង ឬត្ួ ទើ
ក្សនុងការងារ 

 បងាា ញពើសកាត នុពល របសនិរក្សុមេុ៊
ន/ាថ ប័នពើមុនមានក្សតិ្ិត ម 

 បងាា ញពើលំ ប់លំត យទនការងា
រដដលធាល ប់ានបំតពញ នងិទំ ក់្សទំនងជាមួយរក្សុមេុ៊ន/ា

ថ ប័ន ឬ 

បុេគលសំខ្ន់ៗដដលានសេការ។
 

  គណុ្វិបតត ិ

 របសនិចង់តល ស់បតូរការងារ ការតរបើ
រាស់ទរមង់តនះមនិសូវលអត ះតទ 

 បងាា ញពើការតល ស់បតូររក្សុមេុ៊ន/ាថ
ប័នញឹក្សញាប់តពក្ស ដដលអាច ឲំ្យមានការយល់ថ្នក្សចិ

ចការពើមុនទំនងជាមាន

បញ្ហា  ឬដំតណើ រមនិតរៀបរយដបបណា
មួយ 

 របសនិតបើការងារដដលានបំតពញ
មនិសូវមានសងគត្ភិាព (ភាពតរៀបរយជាលំអាន) ពើការងា

រមួយតៅការងារ

មួយតទៀត្។ ក្សត្តត តនះអាចបងាា ញពើភា
ពោម នការងារត្វើ, ការលាដលង នងិកា

រេក់្សតលាត្ត្តមការងារ ជាតដើម 

 របសនិអ្នក្សមនិសូវសតរមចានាន
ទដជាដំុក្សំភួន ឬាន ទដត ះមានសូវមានសងគត្ភិា

ពជាមួយការងារដទទតទៀត្ 

គុណ្សម្បតតិ នងិគណុ្វិបតតរិបស់ប្បវតតិរូប
ដបបក្ាលប្បវតតិ 
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ក្សនុងរបវត្តិម្នការបំពពញការងារពនះរតូ្វបានពរៀបរាបច់ាបពី់ការងារដដលបានបំពពញក្សនុងពពលែមីៗបំផុត្ និង
បនតពៅការងារដដលធាល បព់ធវើពីមុនៗមក្ស។ ដូពចនះ របសិនពិនិត្យពមើលពៅហាក្សប់ងាា ញពីវឌឍនភាពការងារ
ដដលម្ននគូសបញ្ហជ ក្សអំ់្ពីការទទលួខុ្សរតូ្វ, ជំនញដដលពរបើសរម្នបបំ់ពពញការងារ, ោពិពសសសាន ម្ដនិង
សមទិធផលសពរមចបាន។  

 ២. ក្រវត្តិរូបន្បបរមំលចអំពីការងារ 
របវត្តិរូបរបពភទពនះចាបព់ផតើមពោយការបងាា ញពីជំនញ, លទធភាព, ចំណុចពិពសសក្សនុងការងារ, 

ក្សរមតិ្គុណវុឌឍ ិ និងសាន ម្ដការងារ... ប៉ុដនតមនិបានបងាា ញពីទំនក្សទំ់នងោក្សល់ាក្សោ់មយួនិពយជក្ស ឬរកុ្សម
េុ៊នណ្តមយួពនះពទ។ មា៉ងពទៀត្ របវត្តិរូបក្សម៏និម្ននបញ្ហជ ក្សពី់កាលបរពិចឆទការងារ និងលំោបលំ់ពោយម្ន
ការងារព ើយ។ ោការក្សត្ស់ម្នគ ល់ ភាន ក្សង់ារពរជើសពរ ើសខ្លះមនិចូលចិត្តរបពភទរបវត្តិរូបពនះពទ ពោយដត្ង
ព លផារភាជ បព់ៅនឹងពេតុ្ផលថាទរមងព់នះពរចើនពរបើពោយអ្នក្សដដលធាល បម់្ននបញ្ហា ក្សនុងទីផារការងារ ដូច
ោ អ្នក្សធាល បេ់ក្សព់លាត្ពីការងារមយួពៅការងារមយួ ពោយមនិម្ននពោគជយ័ធំដំុ, បុគគលិក្សវយ័ចំណ្តស់, 
អ្នក្សផ្ទល ស់បតូរអាជីព, អ្នក្សដដលមនិសូវម្ននជំនញរគបរ់ោន ់និងអ្នក្សខ្វះបទពិពសាធន ៍ោពដើម។  

 គណុ្សម្បតត ិ 

 បងាា ញពើជំ ញ នងិាន ទដការងារ
ពើមុនឲ្យានចាស់លាស់ 

 បងាា ញពើការតល ស់បតូរទសិតៅទនអា
ជើព 

 បងាា ញពើការងារដដលធាល ប់បំតពញជា
តរចើន បុ៉ដនតអ្នក្សចង់រតំលចដត្បទពតិា្ន៍

ជារមួបុ៉តណាណ ះ 

 បញ្ហជ ក់្សថ្នរបវត្តកិារងារមនិមានលំ 
ប់លំត យ តរពាះដត្បញ្ហា ោម នការងារត្វើ, ការកា

ត់្បនថយបុេគលកិ្ស,  

ការត្វើការងារត យខ្លួនឯង, នងិបញ្ហ
ា សុខ្ភាពជាតដើម។ 

  គណុ្វិបតត ិ

 មនិអាចរតំលចពើការអ្ភិវឌឍអាជើព
 នងិការត ើងត្ំដណងក្សនុងការងារពើមុ

ន 

 មនិានរតំលចពើក្សតិ្ត ិមរបស់រក្សុម
េុ៊ន/ាថ ប័នការងារពើមុន 

 បងាា ញថ្នការងាររបស់អ្នក្សមនិសូវមា
នមុខ្ងារតរចើនរត្ូវបរោិយ 

 មនិសូវតពញនយិមពើសំណាក់្សនតិោជក្ស ឬដផនក្ស្នធានមនុសស 

គុណ្សម្បតតិ នងិគណុ្វិបតតរិបស់ប្បវតតិរូប
ដបបរំងលចអេំីក្ារងារ 
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 តត្ើរបតភទទនរបវត្តរូិបមួយណាដដលរតឹ្មរតូ្វ?  

 ការពិត្មនិម្ននរបពភទរបវត្តិរូបណ្តមយួដដលរតឹ្មរតូ្វឬខុ្សពនះពទ។ ការពរជើសពរ ើសពរបើរបពភទ
របវត្តិរូបនីមយួៗគឺអារស័យពៅពលើលក្សខខ្ណឌ និងសាថ នភាពោក្សដ់សតងរបស់បុគគលម្នន ក្ស់ៗ  ឧទេរណ៍ 
របពភទអ្នក្សពទើបចូលទីផារការងារែមី ឬអ្នក្សផ្ទល ស់បតូរការងារោពដើម។ របការដដលគរួក្សត្ស់ម្នគ ល់គឺម្នតិ្កាឬ
ខ្លឹមសារដដលរតូ្វោក្សប់ញ្ចូ លពៅក្សនុងរបវត្តិរូប ពទើបម្ននសារសំខាននិ់ងោទីទក្សទ់ញចំណ្តបអ់ារមមណ៍
របស់និពយជក្ស ឬរបធានដផនក្សធនធានមនុសសរបស់រកុ្សមេុ៊ន។ មា៉ងពទៀត្ ការតុ្បដត្ងលមអពលើរបវត្តិរូបឬ
ការពរបើរបាស់គំរូអ្ក្សសរគឺអារស័យពលើការចូលចិត្តរបស់ម្នច ស់របវតិ្តរូប ដរាបណ្តមនិម្ននភាពសំាញុាំ និងបិ
បាក្សពមើល។ ទនទឹមពនះអ្នក្សដសវងរក្សការងារគរួរបុងរបយត័្ន និងយក្សចិត្តទុក្សោក្សខ់្ពស់ពលើចំណុចគនលឹះមយួ
ចំននួដដលគរួពធវើនិងមនិគរួពធវើដូចម្ននបងាា ញខាងពរកាម ពដើមបពីរៀបចំរបវត្តិរូបមយួដដលម្ននលក្សខណៈលអ
របពសើរនិងពចៀសវាងនូវកំ្សេុសឆគងោយថាពេតុ្។ 

របការគួរពធវើ 

 េួរចត់្ទុក្សការសរតសររបវត្ិតរូបថ្នជាក្សចិចការដ៏សំខ្ន់បំផុត្ក្សនុងដណំាក់្សកាលដសវងរក្សការងារ 
 េួរពាោមតមើលេំរូរបវត្ិតរូបអ្នក្សដទទឲ្យានតរចើន តដើមបើដក្សរសង់ចណុំចលអៗ  
 េួរេិត្ជាចាំច់អ្ំពើចណុំចដដលអ្នក្សចង់ទក់្សទញការចប់អារមមណ៍របស់និតោជក្ស 
 េួរចណំាយតពលេិត្ឲ្យានតរចើនអ្ំពើជំ ញ និងសមត្ថភាពដដលមានត្ទមលសរមាប់មុខ្
ត្ំដណង ឬការងារដដលចង់ត្វើ 

 េួរចណំាយតពលរក្សតមើលរបកាសព័ត៌្មានតរជើសតរ ើសបុេគលិក្សដដលពាក់្សព័នធការងារចង់ត្វើ 
តដើមបើដឹងពើត្រមូវការរបស់និតោជក្ស 

របការមិនគួរពធវើ 

កុ្សំចត់្ទុក្សការតរៀបចំរបវត្តិរូបថ្នជាក្សិចចការតូ្ចត្តច   
កុ្សំពាោមបតងកើត្ទរមង់េមើ បុ៉ដនតរត្ូវតមើលត្តមេំរូលអៗ ដដលមានរាប់   

កុ្សំសរតសររតំលចពើចណុំចតខ្ាយរបស់ខ្លួនឯងតរចើនតពក្ស   
កុ្សំមានការាទ ក់្សតសទើរក្សនុងការចប់តផតើមសរតសរ តទះតចញពើចណុំចណាមួយមុនក៏្សត យ   
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លំហាត់អនុវតត  
ការពរៀបចំរបវតតិរូប  

 CONTACT INFORMATION: 

Name __________________________________________________ 

School Address ___________________________________________ Phone ________________ 

Permanent Address _______________________________________ Phone ________________ 

E-mail __________________________________________________   

    

 OBJECTIVE: ______________________________________________________________________ 

  Position title/department Company’s name 

    

 PROFILE: (Refer to job announcement, Web site, or communication with the employers, etc.) 

  _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  
List top requirements of the position Brief description of your qualification 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

  
 EDUCATION:   

List of all your Degree Name (MBA, BA, BS,...)   

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Major:___________________________________ Minor:  _________________________________ 

When will you receive this degree? Month ____________ , Year ________________ 

University Name: __________________________ City ______________ , Country _____________ 

GPA: ____________________________________   

Foreing language (s): _________________________________________________________________ 

~ត្ពៅទំពរ័បនទ ប~់ 
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List importance courses taken prior to starting the job and that are directly related to it: 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

    

 LEADERSHIP AND CAMPUS INVOLVEMENT:   

Major related clubs Social activities/volunteering Talent (sport, speaking...) 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

    

 KEY SKILLS:   

Excellent communication skills Analytical/Reasoning 

Honesty/Integrety Problems solving 

Interpesonal skills Flexible 

Leadership Creative 

Strong work ethic Willing to relocate 

    

 WORK EXPERIENCE:   

Title Employer’s name Location Date 

___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 

Overview of the type of company, products or services, and your role. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

List your most important duties:   

________________________________________ _______________________________________ 

Describe your major accomplishments:   

________________________________________ _______________________________________ 

Describe any soft skills you obtained:   

________________________________________ _______________________________________ 

    

~ត្ពៅទំពរ័បនទ ប~់ 
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 COMPUTER SKILLS: (List all programs that you are familiar) 

Potential with: Familiar with: 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

    

 HONORS/ACHOMPLISHMENTS: (Scholarship, award, etc.) 

________________________________________ _______________________________________ 

________________________________________ _______________________________________ 

    

 REFERENCE: (Optional or provided upon request) 

1. Name: ________________________________ 

Institution: _______________________________ 

Contact: _________________________________ 

  

  

2. Name: ________________________________ 

Institution: _______________________________ 

Contact: _________________________________ 

  

    

Note: Style and format of the CV sample partly adopted and inpired by Preparing the perfect CV by Rebecca Corfield (2010)  
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 េំរូរបវត្តរូិប 

  

  

MEAS SOTH 

No.xx, Street xxx, Sangkat xx xx 

Khan xx xx, Phnom Penh  
Tel: 012 xxx xxx 

E-mail: meas_soth@xxx.com 

EDUCATION:     

2008 – 2010 

  

Phnom Penh Massage School 
Phnom Penh, Cambodia 

  

Intermediate Massage Training Course: 
Continued training by studying medical massage, 
reflexology and breathing and relaxation 
techniques 

2005 – 2008 Phnom Penh University BA (Hons) Business Studies: 
Specialized in marketing and financial 
management 

2000 – 2002 Xxx xxx High Scool 
Phnom Penh 

 A level Subjects: 
Mathematics, English, Geography, and Literature 

EMPLOYMENT:   

2010 to date Private work in downtown 

Phnom Penh 

Consultant Masseur: 
Relaxing, Professional therapeutic massage with 
essential oils 

2008 – 2010 Recruitment Agency in  
Phnom Penh 

Various clerical positions: 
General office of work and dealing with the public 

OTHER SKILLS:     
I have a working knowledge of therapy and reflexology. I have basic computer skill and English for 
communication. I am friendly, outgoing person, and am able to get on with people in all situations. I 
am reliable, truthworthy and punctual. I have the ability to work well as part of a team, can deal 
completely with administrative duties and particularly enjoyed the financial aspects of my business 
course. 

 

REFERENCES:     

Name, xxx xxx (Dean) 
Phnom Penh University 

Address: No. xxx, St. xx, Sangkat xxx 
xxx, Phnom Penh 

Tel: 095 xxx xxx 

E-mail: dean@ppu.edu 

  Name: xxx xxx (Coure Tutor) 
Phnom Penh Massage School 
Address: No. xxx, St. xx, Sangkat xxx xxx, 
Phnom Penh 

Tel: 017 xxx xxx 

E-mail: xxxxx@yahoo.com 

  
Note: Style and format of the CV sample partly adopted and inpired by Preparing the perfect CV by Rebecca Corfield (2010) 
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Kan Nimul 

No. 27B, St. xxx, Sangkat Boeung Keng Kong xxx, Khan Chamkarmon, Phnom Penh 

  

To obtain a job at the xxx Bank in Phnom Penh 

EDUCATION   
National University of Finance 

Bachelor of Science in Finance: Financial Service – July 2006 

Financed 100% by government scholarships 

Overall GPA: 3.94 
Major GPA: 4.0 

WORK EXPERIENCE   
 Assistant Manager  - Phnom Penh Golf Club, Phnom Penh 

Collected golf fees and sold various golf products. Established and   
maintained a public relation program for new menbers, current 
members, and club events. Accountable for managing money and making 
deposit at bank.  

2004 – 2005 

Teller – Phnom Penh Bank, Phnom Penh 

Accurately handle $10,000+ cash daily. Provide professional and 
courteous one-on-one service to clients. Responsible forcheck printing 
system conversion. Accountable for daily function-printing checks, 
mailing statemen, copying, etc. 

 

May 2002 – August 
2005 

Peer Advisor for Freshman Seminar – Management Department, National 
University of Finance, Phnom Penh. 
Selected by faculty to help 25 freshmen  adjust to university through 
instruction and academic advisement. 

October 2003 – 
February 2004 

Office Assistance – Marketing/Management Department, Phnom Penh 

Assist 10 professors and Department Secretary. Assitant Editor for 
Business Review. Perform research for 10 faculty. Trusted to enter 
students grades. Responsible for training new assistant. 

August 2002 – 
Present 

LEADERSHIP ACTIVITIES 

Financial Management Association – Treasure 

Marketing/Management Student Interview 
Team 

 

Secretary General of Student Association 

Business Honor Society 

HONOR AND ACHIEVEMENTS   
Government Sholarship Award 

Finance Executive Institute Scholarship 

  

  

Note: Style and format of the CV sample partly adopted from Extreme Resume Makover, by Cindy Kenkel (2007) 

 េំរូរបវត្តរូិប 
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Doung Devi 

# 81, St. 348 

Sangkat xxx xxx, Khan Toulkork 

Phnom Penh, Cambodi  

Tel: 017 890 xxx 

E-mail: doung-davan@gmail.com 

  
  Career profile   
  A competent, reliable dental hygienist experienced in preventative dental care, with excellent inter-

personal skills and a clear understanding of the place of oral hygiene in maintaining dental health. A 
confident, personable individual with experience of working in both private practice and a busy 
health centre, capable of making a significant contribution to any practice. 

  

  

  Key strengths   
  Experienced: I have four years’ experience as a dental hygienist working in a busy city dental prac-

tice and a health centre offering a full range of dental services. I also have four years’ experience as a 
dental nurse working for a prestigious private practice. During this time I have gained my Diploma in 
Dental Hygiene and Certificate of Proficiency in Dental Nursing. 

Able to put patients at their ease: my current job brings me into contact with a wide range of peo-
ple of all ages and backgrounds and with a variety of dental needs. I use a wide spectrum of communi-
cation and interpersonal skills to negotiate their full co-operation and ensure that their experience is 
as pleasant and effective as possible. 

  

  

  Key skills   
   Assessing patient dental health 

 Instructing patients on dental health care 
 Demonstrating oral hygiene techniques 
 Removing tartar, calculus and plaque 
 Effecting preventative dental care procedures 
such as fissure and pit sealing 

 

 Taking and developing dental X-rays 
 Administering local anaesthesia 
 Providing temporary dressings 
 Removing stitches following dental sur-
gery 

  

  Key qualification and experience     
  Diploma of Dental Hygiene 

  

Certificate of Proficiency in Dental Nursing   

  Career summary     
  - The White Teeth Clinic 

2005 to present 
Dental Hygienist 

  

- Phnom Penh Smile 

2003 to 2005 

Dental Hygienist 

  

- Smart Brush 

1998 to 2003 

Dental Nurse 

  

- Excellence Health 
Centre 

1997 to 1998 

  

  Education and training   
  City Central Dental Hospital 

 2003 – Diploma of Dental Hygiene 

 2000 – Certificate of Proficiency in Dental Nursing 

  

  Personal details   
  Date of birth: 17 October 1981 

Health: Non-smoker 

Interests: Theatre and cinema 

References: Available on request 
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Chan Amarind 

No. xx, St. xxx 

Sangkat xxx II, Khan xxxxx, Phnom Pehn 
012 960 xxx 

amarindchan@gmail.com 
    

OBJECTIVE 

To apply experience gained through our family-owned dealership to a receptionist and cashier position at Family 
Mall 
 

EDUCATION 

Bachelor of Science, Double Major: Business Management / Marketing 

Phnom Penh Business School, Phnom Penh 
 

 March 2009 

GPA 3.75 / 4.0 

WORK EXPERIENCE 

  
Orientation and Transfer Affairs, Phnom Penh Business School 

Office Assistant 

 Answer phones and either provide information on direct caller to appropriate personnel 
 Assist with plan for orientation and transfer for approximately 250 to 300 students each 
semester by schedulling programs and advicement meeting with faculty 

 Create and sent monthly newsletter to 300 students 

 Interpret and record survey information to improve service to students 

 Obtaining important filling, message recording, and appointment secheduling skills 

  
July 2007 

to present 

  

New World Video, Phnom Penh 

Customer Service Representative 

 Assisted customers with selections and checkout procedure 

 Developed persuasive sales techniques through recommendting in-store promotion 

 Achieved superior evaluations based on sustomer service and sale ability 

2005 – 2006 

  

Big Spoon Restaurant, Phnom Penh 

Cashier and server 

 Promoted excellent customer service through sales and employee training 

 Trained 4 to 6 employees on cashing, cleaning, service preparation 

 Recorded and produced food orders in compliance with customer request 
 

2002 - 2004 

COMPUTER SKILLS 

 Microsoft (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint, and 
Publisher 
 

  PrintShop, QuickBook, and Internet 
Explorer 

HONOR AND ACTIVITIES 

 Government Scholarship Award 

 Dean´s List (GPA 3.5 or higher) 
  

REFERENCE   

Available upon request   

    

Note: Style and format of the CV sample partly adopted and inspired by Extreme Resume Makeover, by Cindy Kenkel (2007) 
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Pan Pollo 

No. xx, St. xx, Sangkat xxx 
Khan xxx, Phnom Penh 

Tel: 017 530 xxx 
E-mail: panpollo@yahoo.com 

  
Professional 
Objective 
  

A research position in Computer and applied mathematics 

Computer Skills 

  
Software development 

Extensive knowledge of C; C++; and COBOL; data communication/networking; TCP/IP; 
Ethernet; database and design support software; fault tolerant computing; Window 
NT; etc. 
 

   Hardware Development 

Experience in design, testing, quality assurance, system integration, reliability, and 
field engineering of computer systems and subsystems that include CPUs, memory 
systems, power supplies, power distribution systems, storage devices; etc. 
 

  Network 

LAN; OSI; ISDN; frame relay; satellite multiple access technique; Terrestrial networking 
interfacing, etc. 
 

Qualification 

  
 Expert knowledge of mathematical theories of dynamical systems 
 Advance knowledge of the application of computer design-making model in the 
medical science 
 Full knowledge of software and hardware available for research in the natural sci-
ence 
 High value place on teamwork, flexibility, and quality interpersonal communication 
 Strong analytical, conceptual, and organizational skills 
 Prompt in planning and implementing agree-upon proposal and idea 
 

Education 

  
 Ph.D., 2012, Computing and Computation Mathematics, xxxx University 

Dissertation:  On randomized versus deterministic computation 

Related Courses: 
 Numerical Analysis of Dynamic System 
 Advanced Numerical Analysis 
 Advanced Methods in Matrix Computation 
 Number Theory 
 Machine Learning 

 B.Sc., 2000, Computer Science and Mathematics, University of xxx 
GPA 3.9 

Honors and Awards: 
 Honor of the Society of Computer Science 
 Honor of the Society of Mathematics 
 Dean’s Award 
 

~ត្ពៅទំពរ័បនទ ប~់ 
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 Related Courses:  
   Mathematics 

 Mathematical logic 
 Topology 
 Quantitative Reasoning 
 Geometry, etc. 

  

 Computer Science 
 Theory of Computing 
 Operating systems 
 Information systems 
 Computer graphic, etc. 

  
Work Experience 

  
 Consultan, 2000 – 2011. Worldwide Information Service, xxx Corporation, Phnom 

Penh. Advice clients in creative use and application of technology to improve 
service to costumers, enhence their competitive position in their marketplace, and 
increase their flexibility. 

 Visiting Assistant Professor, 2000, Department of Computer Science, University of 
xxx, Phnom Penh. Taught graduate course in arteficial intelligence, constructive 
logic, and computer graphics. 
 

Reference Available upon request 

  

Note: Style and format of the CV sample adopted and inspired by How to Prepare Your Curriculum Vitae, by Acy Jackson and 
Kathleen Geckies, (2003) 

ជាំពូកទី៣ «ការេរៀបចាំរបវតតិរូប្េងខប» 

 សរុបតសចក្សតើជំពូក្សទើ   

 ៙េេ 
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ជំពូកទី ៤ 
លខិិតអម/លខិិតត្នើ្ ុកំារងារ 

 ៙លិខិ្ត្អ្មឬលិខិ្ត្ពសនើសំុការងារ គឺោឯក្សសារដម៏្ននត្ម្មលមយួដបបពផសងពទៀត្ដដលរតូ្វបានភាជ ប់
ោមយួរបវត្តិរូបពៅពពលោក្ស ់ក្សយពសនើសំុការងារ។ លិខិ្ត្អ្មម្ននត្នួទីជួយ ជំរុញរបសិទធភាព និងទក្ស់
ទញការចាបអ់ារមមណ៍ពីសំណ្តក្សនិ់ពយជក្ស ឬរបធានដផនក្សធនធានមនុសសឲ្យពិនិត្យពមើលពលើរបវត្តិរូប និង
អាច្នដល់ការណ្តត្ជ់បួសម្នភ សការងារោមយួពបក្សខជន។ ពោយពេតុ្ថា ក្សនុងពពលដសវងរក្សការងារ 
អ្នក្សពរបៀបដូចោកំ្សពុងរបកាសលក្សឥ់វ៉ាន ់ដដលក្សនុងនយ័ពនះោការលក្សស់មត្ថភាព, ចំពណះដឹង, ជំនញ និង
បទពិពសាធនព៍ដើមបទីទលួបានមក្សវញិនូវការងារសមរសប។ ការពរៀបចំលិខិ្ត្អ្មនីមយួៗរតូ្វម្ននលក្សខណៈ
ពិពសស និងរសបត្តមពោលពៅម្នការចងប់ានរបស់និពយជក្ស ឬរកុ្សមេុ៊នដដលរតូ្វពសនើសំុការងារ។ អ្នក្ស
មនិគរួសរពសរលិខិ្ត្អ្មដត្មយួសរម្នបទុ់ក្សោក្ស ់ក្សយសំុការងារពៅកាននិ់ពយជក្សពរចើនរកុ្សមេុ៊ន ឬសេ
រោសពនះពទ។ ទពងវើដបបពនះនឹងនឲំ្យពោលបំណងម្នការោក្ស ់ក្សយពសនើសំុការងារពំុម្ននភាពសីុចងាវ ក្សោ់ន
ពៅនឹងត្រមូវការោក្សដ់សតងពីភាគីផតល់ការងារពនះពទ។ ពេតុ្ពនះ រគបលិ់ខិ្ត្ដដលពផញើពចញរតូ្វដត្ម្ននពេតុ្
ផលោក្សល់ាក្សស់រម្នបជ់ួយ ោរំទដល់របវត្តិរូប និងសាថ នភាពផ្ទទ ល់របស់អ្នក្ស។  

 សាថ នភាពទីផារការងារម្ននការដរបរបួលោពរៀងរាល់ម្ែង។ 
ការរបក្សតួ្របដជងរវាងអ្នក្សដសវងរក្សការងារពធវើដដលម្ននសមត្ថភាព
ខ្ពស់កានដ់ត្ជំរុញឲ្យម្ននការសរមតិ្សរម្នងំគុណវុឌឍកិ្សនុងចំពណ្តម
អ្នក្សទងំពនះពទវដង។ មា៉ងពទៀត្ វធីិក្សនុងការដសវងរក្សការងារពធវើក្ស៏
កានដ់ត្ម្ននសភាពដបលក្សៗ និងទំពនើប។ ពេតុ្ពនះ ពដើមបទីទលួបាន 
ឱកាសកានដ់ត្ឆ្ងបរ់េ័សក្សនុងបរបិទដតឹ៏្ងដត្ងពនះ អ្នក្សដសវងរក្ស
ការងាររតូ្វពចះពលើក្សក្សមពស់ និងត្ម្មលរបស់ខ្លួនត្តមរយៈការរពំលច
ពចញនូវភាពទក្សទ់ញ និងងាយរសួលសរម្នបនិ់ពយជក្សពរជើសពរ ើស
ពកួ្សពគ។ ម្នននយ័ថា ពកួ្សពគរតូ្វពចះផសពវផាយដបបទីផារពដើមបលីក្សស់មត្ថភាពឲ្យោចមុ់នពគ ពោយពរបើ
របាស់លិខិ្ត្អ្មដដលទក្សទ់ញបំផុត្។ ព លពោយសពងខប ការពរៀបចំនិងពផញើលិខិ្ត្អ្មភាជ បោ់មយួ
របវត្តិរូបពៅកាននិ់ពយជក្ស ឬរកុ្សមេុ៊នគឺម្ននពោលបំណងសំខានបំ់ផុត្ដត្មា៉ងគត្គឺ់ «ចងជ់ួបនិពយជក្ស
ពដើមបសីម្នភ សការងារ» និងចងប់ានការងារពៅទីបំផុត្។ 
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 តោលបណំងតៅក្សនុងលខិ្តិ្អ្
មេួររត្ូវានរតំលចអ្ពំើចណុំច

សំខ្ន់ៗមយួចំននួ ដូចជា៖
  

 ការរដណ ខំ្លួនរបក្សបត យ
ភាពជាក់្សលាក់្សរមួទងំអ្ត្តសញ្ហ

ដ ណ នងិត្ួ ទើ 

 ការរតំលចអ្ំពើេុណវុឌឍ,ិ បទ
ពតិា្ន៍, ជំ ញ នងិាន ទដ

សំខ្ន់ៗ 

 ការក្សំណត់្អ្ំពើេុណត្ទមលដដល
អ្នក្សអាចផតល់ជូនរក្សុមេុ៊ន ឬ

ាថ ប័ន 

 ការទក់្សទញចំណាប់អារមមណ៍នតិោជក្សឲ្យអានរ
បវត្ិតរូប នងិលខិ្តិ្អ្ម រពមទ

ងំ 

 ការតលើក្សទកឹ្សចតិ្តនតិោជក្សឲ្
យរពមតរពៀងផតល់ឱកាសដល់រូ

បអ្នក្សតដើមបើចូលសមាា សការងា
រ។ 

ងគោលបណំ្ងសខំាន់របសល់ិខតិ
អម 

 ចំដណក្សពីខាងដផនក្សធនធានមនុសសវញិ ពៅពពលអានលិខិ្ត្អ្មរបស់ពបក្សខជននីមយួៗដត្ងម្នន
បំណងចងដឹ់ងអំ្ពីចំណុចសំខាន់ៗ មយួចំននួ ដូចខាងពរកាម៖ 

 

 លិខិ្ត្ដដលអាចអានយល់ និងមានខ្លឹមាររេប់រោន់  ចំណុចេនលឹះដដលបងាា ញពើបុេគលិក្សលក្សខណៈរបស់តបក្សខជន  វ ិ្ ើដដលតបក្សខជនដឹងអំ្ពើព័ត៌្មានតរជើសតរ ើសបុេគលិក្ស  ភាពទក់្សទញក្សនុងលិខិ្ត្ដូចជាពាក្សយេនលឹះ ជ ំញ និងបទពិតា្ន៍ ជាតដើម  តសចក្សតើបញ្ហជ ក់្សអំ្ពើចំតណះដឹងរបស់តបក្សខជនក្សនុងការដសវងយល់ពើរកុ្សមេុ៊ន ឬាថ ប័ន។ 

ចំណ្ចុសំខាន់ៗដែលនិង ោជក្ចងែ់ឹងអេំីងបក្ខជន 
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 សម្នសធាតុ្ដដលរតូ្វរមួបញ្ចូ លពៅក្សនុងលិខិ្ត្អ្មហាក្សម់និសូវម្ននភាពខុ្សដបលក្សោន ពរចើនពីខ្លឹមសារ
ដដលម្ននក្សនុងរបវតិ្តរូបពនះពទ។ ចំណុចសំខានដ់ដលរតូ្វសរពសរបញ្ចូ លរមួម្នន៖ 

 ពត័្ម៌្ននទំនក្សទំ់នងផ្ទទ ល់ខ្លួន 

 កាលបរពិចឆទរបស់លិខិ្ត្ 

 អាសយោា ន និងទំនក្សទំ់នងរបស់រកុ្សមេុ៊ន/សាថ បន័ 

 វាក្សយខ្ណឌ ទី១៖ បញ្ហជ ក្សពី់ពោលបំណងម្នការសរពសរលិខិ្ត្ 

 វាក្សយខ្ណឌ ទី២៖ បញ្ហជ ក្សពី់ចំណុចខាល ងំដដលអ្នក្សអាចផតល់ជូននិពយជក្ស 

 វាក្សយខ្ណឌ ទី៣៖ បងាា ញពីក្សតីរពឹំង ឬជំហានបនទ បក់្សនុងការចងជ់ួបសម្នភ សការងារ 

 ការដែលងអំ្ណរគុណ (េត្ថពលខា និងព ម្ ះ) 

 ធាតុ្ផសតំៅក្សនុងលិខិ្ត្អ្ម  

លំហាត់អនុវតត  
ការពរៀបចំលិខិតអម 

  

 Name (job/position seeker):  _______________________________________ 

Address: _______________________________________________________________ 

Telephone: ____________________________________________________________ 

Email:  _________________________________________________________________ 

  

  

Date: __________________________ 

  
Employer name: ___________________________________________________________________________________________ 

Title, Organization: ________________________________________________________________________________________ 
Address: ____________________________________________________________________________________________________ 

  
Dear_______________________________________: 

  
[Why you are writing] 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

~ត្ពៅទំពរ័បនទ ប~់ 
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[What you have to offer] 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

  
[What to expect next] 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

  
Sincerely, 

  

[Your signature] 

Your name 

Enc. Resume 
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 េំរូលិខិ្ត្អ្ម 

 
# 106E1, St. Preah Sihanouk 
Sangkat Boeung Keng Kong 1 
Chamkarmon, Phnom Penh 

  Tel: 092 476 xxx 
Chandra_sophea@gmail.com 

 

July 26, 2015 

 
  

Ms. Chum Davy 

Clearview Computer Supply 

No. , St. , Sangkat xxx 

Khan xxx, Phnom Penh 

  

Re: Entry-Level Marketing Coordinator 

  
Dear Ms. Chum Davy: 
 
What type of employee is Clearview Computer Supply looking for? According to your Web site, you need a hard 
working, creative individual who has the ability, determination, and motivation to help recruit students at area 
schools, develop relationship, and coordinate marketing events. I am confident that I fit your criteria and would 
make a positive impact as the marketing coordinator for your successful company. After exploring the company 
Web site and reading various news articles, I believe my business expertise and real-world experience make me 
an ideal match for your company. 
 

You Want An Individual With: I Have: 

 Good organizational skills with the ability 
to handle numerous details 

 Coordinated the largest fund-raiser for the Chamber of 
Commerce by organizing the event in its entirety, 
communicating with over 100 business professionals and 
implementing more efficient business procedures. 

 Marketing and sales knowledge  Conducted extensive marketing research for the Human 
Resources Department at Phnom Penh University. 
 Develop a comprehensive Marketing Plan for the private 
company. 

 Excellent interpersonal, verbal 
communication, and presentation skills 

 Served as Peer Advisor and led discussions and taught 15 
classes for 20 freshman students. 

 A strong work ethic  Earned 3.9/4.0 GPA toward a Bachelor of Science degree 
with a double major in Business Management and 
Marketing. 

 International exposure  Developed cultural insight and international awareness 
while studying International Business abroad in Tokyo, 
Japan. 
 

As my resume indicates, my solid educational background and professional business experience will help 
Clearview Computer Supply continue to provide services for individuals, schools, and business worldwide. I am 
confident that my ingenuity, ambition, and focus along with my enthusiastic, outgoing personality match the 
qualities you are seeking in a Marketing Coordinator. I will call your office in mid-August to answer any 
questions you may have concerning my qualifications. Thank you for you time. 
 
Sincerely, 
 
Chandra Sophea 

Enclosure: Resume 

      

Note: Style and format of the Cover Letter sample partly adopted and inpired by Extreme Resume Makeover, by Cindy Kenkel 
(2007) 
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Tep Muni No. 56B, St. Pasteur, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh,  
095 888 xxx   tepmuni@hotmail.com  

  

March 25, 2014 

Mr. Mun Amridh 

Manager Human Resources 

ModernTech Services, Co Ltd. 
89, Monivong, Phnom Penh 

 

  

  

Re: Job Annoucement for Electronics Technician 

  
Dear Mr. Mun Amridh: 

 
It is with great interest that I respond to your advertisement for an Electronics Technician. I believe 
that both my experience and skills are a perfect match for the position, and I would appreciate your 
careful consideration of my credentials as presented below and in my attached resume. 
  
As my resume indicates, I have 8 years of concrete experience as a service and repair technician. 
Over the course of my career, I have consistently proven my ability to provide outstanding customer 
service and solve the most difficult of technical issues. 
  
I have been recognized by past employers for the following personal strengths, and it is these same 
qualities and results that I would bring as a technician with ModernTech Services: 

 Outstanding technical proficiency and expertise 

 Proven ability and perseverance to solve the toughest technical issues 

 Highest level of customer service and client relations 

 Friendly, punctual, and willing to take extra steps to ensure sustomer satisfaction 

  
I am very excited about this position and would appreciate the opportunity to meet and discuss my 
qualifications. Thank you for your consideration, and I look forward to hearing from you soon. 

  
Sincerely, 

Tep Muni 

Resume enclosed 
  

Note: Style and format of the Cover Letter sample partly adopted and inpired by Cover Letter Magic, by Wendy S. Enelow 
and Louis M. Kursmark, (2004) 

ជាំពូកទី៤ «លិខិតអម/លិខិតេ ន្ើ្ុាំការងារ» 



 55 

 

ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh 

េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសីាស្រ ត្កនងុការែ វ្ងរកការងារ្រាបយ់ុវជន 

   

No. 24A, Kampuchea Krom Blvd., Sangkat Psa Depo II 
sok_theary@yahoo.com   (855) 12 635 xxx 

 

  

 

Sok Theary 

    

  April 14, 2015 

  Vireak Rithy 

Manager, Raffles RiverFront Hotel 

No. 78, St. Sisowath, Tonlebasac 

Phnom Penh 

  Dear Mr. Vireak: 

  

  I am looking to enter into the hotel business with long-term goal of 

management. I am fowarding my resume to you with the hope that may 

have an opening on your staff. 

  

  I recently received a Certificarte in Hotel Management from 

International School of Business in Australia. I also completed an 

internship at the Cambodiana Hotel, assessing the Food and Beverage 

Manager with all aspect of the business. 

  My previous work experience includes management of my own cookware 

business and employment as a travel consultant. In each of this 

positions my supervisors and business associates have praised me for 

being reliable, hard working, and competent. I feel that these 

positions have also helped me fine-tune my management, costumer 

service, and computer skills. 

  

  Thank you for taking your time to review my qualifications. I am 

available at your convenience if you wish to schedule and interview. 

  

  Sincerely, 

  Sok Theary  

   

Note: Style and format of the Cover Letter sample partly adopted and inpired by Resume for College Students and 
Recent Graduates, (2005) 
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ជំពូកទី ៥ 
ការ្ម្ភា ្ការងារ 

 ៙សម្នភ សការងារគឺោការជបួជដជក្សោន ពោយផ្ទទ ល់មុខ្រវាងអ្នក្ស
ដសវងរក្សការងារ និងនិពយជក្សឬដផនក្សធនធានមនុសសរបស់រកុ្សមេុ៊ន។ ការ
ជបួពនះគឺក្សនុងបំណងសាក្សសួរពត័្ម៌្ននបដនថម ឬពសចក្សតីប ជ ក្សអំ់្ពីពបក្សខជន
ដសវងរក្សការងារពលើចំណុចមយួចំននួពដើមបោីរំទដល់ការសពរមចចិត្ត
ពរជើសពរ ើស ឬមនិពរជើសពរ ើស ពេើយលទធផលចុងពរកាយគឺការរពមពរពៀង
ចុះកិ្សចចសនាការងារោមយួោន ។ ោទូពៅ ការោក្ស ់ក្សយដសវងរក្សការងារ
សរម្នបមុ់ខ្តំ្ដណងមយួដត្ងម្ននពបក្សខជនពរចើននក្សច់ាបអ់ារមមណ៍ឬចូល
រមួរបក្សួត្របដជង។ យ៉ងពនះក្សតីអ្នក្សពធវើសម្នភ សមនិអាចជបួមុខ្មនុសសទងំអ្ស់ពនះបានរគបោ់ន ពទ គឺរតូ្វ
ពរជើសពរ ើសសរម្នងំដត្អ្នក្សដដលម្ននសមត្ថភាព ឬបទពិពសាធន ៍ក្សព់ន័ធពដើមបណី្តត្ជ់បួជដជក្សោន បនតពទៀត្។ 
ការពិត្ ពទះបីមុនពពលជបួោមយួពបក្សខជន អ្នក្សពធវើសម្នភ សម្ននឯក្សសារបីឬបនួរបពភទពៅក្សនុងម្ដរចួោ
ពរសចពដើមបសីពរមចចិត្តពរជើសពរ ើសពបក្សខជន ម្ននដូចោៈ ឯក្សសារពិពណ៌នអំ្ពីលក្សខខ្ណឌ និងការទទួលខុ្ស
រតូ្វក្សនុងការងារ, ត្រមូវការជំនញោក្សល់ាក្សពី់ពបក្សខជនសរម្នបបំ់ពពញការងារ, របវតិ្តរូប និងលិខិ្ត្អ្មរបស់
ពបក្សខជន ោពដើម។  

 តត្ើការសមាា សការងារជាអ្វើ? 

 ទរមង់ ឬវ ិ្ ើទនការសមាា សការងារ 

ការសម្នភ សការងារអាចរតូ្វបានពរៀបចំព ើងត្តមទរមងឬ់វធីិពផសងៗ អារស័យត្តមរបពភទការងារ ឬ
រកុ្សមេុ៊ន/សេរោស។ ក្សនុងចំពណ្តមពនះការសម្នភ សម្នន ក្សទ់ល់ម្នន ក្ស(់អ្នក្សសម្នភ សម្នន ក្សនិ់ងពបក្សខជនម្នន ក្ស)់គឺោ
វធីិដដលរតូ្វបានពរបើរបាស់ោញឹក្សញាប។់ ក្សនុងក្សរណីពនះ អ្នក្សសម្នភ សពរចើនដត្ោរបធានដផនក្សធនធានមនុសស
ឬរបធានរគបរ់គងដផនក្សដដលពបក្សខជនរតូ្វចូលបំពពញការងារ។ ប៉ុដនតមនិដមនម្ននដត្វធីិសម្នភ សមយួពនះពទ 
ព លគឺម្ននរពបៀបម្នការសម្នភ សការងារពផសងៗពទៀត្ដដលនឹងពលើក្សយក្សមបងាា ញពៅដផនក្សខាងពរកាម៖ 
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 ១. សម្ភាសការងារជាមួយគណៈកមមការ 

ពបក្សខជនអាចរតូ្វបានពធវើសម្នភ សពោយគណៈក្សមមការចរមុះមយួរកុ្សមម្ននោន បីឬបនួនក្ស ់ ដដលោ
តំ្ណ្តងឲ្យរបធានរគបរ់គងដផនក្ស, តំ្ណ្តងដផនក្សធនធានមនុសស, មស្រនតីបពចចក្សពទស, និងតំ្ណ្តងដផនក្សចិត្តវទិា 
ោពដើម។ វធីិពនះពរចើនម្ននលក្សខណៈោកិ្សចចសម្នភ សផលូវការោងការសម្នភ សម្នន ក្សត់្ទល់។ របសិន អ្នក្សដឹងថា
ការសម្នភ សរតូ្វបានពរៀបចំក្សនុងទរមងដ់បបពនះ គរួដត្ពាយមសាក្សសួររក្សព ម្ ះគណៈក្សមមការពដើមបដឹីងថា

ពកួ្សពគោនរណ្តខ្លះ ោរបពយជនង៍ាយរសួលពរត្ៀមការពឆលើយត្រមូវពៅ
ត្តមត្នួទី និងពោលបំណងរបស់គណៈក្សមមការនីមយួៗ។ រតូ្វចងចាថំា 
ក្សនុងបរបិទពនះ អ្នក្សមនិម្ននពពលពរចើនសរម្នបជ់ដជក្សោមយួគណៈក្សមមការ
ពនះពទ ដូពចនះរតូ្វពរជើសពរ ើសចពមលើយឬឧទេរណ៍ឲ្យម្ននខ្លឹមសាររគប់
រោនរ់តូ្វចំពៅនឹងការចងដឹ់ងរបស់សម្នជិក្សគណៈក្សមមការម្នន ក្ស់ៗ  ពដើមបី
បងាា ញពីភាពវាងម្វរបស់អ្នក្សក្សនុងការពធវើការោមយួមនុសសដដលពំុសាគ ល់ពី
មុនមក្ស ឬម្ននសាវត្ត, ឋានៈ និងត្នួទីខុ្សៗោន ។ 

 ២. សម្ភាសបែែែណ្តាក់ពីម្ភាកទ់ៅម្ភាក់ 

រកុ្សមេុ៊ន/សាថ បន័ខ្លះនឹងពរៀបចំការសម្នភ សដបបបណ្តត ក្សពី់អ្នក្សសម្នភ សម្នន ក្សព់ៅអ្នក្សសម្នភ សម្នន ក្សព់ទៀត្
ដដលម្ននសម្នសភាពអ្នក្សសម្នភ សបីឬបនួនក្ស ់ ឧទេរណ៍ របធានរគបរ់គងដផនក្ស, តំ្ណ្តងដផនក្សធនធាន
មនុសស និងមស្រនតីបពចចក្សពទស។ ក្សរណីពនះ ពបក្សខជនរតូ្វជបួសម្នភ សត្ទល់ោមយួតំ្ណ្តងម្នន ក្ស់ៗ ពោយម្នន
ពពលនិងទីក្សដនលង (បនទប)់ ខុ្សៗោន ។ ចំណុចលអសរម្នបក់ារសម្នភ សដបបពនះគឺអាចទុក្សពពលឲ្យពបក្សខជន
បនធូរអារមមណ៍ និងសរម្នក្សបនតិចមុនពពលចាបព់ផតើមជបួោមយួអ្នក្សសម្នភ សម្នន ក្សព់ទៀត្។ បដនថមពលើពនះ 
ពបក្សខជនអាចម្ននឱកាសពចៀសវាងកំ្សេុសខ្លះៗក្សនុងពពលសម្នភ សោមយួអ្នក្សបនទ ប់ៗ ។ ប៉ុដនតរតូ្វចងចាថំា 
អ្នក្សសម្នភ សម្នន ក្ស់ៗ នឹងពិនិត្យពលើចំណុចពផសងៗោន ពៅក្សនុងរបវត្តិត្រូប និង ក្សយពសនើសំុការងារពោយមនិ
សាក្សសួរសំណួរដដដលៗពនះពទ។  
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 ៣. សម្ភាសតាមទូរស័ពទ 
ពពលខ្លះនិពយជក្សមនិចងចំ់ណ្តយពពលពរៀបចំបញ្ជ ីព ម្ ះ និង 

ទីក្សដនលងសរម្នបព់បក្សខជនដដលរតូ្វចូលសម្នភ ស ដូពចនះវធីិលអមា៉ងគឺការ
សាក្សសួរពបក្សខជនត្តមរយៈទូរស័ពទ។ ក្សរណីមា៉ងពទៀត្ របសិនការងារ
ដដលអ្នក្សរតូ្វពធវើគឺម្នន ក្សព់ន័ធោមយួការពរបើរបាស់ទូរស័ពទពៅពចញ ឬ
ចូលពៅកានអ់្តិ្ែិជនពរចើន ដូពចនះអ្នក្សសម្នភ សម្ននបំណងចងដឹ់ងពីសមត្ថ
ភាពឬជំនញរបស់ពបក្សខជនក្សនុងការទំនក្សទំ់នងកិ្សចចការត្តមរយៈទូរស័ពទ។ 
ជនួកាលអ្នក្សសម្នភ សអាចផតល់ពត័្ម៌្ននោមុនពីការណ្តត្ជ់បួត្តមទូរស័ពទ 
ឬក្សម៏និម្ននរបាបដំ់ណឹងោមុនពនះពទ។  

 ៤. សម្ភាសទៅទរៅការិយាល័យ 

ការសម្នភ សដបបពនះពរចើនដត្ពធវើពៅក្សដនលងញុាំអាហារក្សនុងពភាជនីយោា ន ឬហាងកាពេវសរម្នប់
អាហារម្ែងរត្ងឬ់អាហារលាង ច។ ពេតុ្ផលមយួចំននួសរម្នបជ់បួសម្នភ សខាងពរៅគឺ ពចៀសវាងការរខំាន
ពោយបរយិកាសការយិល័យ ឬការយិល័យតូ្ចចពងអៀត្មនិម្ននក្សដនលងរគបរ់ោនស់រម្នបជ់បួសម្នភ ស ោ
ពដើម។ ជនួកាល ការងារដដលរតូ្វបំពពញអាចត្រមូវឲ្យជបួោមយួអ្តិ្ែិជន និងទំនក្សទំ់នងកិ្សចចការពៅខាង

ពរៅពរចើន ដូពចនះពនះោឱកាសសរម្នបប់ងាា ញពីភាពទក្សទ់ញរបស់អ្នក្ស
ពៅក្សនុងទីសាធារណៈផងដដរ។ គរួចងចាថំាក្សនុងក្សរណីសម្នភ សដបបពនះ អ្នក្ស
រតូ្វរបយត័្នរបដយង ឬពចៀសវាងពៅមាូបណ្តដដលពិបាក្សញុាំខាល ងំពពក្សដូច
ោ ពរគឿងសមុទទ (កាត ម ឬបងកង) ពីពរ ះោការនឲំ្យរខំានដល់កិ្សចចជដជក្សោន  
ឬការសាក្សសួរពីអ្នក្សសម្នភ ស។ មា៉ងពទៀត្ ពបក្សខជនរតូ្វពចៀសវាងោោច់
ខាត្ការទទលួទនពរគឿងរសវងឹរគបរ់បពភទ ពទះបីោអ្នក្សសម្នភ សបរពិភាគ 
ឬក្សទ៏ទូចឲ្យអ្នក្សញុាំក្សព៏ោយ ពីពរ ះនឲំ្យរខំានដល់ការពផ្ទត ត្អារមមណ៍ ឬ
ពលចពចញនូវឥរយិបែមនិសមគរួពផសងៗ។  

 ៥. សម្ភាសទៅរគឹឹះស្ថានសិកសា 

ក្សរណីនិពយជក្សពធវើការរបកាសពរជើសពរ ើសបុគគលិក្សពៅដល់រគឹះសាថ នសិក្សានឹងម្ននការពរៀបចំផតល់
នូវឱកាសសរម្នបស់ម្នភ សពោយផ្ទទ ល់។ ក្សនុងសាថ នភាពដបបពនះ និពយជក្សអាចមនិម្ននពពលពវលាពរចើន
សរម្នបជ់បួសម្នភ សពនះពទ ពោយសារម្ននពបក្សខជនពៅរងច់ាពំរចើន ឬក្សព៏នះោក្សរណីសម្នភ សជរមុះដំណ្តក្ស់
កាលទីមយួពដើមបសីរម្នងំរក្សពបក្សខជន។ ពោយសារអ្នក្សម្ននពពលខ្លីរតឹ្មដត្បីឬរបានំទីសរម្នបព់ឆលើយសំណួរ 
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ដូពចនះគរួដត្ពរត្ៀមខ្លួនត្តមរយៈការសិក្សាពីរកុ្សមេុ៊នោ
មុនពដើមបសីរម្នងំចពមលើយឲ្យរតូ្វចំពោលពៅ។ គរួចាថំា
រកុ្សមេុ៊ន ឬសេរោសដដលពរជើសពរ ើសបុគគលិក្សដល់
រគឹះសាថ នសិក្សាទំនងោរតូ្វការចំននួបុគគលិក្សពរចើនពដើមបី
បំពពញមុខ្តំ្ដណង ប៉ុដនតមនិអាចពរជើសពរ ើសពបក្សខជនបាន
ភាល មៗពនះពទ គឺពរចើនដត្ផតល់ឱកាសសម្នភ សពលើក្សទីពីរ 
នពពលពរកាយសរម្នបព់បក្សខជនដដលរតូ្វបានពិនិត្យព ើញម្ននសកាត នុពលឬភាពរបក្សួត្របដជងខាល ងំ។  

 ៦. សម្ភាសកនុងពិព័រណ៍ការងារ 

ពៅពពលម្ននពិពរ័ណ៍ការងារ និពយជក្សអាចទទួល ក្សយពសនើសំុការងារ និងផតល់ឱកាសសម្នភ ស
បឋមដល់ពបក្សខជនផងដដរ។ ក្សរណីពនះរសពដៀងោន នឹងការសម្នភ សពៅរគឹះសាថ នសិក្សាដដរ ប៉ុដនតអាចម្នន
រកុ្សមេុ៊នពរចើនចូលរមួពរជើសពរ ើស។ ពេតុ្ពនះពបក្សខជនក្សម៏្ននជពរមើសពរចើនក្សនុងការោក្ស ់ក្សយនិងសម្នភ សផង
ដដរ។ ោក្សដ់សតង ទីភាន ក្សង់ារោតិ្មុខ្របរ និងការងារដត្ងបានពរៀបចំពិពរ័ណ៍ការងារោពរៀងរាល់ឆ្ងន ពំៅអំ្ ុង
ពពលមុនោចឆ់្ងន នីំមយួៗ ពដើមបបីងកការជបួជំុដង៏ាយរសួលសរម្នបនិ់ពយជក្ស និងអ្នក្សដសវងរក្សការងារពធវើ។ 
ក្សនុងឱកាសពនះ រកុ្សមេុ៊ន/សេរោសដត្ងទទលួ ក្សយពសនើសំុការងារ និងផតល់ការសម្នភ សភាល មៗពៅនឹង
ក្សដនលងផ្ទទ ល់ដត្មតង។ ចំណុចគរួចងចា ំ ពបក្សខជនអាចមនិម្ននពពលពរចើនសរម្នបព់រត្ៀមខ្លួនឬចពមលើយ ពោយ

ពេតុ្ថាការសម្នភ សរតូ្វបានផតល់ជូនភាល មៗពៅពពលចូល 
ទសសនពិពរ័ណ៍និងោក្ស ់ក្សយសំុការងារ។ ពេតុ្ពនះ មុន
ចូលទសសនពិពរ័ណ៍ អ្នក្សរតូ្វសាក្សសួរពត័្ម៌្ននឲ្យដឹងថា
រកុ្សមេុ៊នណ្តខ្លះដដលម្ននត្រមូវការពរជើសពរ ើសបុគគលិក្ស 
ពេើយដដលអ្នក្សចងព់ធវើការោមយួ។ បនទ បម់ក្សរតូ្វពរត្ៀម
ពត័្ម៌្ននចាបំាចន់នរចួោពរសច ពចៀសវាងទទលួបាន
ឱកាស ប៉ុដនតមនិបានពឆលើយសំណួរឲ្យលអនិងដពណតើ មបាន
ឱកាសការងារ។ 

 ៧. សម្ភាសបែែករណីសិកសាជាក់បសែង 

កិ្សចចសម្នភ សខ្លះត្រមូវឲ្យពបក្សខជនពោះរសាយនូវបញ្ហា ោក្សដ់សតងដដលពក្សើត្ម្ននសរម្នបវ់ស័ិយ ឬការ
ងារដដលរតូ្វបំពពញ ដូចោវស័ិយេិរញ្ដ វត្ថុ, និងធុរកិ្សចច ោពដើម។ ក្សរណីពនះ អ្នក្សសម្នភ សចងដ់សវងយល់ពី
ជំនញក្សនុងការពោះរសាយបញ្ហា , ការគិត្ដបបវភិាគ និងការពរៀបចំពសណ្តរយី៉ូសរម្នបព់ោះរសាយកិ្សចចការ
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ោពដើម។ ចំណុចគរួចងចាគឺំ រតូ្វពាយមសាត បនូ់វចំពណ្តទ ឬការដណនឲំ្យបានចាស់លាស់ពីអ្នក្សសម្នភ ស 
ពចៀសវាងពោះរសាយបញ្ហា ដដលោម នមូលោា នអំ្ណះអំ្ណ្តងោក្សដ់សតងសមរសបត្តមរបពភទការងារ។  

 ៨. សម្ភាសតាមរយៈវីទេអ ូ

ក្សរណីការងារសថិត្ពៅឆ្ងង យឬពរៅរបពទស និពយជក្សអាចពរៀបចំ
ការណ្តត្ជ់បួត្តមរយៈរបពន័ធអីុ្ពធើរណិត្ពោយពរបើរូបភាពោវពីដអូ្ និង 
សំព ង។ ពបក្សខជនរតូ្វចាត្ទុ់ក្សថាការសម្នភ សដបបពនះគឺពរបៀបដូចោជបួ
មុខ្ផ្ទទ ល់ោមយួនិពយជក្សដូពចាន ះដដរ។ ដូពចនះរតូ្វពរៀបចំកាពមរ៉ាឲ្យព ើញ
ដផនក្សមុខ្, សាម  និងតុ្អ្ងគុយ ពដើមបបីងាា ញពីឥរយិបែពពលនិយយ។ រតូ្វ
ដត្ពរបើសពមលៀក្សបំ ក្ស ់ និងការពរៀបចំខ្លួនដូចជួបសម្នភ សផ្ទទ ល់មុខ្ដូពចាន ះ 
ដដរ។ ពចៀសវាងការរខំានពោយសំព ង ឬសក្សមមភាពពផសងៗពៅខាង
ពរកាយខ្នង។ បដនថមពលើពនះ អ្នក្សរតូ្វសាក្សលបងឲ្យចាស់ក្សនុងចិត្តថាឧបក្សរណ៍ពអ្ ិក្សរតូ្និក្សទងំអ្ស់ដំពណើ រ
ការពោយមនិម្ននការរអាក្សរ់អ្លួពនះព ើយ។  

 ការតរៀបចមុំនតពលសមាា ស 

ឱកាសដដលរតូ្វបានអ្ពញ្ជ ើញឲ្យចូលសម្នភ សការងារគឺម្ននត្ម្មលបំផុត្ និងោការរបក្សតួ្របដជងដ៏
ខាល ងំកាល ក្សនុងចំពណ្តមពបក្សខជនោក្ស ់ក្សយោពរចើននក្ស។់ ម្នននយ័ថា អ្នក្សបានឆលងកាត្ដំ់ណ្តក្សក់ាលលំបាក្សៗ
គិត្ត្តងំពីការដសវងរក្សរបភពការងារ, ការវាយត្ម្មលអំ្ពីជពរមើសការងារ, ការពរៀបចំរបវត្តិរូប និង ក្សយពសនើសំុ
ការងារ ោពដើម។ ឥ ូវពនះអ្នក្សរតូ្វរបក្សតួ្របដជងោមយួដំណ្តក្សក់ាលដសំ៏ខានបំ់ផុត្ក្សនុងការទញចិត្ត
និពយជក្សឲ្យពជឿោក្សនិ់ងសពរមចពរជើសពរ ើសយក្សរូបអ្នក្សោពបក្សខជនជយ័លាភសីរម្នបក់ារងារ។ ពេតុ្ពនះ
ចាបំាចរ់តូ្វដត្ពរត្ៀមខ្លួនឲ្យសមរមយោមុនពដើមបដីពណតើ មយក្សជយ័ជមនះពៅពពលសម្នភ ស។  

ពត្ើគរួពរត្ៀមខ្លួនដបបណ្ត? ពទះបីសម្នភ សការងារោដំណ្តក្សក់ាលបងាា ញលទធផលផ្ទត ចរ់ពរ័ត្ក្ស៏
ពោយ ប៉ុដនតក្សពិ៏បាក្សនឹងកំ្សណត្ថ់ាគរួពរត្ៀមខ្លួនត្តមវធីិោក្សល់ាក្សណ់្តមយួណ្តស់ គឺអារស័យពៅត្តម
របពភទម្នការសម្នភ ស, របពភទការងារ, ត្រមូវការពីនិពយជក្ស, និងលក្សខខ្ណឌ ពផសងៗពទៀត្។ ប៉ុដនត ក្សនុងសាថ ន
ភាពទូពៅ អ្នក្សរតូ្វពិចារណ្តឲ្យបានលអិត្លអនថ់ា ការសម្នភ សការងារគឺពរបៀបបាននឹងការវនិិពយគសរម្នប់
អាជីពនពពលអ្នគត្ សមដូច ក្សយថា «ការបរាជយ័ពោយមិនបានពរៀបចំ បនទ បម់ក្សពរត្ៀមចំសរម្នបក់ារ
បរាជយ័»។ ចំណុចសំខានបំ់ផុត្គឺ «ការរគបរ់គងឱកាស» ពីពរ ះសម្នភ សការងារមនិម្ននឱកាសោពលើក្ស 
ទីពីរពនះពទ។  

ខាងពរកាមពនះោគនលឹះសំខាន់ៗ មយួចំនួនសរម្នបក់ារពរត្ៀមខ្លួនចូលសម្នភ សការងារ៖ 
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េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសីាស្រ ត្កនងុការែ វ្ងរកការងារ្រាបយ់ុវជន 

 ១. ការក្រប់ក្រងមពលមវលា 
ពពលពវលាគឺោម្នសរបាក្ស។់ របសិនអ្នក្សមនិបានពរត្ៀមពពលពវលាសរម្នបព់ៅ
ដល់ក្សដនលងសម្នភ សបានទនព់ពលពនះពទ គឺម្នននយ័ពសនើនឹងការពបាះបង ់
ឱកាស។ ដូពចនះពពលដឹងពីក្សដនលងដដលរតូ្វចូលសម្នភ សភាល ម អ្នក្សរតូ្វគិត្ពី
ចម្នង យផលូវ, រយៈពពលពធវើដំពណើ រ, មពធាបាយ, ផលូវណ្តខ្លះ, និងការរខំានពោយ
បញ្ហា ចរាចរ ោពដើម។  

 ២. ការមសែៀរពារ់ 
ការពរៀបចំខ្លួនបានរតឹ្មរតូ្វត្តមក្សបនួខាន ត្ក្សនុងការងារ អាចចាត្ោ់ការទទលួបានពិនទុលអមយួរចួោ

ពរសចត្តមរយៈការវាយត្ម្មលរបស់អ្នក្សសម្នភ ស។ រតូ្វចាថំា សម្នភ សការងារគឺោការជបួរបជំុោលក្សខណៈផលូវ
ការរវាងអ្នក្សដសវងរក្សការងារពធវើ និងអ្នគត្និពយជក្ស ពោយរតូ្វដសវងយល់ពីសមត្ថភាព និងភាពសមរសប
ក្សនុងលក្សខខ្ណឌ ការងាររបស់ោន ពៅវញិពៅមក្ស ពដើមបអីាចបំពពញការងារោអាជីពោមយួោន  និង្នដល់
ការចុះកិ្សចចសនាការងារ។ ដូពចនះរតូ្វពរៀបចំខ្លួនពដើមបទីក្សទ់ញការយល់ព ើញរបស់និពយជក្សថា អ្នក្សគឺោ
មនុសសដដលម្ននការទទួលខុ្សរតូ្វខ្ពស់ និងោធនធានដច៏ាបំាចស់រម្នបរ់កុ្សមេុ៊ន។ រតូ្វពចៀសវាងោោច់
ខាត្ការពសលៀក្សពខាខូ្វបយ៊ ឬ ក្សអ់ាវយតឺ្។ ពទះបីោអ្នក្សចូលសម្នភ សសរម្នបរ់បពភទការងារអ្វីក្សព៏ោយ រតូ្វ
ដត្ពសលៀក្ស ក្សឲ់្យបានសមរមយោនិចច។ អ្នក្សរតូ្វដត្របាក្សដក្សនុងចិត្តថាសពមលៀក្សបំ ក្សដ់ដលពរបើរបាស់គឺសមលមម
ទក្សទ់ញការចាបអ់ារមមណ៍ោដំបូងពគបំផុត្ពីសំណ្តក្សអ់្នក្សសម្នភ ស សមដូច ក្សយថា «មនុសសោតិ្គឺពក្សើត្
ពចញពីអំ្បូរម្នកុ្សលសមពន័ធ។ ការចូលចិត្ត និងជំពនឿចិត្តចំព ះមនុសសគឺអារស័យពលើភនិភាគ និងភាសាដូច
ោន »។ មនុសសភាគពរចើនផតល់នូវចំណ្តបអ់ារមមណ៍ពលើក្សដំបូងបំផុត្ដត្ក្សនុងរយៈពពលប៉ុនម នវនិទីប៉ុពណ្តណ ះ
ពពលជួបោន ោពលើក្សដំបូង។ ចំណ្តបអ់ារមមណ៍ពផ្ទត ត្ោសំខានចំ់ព ះមនុសសដដលបានជបួពលើក្សដំបូងគឺ ពៅ
ពលើចំណុចពខ្ាយពៅពលើទឹក្សមុខ្, សំព ង,  
សពមលៀក្សបំ ក្ស,់ អាយុ, រូបរាង ឬភនិភាគ និងក្សលិន 
ពៅមុនពពលយក្សចិត្តទុក្សោក្សស់ាត បអ់្នក្សពនះនិយ
យ។ ដូចពនះ ពយើងចាបអ់ារមមណ៍ចំព ះអ្វីដដល
ទក្សទ់ញ, ភាពពជឿទុក្សចិត្ត, សីលធមនិ៌ងគុណ
ត្ម្មល, សុខ្ភាព និការចូលចិត្ត ោពដើម។ ពេតុ្
ពនះ ពទើបពគនិយយថា ចំណ្តបអ់ារមមណ៍ពលើក្ស
ដំបូង គឺសំខានរ់េូត្ដល់អាចពធវើឲ្យម្ននការចង
ចាោំពរៀងរេូត្ និងក្សអ៏ាចដក្សោ់បនូ់វការយល់
ខុ្សដបបអ្វជិជម្ននផងដដរ។  
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េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសីាស្រ ត្កនងុការែ វ្ងរកការងារ្រាបយ់ុវជន 

 ក្សនុងនយ័ពនះ ចងប់ញ្ហជ ក្សរ់បាបព់បក្សខជនថា ការបពងកើត្ចំណ្តបអ់ារមមណ៍លអោពលើក្សដំបូងបំផុត្ចំព ះ
និពយជក្ស (អ្នក្សសម្នភ ស) គឺអាចបពងកើត្នូវដំពណើ រការសម្នភ សរបក្សបពោយភាពវជិជម្នន។ ពេតុ្ពនះ ពទះបីោ
ចូលសម្នភ សការងារសរម្នបមុ់ខ្តំ្ដណងទបក្សព៏ោយ អ្នក្សគរួដត្ពសលៀក្ស ក្សក់្សនុងឋានៈខ្ពស់ោងពនះមយួ ឬពីរ
ក្សរមតិ្។ ឧទេរណ៍ ពទះបីោសម្នភ សការងារក្សនុងមុខ្តំ្ដណងោអ្នក្សទទួលពឆលើយឆលងទូរស័ពទដដលពធវើការក្សនុង
បនទបបិ់ទជិត្ដត្ម្នន ក្សឯ់ង និងមនិជួបអ្តិ្ែិជនផ្ទទ ល់ក្សព៏ោយ ប៉ុដនតគួរដត្ពសលៀក្ស ក្សស់ាអ ត្ដូចោបុគគលិក្សដដល
រងច់ាទំទលួពភញៀវពៅម្នត្ទ់វ ររកុ្សមេុ៊នដូពចាន ះដដរ។ របសិនពបើគិត្ពីសារសំខានម់្នការបពងកើត្ចំណ្តប់

 វពម្ៀក ក់វគ្មាប់បុរវៈ 

 អាវពណ៌ស ឬពណ៌រាល (ទផទលាត្ ឬឆនូត្លអិត្ 
 រក្សវ៉ាត់្ក្ស (មូ៉ត្តក លអិត្ៗ, ឆនូត្, ឬក្សាច់លំអ្លអិត្ៗ) 
 អាវ្ំ (តបើមានកាន់ដត្របតសើរ) 

អាវពណ៌រាលៗ (ទផទលាត្)  

អាវ្ំ (ឈុត្ជាមួយសមពត់្ ឬតខ្)   

តខ្ ឬសំពត់្ដដលមិនរបឹរាង ឬមិនខ្លើតពក្ស  

វពម្ៀក ក់វគ្មាបន់ារើ   

 កុ្សំតសលៀក្សពាក់្សពណ៌តឆើត្ឆាយេួសតេតុ្ ឬខុ្សពើ្មមត្ត 

 តចៀសវាងមូ៉ត្ដបបទន់សម័យខ្ល ងំតពក្ស 

 តចៀសវាងទឹក្សអ្ប់ដដលមានក្សលិនខ្ល ងំតពក្ស 

 តចៀសវាងតរេឿងអ្លងាក រេួសតេតុ្ 

 តចៀសវាងសតមលៀក្សបំពាក់្សដដលមានរូបតក ពណ៌តឆើត្ឆាយ 

 តចៀសវាងបងាា ញក្សដនលងដដលមានាន មាក់្ស 

វពម្ៀក កគ់រួពចៀវវាងៈ 

វពម្ៀក កគ់រួពវ្ៀក កៈ់ 
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េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសីាស្រ ត្កនងុការែ វ្ងរកការងារ្រាបយ់ុវជន 

អារមមណ៍ពលើក្សដំបូងរបស់ពបក្សខជនដសវងរក្សការងារចំព ះអ្នក្សសម្នភ សការងារ ពោយពរបៀបពធៀបោភាគរយ
ព ើញថាៈ ចំណ្តបអ់ារមមណ៍ដដលដផអក្សពលើរូបរាងខាងពរៅ និងឥរយិបែរមួបញ្ចូ លទងំសពមលៀក្សបំ ក្ស,់ ឫក្ស
 រ (ពដើរ ឈរ អ្ងគុយ), ការពរបើរបាស់ភាសាកាយវកិារ, និងការពរបើរបាស់ទឹក្សមុខ្... រតូ្វបានឲ្យត្ម្មល
របម្នណោ ៥៥ ភាគរយ។ ចំដណក្ស ៣៨ ភាគរយពទៀត្ពផ្ទត ត្ពលើការនិយយសតី រមួទងំសំព ងធងនឬ់
រសាល, និយយចាស់លាស់ និងការពលើក្សោក្សសំ់ព ងោពដើម។ ោចុងពរកាយ  ក្សយពពចនដ៍ដលពរបើ
របាស់សរម្នបរ់បារស័យទក្សទ់ង ម្ននត្ម្មលរតឹ្មដត្ ៧ភាគរយប៉ុពណ្តណ ះ។  

 ៣. វត្ថុន្ដលរួរយរជាបខ់ែួនមពលសមាា ស 
ឯក្សសារឬវត្ថុដដលរតូ្វយក្សពៅោមយួពពលសម្នភ សការងារ គឺអារស័យពលើរបពភទការងារនិង

លក្សខខ្ណឌ ត្រមូវពីខាងនិពយជក្ស។ ឧទេរណ៍ ទរមងស់ម្នភ សខ្លះត្រមូវឲ្យបងាា ញសាន ម្ដ ឬសមទិធផលដូចោ 
ឯក្សសារ, រូបភាព, សំណ្តក្សគំរូ ។ល។ សរម្នបល់ក្សខខ្ណឌ ទូពៅ ពបក្សខជនគរួពរត្ៀមនិងយក្សពៅោមយួនូវ
សម្នភ រ ឬឯក្សសារមយួចំនួនដូចោ៖ 

 លខិ្តិ្អ្តញ្ជ ើញឲ្យចូលសមាា សការងារដដល
មានបញ្ហជ ក់្សពើតពលតវលា, ទើក្សដនលង នងិតល

ខ្ទំ ក់្សទំនង ។ល។ 

 របកាសព័ត៌្មានសតើពើការតរជើសតរ ើសបុេគល
កិ្ស (តរបើសរមាប់តោងដល់ខ្លមឹារ ឬលក្សខខ្

ណឌ តផសងៗដដលមានលមអតិ្ក្សនុង

របកាសព័ត៌្មាន)។ 
 របវត្តរូិប នងិលខិ្តិ្អ្ម (ទំនងជាអ្នក្សាន ក់្សពាក្ស

យសំុការងារតៅក្សដនលងតផសងៗ ក្សរណើ តនះរប
វត្តរូិប នងិលខិ្តិ្អ្មក៏្ស

មានតរចើនចាប់ត្រមូវត្តមការងារទងំត ះ
ដដរ។ ដូតចនះ មុនតពលតផញើឯក្សារតនះតៅនិតោជ

ក្ស អ្នក្សរត្ូវេត្ចមលងទុក្សមួយ

ចាប់រាល់ៗតលើក្ស តដើមបើទុក្សជាសំតៅតោងតពលចូលសមាា សការងារ។ តចៀសវាងការតភលចភាល ងំនូវចំណុចលមអតិ្ដដ
ល

អ្នក្សានសរតសរ តេើយមនិអាចតឆលើយរចួតៅ
តពលនិតោជក្សាក្សសួរ)។ 

 ាន ទដ ឬសមទិធផលពើមុន (របសនិមាន) ដូចជា
ៈ ឯក្សារសក្សខើភាពទនការផតល់តសវាក្សមមដដ

លទទួលានការតពញចតិ្ត

ពើអ្ត្េិជិន, រាយការណ៍េនលះឹដដល
អ្នក្សានសរតសរ, ឧទេរណ៍ខ្លះពើភាពតជា

េជ័យក្សនុងការងារពើមុន, ការោរំទឬ

តលើក្សសរតសើរពើមហ្វជន ឬបណាត ញផសពវផាយ, នងិឯក្សាររពតឹ្តិកា
រណ៍ដដលអ្នក្សានតរៀបចំ ។ល។ 

 ព័ត៌្មានពើរក្សុមេុ៊ន ឬាថ ប័ន (មុនតពលចូលសមាា សអ្នក្សរត្ូវត
្វើការសកិ្សារាវរជាវពើរក្សុមេុ៊នឬា

ថ ប័នតលើចំណុច

មួយចំនួន ដូចជា ាវត្តសតងខប, ចក្សខុវស័ិយ, សក្សម
មភាពការងារចមបងៗ, សមទិធផល, វឌឍនភា

ព, រាយការណ៍, ទដ

េូសេការ នងិដផនការក្សនុងតពលអ្ េត្
 ជាតដើម។ របសនិានតរត្ៀមនងិតឆលើយឆលង

ានលអ និតោជក្សអាចវាយត្ទមលអ្ំពើ

ការយក្សចតិ្តទុក្ស ក់្សរបស់តបក្សខជនចំតពាះកា
រងារ)។ 

 រក្ស សសំតៅ នងិបិ៊ច ឬតមម ទដ។ 

 ទូរស័ពទដដលអាចទំ ក់្សទំនងាន ក្សរណើ រត្ូវតៅតដើមបើាក្សសួររក្សទើក្សដនលង,
 រាប់ពើការយតឺ្  

ឬតេតុ្ការណ៍ប ទ ន់តផសងៗជាយថ្នតេតុ្
។ 

សមភារ និងឯក្សារដែលគួរ ក្ជាបខ់្ួនងេលចូល
សមភាសក្ារងារៈ 

ជាំពូកទី៥ «ការ្ាា្ការងារ» 
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 ការតរៀបចមុំនតពលសមាា ស 

លំេូរ ឬលំនមំ្នការសម្នភ សការងារហាក្សម់និសូវម្ននភាពខុ្សោន ពនះពទ ពទះោរបពភទការងារអ្វី
ក្សព៏ោយ។ ខាងពរកាមពនះោលំេូរម្នការសម្នភ សដដលអ្នក្សសម្នភ សពរចើនដត្អ្នុវត្តពៅរគបក់ាលៈពទសៈ៖ 

 

1. ការចប់តផតើមត យការា
វ េមន៍ពើនតិោជក្ស ឬអ្នក្សស

មាា ស។ ដំតណើ រតនះអាចចំណា
យតពលពើរឬ

បើ ទើតដើមបើទុក្សតពលឲ្យ
តបក្សខជនសរមលួអារមមណ៍។

  

2. ចប់តផតើមាក្សសួរត យ
សណួំរទូតៅមួយចនំួន ដដ

លាក្សសួរតៅកាន់តបក្សខជ
នរេប់រូបដូចោន  

ដូចជា៖ សូមឲ្យតបក្សខជនដណ
 ខំ្លួន, ឬបទពតិា្ន៍

 ក់្សពាក្សយសុំការងារពើរក្សុម
េុ៊ន/ាថ ប័ន.. 

3. ប ទ ប់មក្ស េជឺាសណួំរ
ជាក់្សលាក់្សពើតបក្សខជនត យ

តោងត្តមរបវត្តរូិបសតងខប
 នងិលខិ្តិ្អ្ម  

ដូចជា៖ តេតុ្អ្វើអ្នក្សដសវងរ
ក្សការងារេមើក្សនុងសភាពប ទ

ន់ដបបតនះ 

4. ប ទ ប់មក្ស អាចជាការា
ក្សសរួតដញត លរត្ ប់ា

តដើមតៅចំណុចខ្លះៗដដល
ាននោិយ 

រចួតេើយក៏្សមាន។ 

5. ចុងតរកាយ អ្នក្សសមាា ស
អាចពនយល់បញ្ហជ ក់្សពើការងា

រ (លក្សខខ្ណឌ , ត្រមូវការ...
)។ ប ទ ប់មក្ស  

តេអាចអ្នុញ្ហដ ត្ឲ្យតបក្សខជន
សរួសំណួររត្ ប់តដើមបើបញ្ហ

ជ ក់្សពើចមៃល់តផសងៗ។ 

លំហូរននសក្មមភ្ាេដែលអនុវ
តតក្នុងងេលសមភាសក្ារងារ 

ជាំពូកទី៥ «ការ្ាា្ការងារ» 

 សរុបតសចក្សតើជំពូក្សទើ   

 ៙េេ 
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ជំពូកទី ៦ 
្ណួំរស្ែលនិយម្រួតៅតពល្ម្ភា ្ការងារ 

 ារសំខ្ន់ទនការតឆលើយសំណួរតៅតពលសមាា សការងារ 

 ៙ ការសម្នភ សការងារោដំណ្តក្សក់ាលមយួពៅពពលដសវងរការងារ។ អ្នក្សដសវងរក្សការងារម្ននឱ
កាសជបួផ្ទទ ល់ពដើមបពីឆលើយពៅនឹងសំណួរឬពិភាក្សាអំ្ពីលទធភាពបំពពញការងារឲ្យោន ។ ពេតុ្ពនះ សំណួរ
ដដលពចាទសួរពីសំណ្តក្សនិ់ពយជក្ស ឬរបធានដផនក្សធនធានមនុសសម្ននសារសំខានបំ់ផុត្ ពោយបាន
អ្នុញ្ហដ ត្ឲ្យពបក្សខជនដសវងរក្សការងារអាចពធវើការបក្សរសាយនូវចំណុចគនលឹះៗមយួចំនួនដូចោ សមត្ថភាព, 

ជំនញ, បទពិពសាធន ៍ និងចំណ្តបអ់ារមមណ៍ ក្សព់ន័ធការងារ។ លទធផលដដលអាច
ដសវងយល់និងបក្សរសាយសំណួររបក្សបពោយអ្ត្ថនយ័រគបរ់ជុងពរោយគឺោសកាត នុ
ពលរបស់ពបក្សខជនោក្ស ់ក្សយសំុការងារក្សនុងការរបក្សតួ្របដជងយក្សឱកាសការងារ។ 
ដូពចនះការដឹងពីរបពភទម្នសំណួរោមុនគឺោការពរត្ៀមខ្លួនដសំ៏ខានបំ់ផុត្ ពដើមបផីតល់
នូវចពមលើយពពញពលញនិងបពងកើនទំនុក្សចិត្តពីសំណ្តក្សនិ់ពយជក្សក្សនុងការពរជើសពរ ើស។ 

 របតភទសំណួរដដលនិយមសួរតពលសមាា សការងារ 

 ១. សំ ួរអំពីពត័្៌ាមានផ្ទទ លខ់ែនួ 

សូមព្ិព្ណ៌នអុំព្ខីលួនអនក! 

ពត័្ម៌្ននពីខ្លួនអ្នក្សអាចម្ននពរចើនទិដាភាពនិងដំណ្តក្សក់ាល។ 
របសិនពបើអ្នក្សមនិដឹងថារតូ្វចាបព់ផតើមពឆលើយពីចំណុចណ្តមយួ

ពទ សូមសួរបញ្ហជ ក្សព់ៅកានអ់្នក្សសម្នភ សវញិថា ពត្ើពលាក្ស/ពលាក្សរសី
ចងដឹ់ងពីចំណុចណ្តខ្លះ សូមបញ្ហជ ក្សឲ់្យបានចាស់បនតិច។ បនទ បពី់
ដឹងអំ្ពីសំណួរចាស់ពេើយ អ្នក្សអាចផតល់នូវពត័្ម៌្ននពនះចំនួនពីរឬ
បីនទីបានពេើយ ពោយពផ្ទត ត្ពលើទិដាភាពវជិជម្ននដដលភាជ បព់ៅនឹងគនលឹះម្នការទទលួខុ្សរតូ្វចំព ះ

ជាំពូកទី៦ « ា្ំែួរេពល្ាា្ការងារ» 
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ការងារដដលោក្ស ់ក្សយពសនើសំុ។ ឧទេរណ៍៖ «ខ្ញុ ំគឺោមនុសសដដលចូលចិត្តពធវើការោមយួបុគគលិក្ស
ក្សនុងរកុ្សម និងចូលចិត្តកិ្សចចការក្សនុងគពរម្នងដដលបងាា ញពីវឌឍនភាពពីពពលចាបព់ផតើមរេូត្ដល់ទទលួ
បានពោគជយ័។  

សំណួរពនះអាចម្ននលក្សខណៈបងកបនូ់វគនលឹះដដលត្តមការពិត្
និពយជក្សចងឲ់្យអ្នក្សបងាា ញអំ្ពីចំណុចដដលអ្នក្សមនិចូលចិត្ត

ចំព ះការងារពីមុន។ ពោលបំណងគឺចងឆ់លុះបញ្ហច ំងរត្ បម់ក្សវញិថា 
ទំនងោម្ននចំណុចខ្លះៗដដលអ្នក្សមនិចូលចិត្តចំព ះការងារដដលអ្នក្ស
កំ្សពុងោក្ស ់ក្សយពសនើសំុផងដដរក្សម៏និដឹង។ ពេតុ្ពនះចពមលើយដស៏មគរួគឺ
អាចនិយយថា អ្នក្សចូលចិត្តអ្វីៗរគបយ៉់ងចំព ះការងារ។ ឧទេរណ៍ មា៉ងពទៀត្អ្នក្សអាចពឆលើយក្សនុង
លំនដូំពចនះថា ចំណុចដដលខ្ញុ ំចូលចិត្តបំផុត្គឺ កិ្សចចការ ក្សព់ន័ធោមយួពសវាបពរមើអ្តិ្ែិជន, កិ្សចចការ
ដដលអាចឲ្យខ្ញុ ំបំពពញការងារោរកុ្សម...។ 

ភរើកិចចការអវីដដលអនកចូលចិរតជាងភគ កនុងភព្លរុំភព្ញការងារនភព្លកនលងមក? 

សំណួរដបបពនះ និពយជក្សម្ននបំណងចងដ់សវងយល់ពីគំនិត្
របស់អ្នក្សក្សនុងការពោះរសាយបញ្ហា របឈមដដលពក្សើត្ម្ននព ើង

ក្សនុងបរបិទការងារពីមុន ឬក្សោ៏ការសាក្សលបងឲ្យអ្នក្សពធវើការរតិ្ះរះិ
ពិចារណ្តរក្សមពធាបាយពឆលើយត្បនិងពោះរសាយពៅពលើបញ្ហា ោក្ស ់
ដសតង ោោងការពរៀបរាបដ់ត្អំ្ពីអ្វីដដលបានជបួរបឈម ប៉ុដនតមនិបាន
ផតល់ដំពណ្តះរសាយសរម្នបប់ញ្ហា ពនះ។ ក្សរណីមា៉ងពទៀត្អ្នក្ស
សម្នភ សក្សច៏ងដឹ់ងដដរថា រូបអ្នក្សចាត្ទុ់ក្សរបពភទកិ្សចចការអ្វីខ្លះថាោបញ្ហា របឈម។ ដូពចនះអ្នក្សរតូ្វពរត្ៀម
ពរៀបចំចពមលើយដដលលអសំពៅរពំលចអំ្ពីសក្សមមភាព ឬដំពណ្តះរសាយគនលឹះដដលម្ននរបសិទធភាព។  

ភរើអវីគឺជារញ្ហា ររឈមដដលអនកធ្លល រប់ានជរួររទោះកនុងភព្លរុំភព្ញការងារ នភព្លកនលងមក? 

ោពេតុ្ផលសាមញ្ដ ពទដដលអ្នក្សមនិអាចរបឈមមុខ្ពធវើការ
ោមយួពៅហាវ យឬរកុ្សមេុ៊នបនតពៅពទៀត្បាន ឬក្សប៏ញ្ហា របាក្ស់

ដខ្ទបពពក្ស។ អ្នក្សសម្នភ សទំនងោចងដឹ់ងអំ្ពីទសសនៈវជិជម្នន (ឬការ
គិត្របក្សបពោយក្សតីសងឃមឹ) របស់អ្នក្សក្សនុងការបនតពធវើកិ្សចចការពទះបីោ

ភេរុអវី អនកចង ់ឬបានលាឈរព់្ីការងារដដលភ្វើងមីៗកនលងមកភនោះ? 
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េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសីាស្រ ត្កនងុការែ វ្ងរកការងារ្រាបយ់ុវជន 

ម្ននការលំបាក្សឬបញ្ហា របឈមយ៉ងណ្តក្សតី ព លគឺពំុដមនោការលាឈបព់រ ះដត្ទសសនៈអ្វជិជម្នន
ពនះពទ។ ក្សរណីពនះ អ្នក្សអាចពឆលើយថាពីពរ ះខ្ញុ ំចងព់រងីក្សបទពិពសាធនក៍្សនុងរងវងក់ារងារ ពេើយខ្ញុ ំគិត្
ថា ខ្ញុ ំអាចពធវើកិ្សចចការបានលអោងពពលក្សនលងមក្សពៅក្សនុងរកុ្សមេុ៊ន/សាថ បន័ែមី។ ចំណុចសំខាន ់ សូម
ពាយមភាជ បច់ពមលើយរបស់អ្នក្សពៅនឹងការចាបអ់ារមមណ៍ចំព ះកិ្សចចការែមីដដលកំ្សពុងោក្ស ់ក្សយពសនើសំុ 
ពន៎ះកានដ់ត្របពសើរ។   

ពយើងពជឿោក្សថ់ា អ្នក្សបានរសាវរោវនិងពរត្ៀមរចួោពរសច
សរម្នបសំ់ណួរពនះ។ ពេតុ្ពនះសូមពឆលើយឲ្យរតូ្វនឹងចំណុច

 ក្សព់ន័ធសំខាន់ៗ ដូចោ ទំេំឬដដនរបតិ្បត្តិការរបស់រកុ្សមេុ៊ន, ការ
ផ្ទល ស់បតូរបុគគលិក្ស, រពបៀបម្នដំពណើ រការធុរកិ្សចច, និងទសសនវោិជ  ឬពោល
ការណ៍របស់រកុ្សមេុ៊ន ោពដើម។ ឧទេរណ៍ អ្នក្សអាចពឆលើយថា ខ្ញុ ំដឹង
ថារកុ្សមេុ៊នពទើបចាបព់ផតើមដំពណើ រការក្សនុងពពលែមីៗ… ប៉ុដនតបានទក្ស់
ទញការោរំទយ៉ងខាល ងំពីអ្តិ្ែិជននិងពកាត បកាត បទី់ផារបានយ៉ងពរចើន...។ ខ្ញុ ំក្សដឹ៏ងដដរថា ត្តមរយៈ
ការរបក្សតួ្របដជងដម៏្ននសកាត នុពលពនះ រកុ្សមេុ៊នបានពរងីក្សសាខាទូទងំរបពទស និងត្តមបណ្តត
រកុ្សងសំខានផ់ងដដរ…។ 

ភរើអនកដងឹព្រ័ា៌នអវីខលោះអុំព្ីរកមុេ ុន? 

 ២. សំ ួរអំពីចំម េះដឹងរបស់អនរពារព់័នធក្រមុហ ុន 

អ្នក្សរតូ្វពាយមផតល់នូវចពមលើយដដលបងាា ញអំ្ពីសារសំខាន់
របស់អ្នក្សក្សនុងការចូលរមួចំដណក្សបំពពញការងារនិងជួយ អ្ភវិឌឍ

រកុ្សមេុ៊ន។ អ្នក្សអាចរពំលចពីបញ្ហា  ឬសក្សមមភាពការងារមយួចំនួនដដល
អ្នក្សចូលចិត្តដូចោ ខ្ញុ ំពពញចិត្តចំព ះការពធវើការងារោរកុ្សមោមយួ
បុគគលិក្សដម្ទពទៀត្ក្សនុងរកុ្សមេុ៊ន, ការពរៀបចំដផនការការងារនិងការអ្នុ
វត្តការងារដដលម្ននទំនក្សទំ់នងពោយផ្ទទ ល់ោមយួអ្តិ្ែិជន...។ មា៉ង
ពទៀត្ ខ្ញុ ំម្ននចិត្តរពំភើបចងព់ធវើការសរម្នបរ់កុ្សមេុ៊នដដលកំ្សពុងម្ននការរកី្សចពរមើនឥត្ឈបឈ់រ...។  

ភេរុអវី អនកចងភ់្វើការងារ (ឬមុខរុំដណង) ភនោះ? 
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េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសីាស្រ ត្កនងុការែ វ្ងរកការងារ្រាបយ់ុវជន 

សំណួរពនះអ្នុញ្ហដ ត្ឲ្យអ្នក្សបងាា ញនូវបទពិពសាធន ៍ និងជំនញ
ដដលម្ននលក្សខណៈសមរសបពៅត្តមត្រមូវការរបស់រកុ្សមេុ៊ន។ 

អ្នក្សគរួពរជើសពរ ើសពឆលើយនូវចំណុចខាល ងំដដលោរំទដល់សកាត នុពលរបស់
អ្នក្សដូចោ ខ្ញុ ំធាល បម់្ននបទពិពសាធនព៍រចើនក្សនុងការបពរមើអ្តិ្ែិជនរគប់
របពភទ។ ខ្ញុ ំអាចពធវើការបានយ៉ងលអរបពសើរកាលណ្តអាចចូលរមួ
ចំដណក្សោមយួរកុ្សម ឬសម្នជិក្សដម្ទពទៀត្។ ខ្ញុ ំអាចសរមបខ្លួនោមយួ
បរយិកាសការងារពទះក្សនុងការយិល័យ ឬពៅខាងពរៅ។ល។ 

ភរើអនកគរិថ្ន អនកអាចនតល់នូវសារសុំខាន ់ឬការភរជាមដរជងសរារក់ារងារដររណាខលោះ? 

ោទូពៅ រកុ្សមេុ៊នមនិចងព់រជើសពរ ើសបុគគលិក្សដដលពធវើការក្សនុង 
រយៈពពលខ្លីពនះពទ។ ចំណុចពនះ ក្សព់ន័ធពៅពលើទំេំការងារ

និងការទទួលខុ្សរតូ្វ រពមទងំគុណត្ម្មលរបស់រកុ្សមេុ៊នផងដដរ។ 
ពេតុ្ពនះ អ្នក្សគួរផតល់នូវចពមលើយដដលបពងកើនទំនុក្សចិត្តសរម្នបរ់កុ្សមេុ៊ន 
ពោយរពមបំពពញការងារក្សនុងរយៈពពលបីឬបនួឆ្ងន  ំ ត្តមរយៈការពឆលើយ
ដូពចនះថា ខ្ញុ ំម្ននដផនការពធវើការោមយួរកុ្សមេុ៊ន ដរាបណ្តខ្ញុ ំអាចចូលរមួចំដណក្សអ្ភវិឌឍរកុ្សមេុ៊ន 
និងអ្ភវិឌឍខ្លួនឯងោនិរនតរ។៍  

ភរើអនកានគភរាងភ្វើការជាមយួរកុមេ ុនរយៈភព្លយូររ៉ាណុាា ដដរ? 

សំណួរពនះសំខានណ់្តស់។ អ្នក្សរតូ្វពរជើសពរ ើសនូវចំណុចខាល ងំ
មយួចំននួដដល ក្សព់ន័ធោមយួការទទលួខុ្សរតូ្វក្សនុងការងារ។ 

សូមពឆលើយឲ្យចំពោលពៅ ពចៀសវាងការនិយយបដងវងោន។ អ្នក្សអាច
បងាា ញពីចំណុចខាល ងំរបក្សបពោយភាពពសាម ះរត្ងនិ់ងក្សនុងរក្សបខ្ណឌ វោិជ
ជីវៈ ប៉ុដនតមនិរតូ្វអ្តួ្ត្ពមកើងខ្លួនេួសពីការពិត្ពនះពទ ោពេតុ្នឲំ្យ
និពយជក្សដសវងយល់ពី ក្សយកុ្សេក្សរបស់អ្នក្សនពពលពរកាយ ក្សប៏ពងកើត្
ោក្សតីអ្ស់ជំពនឿក្សនុងចិត្តពៅវញិ។  

ភរើអនកានចុំណុចខាល ុំងអវខីលោះ? 

 ៣. សំ ួរពារ់ព័នធសមត្ថភាពរបស់មបរខជន 

ជាំពូកទី៦ « ា្ំែួរេពល្ាា្ការងារ» 



 69 

 

ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh 

េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសីាស្រ ត្កនងុការែ វ្ងរកការងារ្រាបយ់ុវជន 

សរម្នបច់ពមលើយពនះ អ្នក្សមនិរតូ្វពាយមការ រខ្លួនឯងចំព ះ
មុខ្និពយជក្សពនះពទ។ អ្នក្សអាចផតល់នូវចំណុចពខ្ាយមយួ ឬ

ពីរដដលមនិ ក្សព់ន័ធោពិពសសពៅនឹងការងារ ឬការទទលួខុ្សរតូ្វ
សំខានណ់្តមយួព ើយ។ ប៉ុដនតអាចនិយយអំ្ពីបញ្ហា ផ្ទទ ល់ខ្លួនក្សនុងការ
រស់ពៅ និងបទពិពសាធនខ៍្លះកាលអ្នក្សពៅពីកុ្សម្នរ ោពដើម។ 
ឧទេរណ៍ កាលពៅពក្សមង ខ្ញុ ំម្ននចំណុចពខ្ាយមា៉ងគឺដត្ងពគងលក្សព់ៅនឹងតុ្ពរៀន ពពលដដលខ្ញុ ំ
រឭំក្សពមពរៀនដល់ពពលយបព់រៅ...។

ភរើអនកានចុំណុចភខោយអវីខលោះ? 

ក្សរណីពនះគរួរបយត័្នចំព ះចពមលើយ ពីពរ ះពោលពៅក្សនុង
ការងាររបស់អ្នក្សអាចរបាសចាក្សឆ្ងង យពីអ្វីដដលរកុ្សមេុ៊នអាច 

ផតល់ឲ្យ ឬមនិអាចជំរុញរូបអ្នក្សឲ្យសពរមចត្តមដផនការ។ ដូពចនះពពល
ខ្លះរកុ្សមេុ៊នមនិហ៊ានពរជើសពរ ើសរូបអ្នក្ស ពោយពេតុ្មនិអាចបំពពញ
ត្តមបំណង។ ក្សរណីពនះអ្នក្សរតូ្វពបើក្សចំេរឱកាសសរម្នបខ់្លួនឯងដដល
អាចជយួ ពរោមដរជង និងផតល់ត្ម្មលដល់រកុ្សមេុ៊ន ដូចោ ក្សយថា ខ្ញុ ំ
ម្ននមេិចឆត្តក្សនុងការងារ ពេើយខ្ញុ ំចូលចិត្តបនតការងារពៅក្សនុងសាថ នភាពដដលម្ននការរកី្សចពរមើន។ វា
ោការលំបាក្សក្សនុងការពរៀបចំការងារសរម្នបត់្រមូវពៅនឹងសាថ នភាពដដលបានកំ្សណត្ោ់មុន។ ដូពចនះ 
ខ្ញុ ំយល់ថា ោការរបពសើរដដលបុគគលិក្ស/បុគគលម្នន ក្សអ់្នុញ្ហដ ត្ឲ្យការងារដឹក្សនរូំបពគពឆ្ងព ះពៅមុខ្រសប
ត្តមដផនការនិងចក្សខុវស័ិយរបស់រកុ្សមេុ៊ន/សាថ បន័។ 

ភរើអនកគរិថ្ន កនុងរយៈភព្ល៥ឆ្ន ុំភទៀរ អនកនឹងកាល យខលួនជាអវភីៅកនុងកដនលងការងារ? 

ចពមលើយពនះរតូ្វការរត្ បព់ៅពមើលអ្តី្ត្កាលត្តងំពីពពលអ្នក្ស
ពៅោសិសសឬនិសសតិ្ រេូត្ដល់ពពលបញ្ចបក់ារសិក្សា។ ពត្ើ

ពោលពៅរយៈពពលដវងរបស់អ្នក្សគឺអ្វី? ពត្ើអ្នក្សចូលចិត្តសិក្សាមុខ្វោិជ អ្វី
ខ្លះ? ពត្ើពេតុ្អ្វីអ្នក្សពរជើសពរ ើសសិក្សាមុខ្វោិជ ពនះ? ដូពចនះ អ្នក្សរតូ្វបងាា ញពីការត្តងំចិត្តោក្សល់ាក្សក់្សនុង
ការសពរមចចិត្តសិក្សា, ការអ្ភវិឌឍសមត្ថភាពដដល ក្សព់ន័ធដល់ជពរមើសការងារ...។ 

ភេរុអវី អនកសភរមចចិរតរនតការសិកោភៅឧរតមសិកោ? 

 ៤. សំ ួរពារ់ព័នធការអប់រ ំ
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េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសីាស្រ ត្កនងុការែ វ្ងរកការងារ្រាបយ់ុវជន 

សំណួរពនះសរម្នបអ់្នក្សពទើបបញ្ចបក់ារសិក្សា ពេើយម្ននការ
 ក្សព់ន័ធពៅនឹងលក្សខខ្ណឌ ការងារដដលដត្ងអ្នុវត្តគពរម្នងធំ ឬ

តូ្ចោលំអាន។ កិ្សចចការពនះរតូ្វចាបព់ផតើមពីការពរៀបចំឯក្សសារ, កិ្សចច
សនា, ដឹក្សនរំកុ្សមការងារ, និងទូទត្ប់ញ្ជ ីោពដើម។ ដូពចនះ និពយជក្ស
ចងដឹ់ងថា ពត្ើអ្នក្សធាល បម់្ននបទពិពសាធន ៍ឬវធីិសាស្រសតលអៗ អ្វីខ្លះសរម្នប់
អ្នុវត្តកិ្សចចការសាលា ឬការពធវើការោមយួមតិ្តរមួថាន ក្ស។់ អ្នក្សរតូ្វពនយល់អំ្ពីដំពណើ រការគពរម្នង, ការ
ដបងដចក្សកិ្សចចការ, នរណ្តខ្លះចូលរមួ, ការពោះរសាយការលំបាក្ស, និងឆលុះបញ្ហច ំងពីបទពិពសាធន៍
ដដលអ្នក្សបានឆលងកាត្។់ 

សូមររយិយអុំព្ីគភរាង ឬសកមមភាព្សុំខាន់ៗ ដដលអនកបានភ្វើភព្លភៅសិកោ? 

សំណួរពនះសរម្នបអ់្នក្សពទើបបញ្ចបក់ារសិក្សា។ និពយជក្សចង់
ដឹងថាអ្នក្សម្ននបទពិពសាធនអ៍្វីខ្លះពពលពៅោសិសសឬនិសិសត្។ 

អ្នក្សអាចនិយយអំ្ពីកិ្សចចការសម័រគចិត្តពៅក្សនុងសាលា និងកិ្សចចការសងគម
ដដលធាល បប់ានពធវើ។ ចំណុចគរួចងចាគឺំ អ្នក្សរតូ្វផតល់នូវទំនុក្សចិត្តចំព ះ
និពយជក្សថា អ្នក្សធាល បប់ានឆលងកាត្កិ់្សចចការរបចាមំ្ែងដដលភាជ បព់ៅនឹង
ការធានថា អ្នក្សអាចពធវើការក្សនុងរកុ្សមេុ៊នបាន។ សរម្នបសិ់សសឬ
និសសតិ្ដដលមនិទនម់្ននបទពិពសាធនក៍ារងារ គួរចាបព់ផតើមកិ្សចចការសម័រគចិត្តឬក្សមមសិក្សាការងារពី
ពពលពនះពៅ ពដើមបបីពងកើត្ភាពសំាពៅនឹងពិភពការងារ ក្សដូ៏ចោការក្សសាងភាពរបក្សតួ្របដជងក្សនុង
ពពលដសវងរក្សការងារ។ 

ភរើអនកធ្លល រា់នរទព្ិភសា្នក៍ារងារអវីខលោះ? 

 ៥. សំ ួរពារ់ព័នធបទពិមោ្ន៍ការងារ 

អ្នក្សគរួបរយិយសពងខបពីការងារចុងពរកាយដដលអ្នក្សបានពធវើ 
ពដើមបឲី្យនិពយជក្សងាយយល់ថាអ្នក្សបានពធវើអ្វី និងម្ននទំនក្ស់

ទំនងមក្សការងារបចចុបបននយ៉ងដូចពមតច។ ពទះបីោអ្នក្សបានសរពសរអំ្ពី
កិ្សចចការពនះពៅក្សនុងរបវត្តិរូបក្សព៏ោយ ប៉ុដនតរតូ្វពាយមពលើក្សពីចំណុច
ដដលពធវើឲ្យនិពយជក្សម្ននការទក្សចិ់ត្ត និងរតូ្វសងកត្ធ់ងនអំ់្ពីបទពិពសាធនដ៍ដលបានទទលួ។ 

ភរើអនក (ភរកេជន) អាចររយិយអុំព្ីការងារព្ីមនុបានដដរឬភទ? 
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េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសីាស្រ ត្កនងុការែ វ្ងរកការងារ្រាបយ់ុវជន 

ក្សរណីអ្នក្សផ្ទអ ក្សពធវើការឬបាត្ប់ងក់ារងារ សំណួរពនះនឹងម្ននអ្ត្ថ
របពយជនស៍រម្នបជ់ួយ ឲ្យអ្នក្សផតល់នូវចពមលើយដបបវជិជម្ននអំ្ពី

សក្សមមភាពននដដលបនតពធវើរេូត្មក្ស។ ឧទេរណ៍ អ្នក្សអាចពឆលើយថា 
អ្នក្សបានបនតអ្ភវិឌឍជំនញបដនថម, ពធវើការងារពរៅពម៉្នង ឬបានពធវើ
ការងារសម័រគចិត្តោពដើម។ ពេតុ្ពនះសរម្នបអ់្នក្សដដលសថិត្ក្សនុងសាថ ន
ភាពផ្ទអ ក្ស ឬបាត្ប់ងក់ារងារ គរួដត្ចាបព់ផតើមពធវើកិ្សចចការខ្លះៗដូចបាន
ពរៀបរាបខ់ាងពលើពដើមបជីយួ ពលើក្សក្សមពស់បទពិពសាធនស៍រម្នបស់រពសរក្សនុងរបវត្តិរូប និងភាជ បោ់មយួ
ការដសវងរក្សការងារពធវើព ើងវញិ។  

ភរើអនកបានភ្វើកិចចការអវីខលោះ តាុំងព្ីភព្លឈរព់្ីការងារកនលងមក? 

និពយជក្សផតល់ត្ម្មលដល់និពយជិត្ដដលខិ្ត្ខំ្សវះដសវងបនតការ
អ្ភវិឌឍជំនញឥត្ឈបឈ់រ។ គរួបរយិយអំ្ពីជំនញ ឬឯក្ស

ពទសដដលអ្នក្សបានសិក្សា ឬក្សគ៏ពរម្នងដដលបានពរងីក្សជំនញ និងការ
យល់ដឹងរបស់អ្នក្ស។ ឧទេរណ៍ អ្នក្សអាចពឆលើយថា ែមីៗពនះអ្នក្សបាន
សម័រគចិត្តពធវើកិ្សចចការក្សនុងរកុ្សមអ្ភវិឌឍផលិត្ផលែមីដដលត្រមូវឲ្យពធវើការ
សម្នភ សអ្តិ្ែិជននិងអ្នក្សផគត្ផ់គង ់ ពដើមបកំី្សណត្អំ់្ពីរបពភទផលិត្ផល
ដដលរតូ្វផលិត្។ ពេតុ្ពនះ ខ្ញុ ំទទលួបានជំនញែមីក្សនុងការទំនក្សទំ់នងោមយួអ្តិ្ែិជនោរបចាមំ្ែង។ 

ភរើងមីភនោះ អនកបានរនតអេវិឌ្ឍខលួនដររណាខលោះ? 

 ៦. សំ ួរពារ់ព័នធការបនតអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព 

 ៧. សំ ួរពារ់ព័នធសកាត នពុលរបស់មបរខជនចំមពាេះការងារ 

សំណួរពនះក្សល៏អផងដដរសរម្នបឲ់្យពបក្សខជនបញ្ហជ ក្សព់ ើងវញិអំ្ពី
ចំណុចខាល ងំក្សនុងការចូលរមួចំដណក្សបំពពញការងារ ឬអ្ភវិឌឍ

រកុ្សមេុ៊ន។ ពេតុ្ពនះសូមរឭំក្សអំ្ពីជំនញពិពសសៗដដលផារភាជ បឬ់
សមរសបពៅនឹងការងារ ពីពរ ះពនះគឺោឱកាសលអដដលអ្នក្សអាចពលើក្ស
ត្ម្មលខ្លួនឯងចំព ះមុខ្និពយជក្ស។ 

ភរើអនកដងឹឬភទ ភេរុអវីរកុមេ ុនររូវភរជើសភរ ើសររូអនក ភោយមនិភរជើសភរ ើសភរកេជនដថ្ទ? 
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េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសីាស្រ ត្កនងុការែ វ្ងរកការងារ្រាបយ់ុវជន 

និពយជក្សចងដឹ់ងថា អ្នក្សបានោក្ស ់ក្សយពសនើសំុការងារក្សដនលង
ណ្តខ្លះ? ទទលួបានពោគជយ័ឬពទ? ពីពរ ះនិពយជក្សមនិចង់

ឮ ក្សយថា អ្នក្សរតូ្វបានរកុ្សមេុ៊នពផសងបិដពសធនម៍និទទលួយក្សពនះពទ 
ដដលក្សរណីពនះបងាា ញថា អ្នក្សគឺោពបក្សខជនដដលមនិសូវម្ននសកាត នុ
ពល ឬមនិម្ននសមត្ថភាពរគបរ់ោន។់ ផទុយពៅវញិ ចពមលើយរបស់អ្នក្សគឺ
ចងប់ញ្ហជ ក្សនូ់វខ្លឹមសារថា របកាសការងារដដលកំ្សពុងោក្ស ់ក្សយសំុគឺពិត្
ោស័ក្សតិសមោមយួរូបអ្នក្សោខាល ងំ ពេើយអ្នក្សសម័រគចិត្តមនិទទួលយក្សការងារដម្ទពោយសូ៊រងច់ាដំត្
ការងារបចចុបបនន។ មា៉ងពទៀត្អ្នក្សអាចផតល់ពេតុ្ផលសមរមយថាឱកាសការងារពីមុនមនិសូវផតល់នូវ
ភាពចាបអ់ារមមណ៍ខាល ងំសរម្នបរ់ូបអ្នក្ស។  

ភរើអនកបានោក ់កយសុុំការងារភៅរកុមេ ុនណាខលោះភទៀរភរៅព្ីភនោះ? 

អ្នក្សអាចពឆលើយសំណួរពោយមនិម្ននលាក្សព់លៀមត្ួយ៉ងដូចោ 
ខ្ញុ ំបានចាបព់ផតើមោក្ស ់ក្សយពសនើសំុការងារពីរ ឬបីដខ្មុនពនះ។ 

ពេតុ្ពនះ រកុ្សមេុ៊នពផសងៗពទើបចាបព់ផតើមផតល់ដំណឹង និងអ្ពញ្ជ ើញឲ្យ
ចូលសម្នភ ស។ មា៉ងពទៀត្ អ្នក្សអាចពឆលើយថា ខ្ញុ ំរតូ្វបានផតល់ការងារក្សនុង
មុខ្តំ្ដណងដូចោន  ប៉ុដនតរកុ្សមេុ៊នពនះតូ្ច និងមនិសូវម្ននព ម្ ះពបាះ
សំព ងពនះពទ ដូពចនះខ្ញុ ំសពរមចចិត្តមនិទទួលយក្សការងារពនះ។ 

ភរើអនកររូវបាននតល់ឱកាសការងារព្ីរកុមេ ុនភនសង កនុងភព្លដុំណាលោន ភនោះដមនភទ? 

អ្នក្សអាចពឆលើយនូវសំណួរខាងពលើពោយខិ្ត្ខំ្រពំលចនូវចំណុច
គនលឹះសំខាន់ៗ ដូចោ ជំនញ, បទពិពសាធន,៍ បុគគលិក្សលក្សខណៈ,

ឥរយិបែ និងចក្សខុវស័ិយោក្សល់ាក្សស់រម្នបព់ធវើការពៅក្សនុងមុខ្តំ្ដណង
ពនះ។ មា៉ងវញិពទៀត្ អ្នក្សរតូ្វពាយមរពំលចឲ្យព ើញថា រូបអ្នក្សគឺពិត្
ោពបក្សខជនដស័៏ក្សតិសមសរម្នបទ់ទលួបាននូវមុខ្តំ្ដណងដដលកំ្សពុង
ោក្ស ់ក្សយពសនើសំុ ពោយសម្នអ ងពលើសមត្ថភាព និងលក្សខណៈសមបតិ្ត
រគបរ់ោន។់ 

ភេរុអវី អនកោក ់កយសុុំការងារសរារម់ុខរុំដណងភនោះ? 
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េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសីាស្រ ត្កនងុការែ វ្ងរកការងារ្រាបយ់ុវជន 

ការពិត្ ពៅពពលអ្នក្សរតូ្វបានអ្ពញ្ជ ើញឲ្យចូលសម្នភ សម្នននយ័
ថា អ្នក្សម្ននជំនញសំខានស់រម្នបបំ់ពពញការងារ។ ការសួរនូវ

សំណួរដបបពនះគឺទំនងោចងដឹ់ងបដនថមអំ្ពីពោលពៅ និងការជំរុញទឹក្ស
ចិត្តដដលអ្នក្សបានកំ្សណត្ចំ់ព ះកិ្សចចការឬអាជីពពនះ។ ឧទេរណ៍ អ្នក្ស
អាចពឆលើយយ៉ងដូពចនះថា ការនិពនធឬដត្ងអ្ត្ថបទគឺោចំណូលចិត្តដ៏
សំខានបំ់ផុត្ចំព ះរូបខ្ញុ ំ។ ត្តងំពីពៅោសិសស ខ្ញុ ំចូលចិត្តសរពសរអ្ត្ថ
បទដបបរះិគននិ់ងត្សូ៊មតិ្។ ពរកាយមក្សខ្ញុ ំបានបនតសិក្សាដផនក្សសារ
ពត័្ម៌្នន។ ដូពចនះ ការកាល យខ្លួនោអ្នក្សសារពត័្ម៌្ននអាជីពគឺោពោលបំណងដធំ៏របស់ខ្ញុ ំដដលរតូ្វពធវើ
ពពលពនះ ពដើមបទីទួលបានការសបាយចិត្តក្សនុងអាជីព។ 

ភេរុអវីអនកសភរមចចរិតផ្ទល ស់រតូរអាជីព្ នងិការងារ? 

 ៨. សំ ួរពារ់ព័នធរត្តត ជំរុញទរឹចិត្ត ឬមគលមៅអាជីព 

ោការសំខានបំ់ផុត្ដដលអ្នក្សអាចរបាបព់ៅកានអ់្នក្សសម្នភ សថា 
អ្នក្សរតូ្វបានពលើក្សទឹក្សចិត្តបំផុត្ពៅពពលអាចជយួ កិ្សចចការដល់

និពយជក្សឲ្យទទលួបានពោគជយ័។ ឧទេរណ៍ អ្នក្សអាចនិយយថា 
ខ្ញុ ំរតូ្វការដឹងថាកិ្សចចការរបស់ខ្ញុ ំ គឺចូលរមួចំដណក្សដល់ការរកី្សចពរមើន
របស់រកុ្សមេុ៊ន ពេើយបុគគលិក្សពៅជំុវញិខ្លួនខ្ញុ ំគឺោមនុសសដដលពូដក្ស 
រពមទងំខិ្ត្ខំ្ពធវើការងារពរកាមចក្សខុវស័ិយរមួោន ។ 

ភរើអវីដដលនតល់ការជុំរញុទឹកចរិតចុំភ ោះររូអនក? 

 ៩. សំ ួរពារ់ព័នធសរមមភាពមផេងៗមក្ៅពីការងារ 

ការបងាា ញពីកិ្សចចការពពលទំពនរអាចផតល់នូវចំណុច
វជិជម្នន ឬអ្វជិជម្ននសរម្នបនិ់ពយជក្សពធវើការវាយត្ម្មល 

និងសពរមចចិត្តចំព ះរូបអ្នក្ស។ ធមមត្តចំណូលចិត្តពធវើកិ្សចចការ
ពពលទំពនររបស់មនុសសម្នន ក្សអ់ាចឆលុះបញ្ហច ំងពីអ្ត្តចរតិ្ និង
គុណត្ម្មលរបស់បុគគលពនះ។ ឧទេរណ៍ ចំណ្តបអ់ារមមណ៍

ភរើអនកចូលចិរតភ្វើអវីភៅភព្លទុំភនរភរៅព្ីការងារ? 
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ដបបកិ្សចចការផទះ, សិលបៈ និងមាូបអាហារ ផតល់នូវកាយល់ព ើញខុ្សោន ពីចំណូលចិត្តដបបកី្សឡា, 
ក្សាចគុ់ណ និងការពរៀបចំរពឹត្តិការជួបជំុ។ ពេតុ្ពនះអ្នក្សរតូ្វរបុងរបយ័ត្នក្សនុងារពរជើសពរ ើសយក្សមក្ស
បរយិយនូវចំណូលចិត្តរបពភទខ្លះដដលមនិសូវជយួ ពលើក្សត្ម្មលដល់ការងាររបស់អ្នក្ស។ 

ការពិត្ បញ្ហា របាក្សព់បៀវត្សមនិគរួជដជក្សពិភាក្សាពៅក្សនុងអំ្ ុង
ពពលសម្នភ សនក៍ារងារពនះពទ របសិនពបើភាន ក្សង់ារពរជើសពរ ើស

បុគគលិក្សឬនិពយជក្សមនិទននិ់យយថា រពមផតល់ការងារឱយអ្នក្ស ឬរពម
ពរជើសពរ ើសយក្សរូបអ្នក្សឱយបពរមើការងារ។ ប៉ុដនត ពពលខ្លះនិពយជក្សទទូច
ចងពិ់ភាក្សាអំ្ពីបញ្ហា របាក្សព់បៀវត្សត្តងំពីពពលសម្នភ សនក៍ារងារដំបូង
មក្សពមលះ។ ពត្ើអ្នក្សគរួពធវើដូចពមតចពៅក្សនុងសាថ នភាពដបបពនះ? អ្នក្សអាចពឆលើយត្បពៅកាននិ់ពយជក្ស ឬ
ភាន ក្សង់ារពរជើសពរ ើសបុគគលិក្សវញិត្តមរយៈរពបៀបដូចខាងពរកាម៖  

ភរើអនកគរិថ្ន អនកគួរទទួលបានរបាកដ់ខរ៉ាុនម ន? 

 ១០. សំ ួរពារ់ពន័ធក្ារ់មបៀវត្េ 

 អ្នក្សអាចនោិយថ្ន រប
សនិតបើនតិោជក្សមនិយល់

ទស់តទ ខ្ញុំមានបំណងរង់
ចពំភិាក្សាអ្ំពើបញ្ហា រាក់្សត

បៀវត្សរេូត្ដល់

តពលដដលការសមាា សាន
ចប់សពវរេប់ តេើយនតិោ

ជក្សយល់ត ើញថ្នខ្ញុំជាបុេ
គលកិ្សដដលសមស័ក្សតិតៅនងឹ

ការងារ។ 

 របសនិ នតិោជក្សតៅដត្ទ
ទូចចង់ឱយអ្នក្សរាប់ពើរាក់្ស

តបៀវត្ស អ្នក្សអាចតឆលើយត្តម
វ ិ្ ើដូតចនះថ្ន៖ ខ្ញុំសបាយ

ចតិ្តនងឹបញ្ហជ ក់្សពើ

រាក់្សតបៀវត្សដដលខ្ញុំរាថ្នន
ចង់ាន បុ៉ដនតជាបឋម តត្ើ

តលាក្ស/តលាក្សរសើ អាចផតល់
នូវព័ត៌្មានលមអតិ្បដនថមអ្

ំពើការទទួលខុ្សរត្ូវ

របស់ខ្ញុំតៅក្សនុងការងារាន
ដដរឬតទ?  

 របសនិតបើនតិោជក្សយល់
រពមតៅនងឹសំណួររបស់អ្

នក្សខ្ងតលើ ត ៎ះេជឺាការរប
ទពបំផុត្។ ក្សនុងក្សរណើ តនះ 

អ្នក្សអាចក្សំណត់្

ក្សរមតិ្រាក់្សតបៀវត្សដដលស
ថតិ្ក្សនុងចត ល ះណាមួយ ដដលមានភាពសមរស

បតៅនងឹទំនួលខុ្សរត្ូវ ន
ងិសមត្ថភាពរបស់អ្នក្សតៅ

ក្សនុងការងារត ះ។  

 ក្សនុងក្សរណើ ដដលនតិោ
ជក្សមនិរពមតឆលើយត្បតៅន

ងឹសំណូមពររបស់អ្នក្ស ត ៎
ះអាចបញ្ហជ ក់្សានថ្ន នតិោ

ជក្សមនិទន់ាន

ក្សំណត់្អ្ំពើក្សរមតិ្រាក់្សតប
ៀវត្សតៅត ើយ តេើយដបរ

ជាពាោមចង់ឱយតបក្សខជន
នើមួយៗក្សំណត់្នូវក្សរមតិ្

រាក់្សតបៀវត្សតដើមបើជា

ព័ត៌្មានដល់ពួក្សតេតៅវញិ
។ តេើយជាលទធផលតេនងឹ

តរជើសតរ ើសយក្សនូវតបក្សខជន
រូបណាមួយ ដដលានបងាា ញពើក្ស

រមតិ្រាក់្ស

តបៀវត្សទបជាងតេ។ ក្ស
រណើ តនះ អ្នក្សអាចសួរខ្

លួនឯងថ្ន តត្ើអ្នក្ស
ពតិ្ជាចង់បតរមើការងារឱយន

តិោជក្សដដលេតិ្ដត្ពើផល

ចំតណញត យហ៊្វនចំណា
យដត្រាក់្សដខ្ត្ចិត្ួច នងិ

មនិរវល់អ្ំពើេុណភាពទនកា
រងារត ះដដឬតទ? 

គន្ឹះសប្មាប់ងឆ្ើ តបចំងេោះក្
ារចរចាប្ាក្់ងបៀវត្ស 
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សូមអ្នក្សដសវងរក្សការងារពធវើ និងអ្នក្សដដលទទួលបានការងារកំុ្ស
ម្ននការរាដរក្សចំព ះការចរចាោមយួនិពយជក្សពលើក្សរណីរបាក្ស់

ពបៀវត្ស។ ម្នននយ័ថា ការចរចាចងប់ានរបាក្សដ់ខ្ខ្ពស់គឺោសិទធិរបស់
អ្នក្ស ដរាបណ្តរតូ្វបានពធវើព ើងពោយម្ននរពបៀប និងអំ្ណះអំ្ណ្តង
រតឹ្មរតូ្វដដលពោរពពៅត្តមលក្សខខ្ណ័ឌ ននម្នទីផារការងារ។  ពេតុ្
ពនះ ពត្ើអ្នក្សគរួចរចាដបបណ្តោមយួនិពយជក្សពៅពពលដដលអ្នក្សទទួលបានរបាក្សព់បៀវត្សទបោងអ្វី
ដដលអ្នក្សរពឹំងគិត្? សូមពិនិត្យពមើលពលើចំណុចគនលឹះខ្លះៗដដលគរួចងចាពំៅពពលចរចាអំ្ពីរបាក្ស់
ពបៀវត្ស៖ 

ភរើគួរចរចាដររណាភដើមបទីទលួបានរបាកភ់រៀវរសខពស់? 

  សញ្ជ ឹងេតិ្បនតចិ! ត យមនិរត្ូវតឆលើយ
ភាល មៗតៅនងឹសំណួរអ្ំពើរាក់្សតបៀវត្ស

ត ះតទ។ ត្តមរយៈកាយវកិារដបបតន
ះ 

វាេជឺាសញ្ហដ ដដលបងាា ញតៅដល់ភាន ក់្ស
ងារតរជើសតរ ើសបុេគលកិ្ស ឬនតិោជក្សថ្ន

 អ្នក្សមនិសូវតពញចតិ្តចំតពាះរាក់្សតបៀវ
ត្សដដល

តរត្ៀមផតល់ឱយត ះតទ។ ក្សនុងន័យតនះ 
ភាន ក់្សងារតរជើសតរ ើសបុេគលកិ្សរបស់រក្សុម

េុ៊នអាចនងឹាក្សលបងដំត ើងរាក់្សត
បៀវត្សឱយ

ខ្ពស់ជាងមុនបនតចិ ឬក៏្សទុក្សតពលឱយអ្នក្ស
េតិ្ជាមុន តេើយផតល់ចតមលើយ តពល

តរកាយ។  

  របសនិតបើ អ្នក្សានសកិ្សារាវរជាវអ្
ំពើក្សរមតិ្រាក់្សតបៀវត្សមុនតពលចូល

សមាា ស អ្នក្សអាចតឆលើយបដតិស្ចំតពា
ះការ

ផតល់នូវរាក់្សតបៀវត្ស ដដលមានត្ទមលទ
បជាងលក្សខខ័្ណឌ ទូតៅតៅក្សនុងទើផារកា

រងារ។  ចំណុចេនលះឹតៅក្សនុងការរាវ
រជាវតនះ 

េេឺួរផតល់នូវក្សរមតិ្រាក់្សតបៀវត្សបើរបតភ
ទៈ ទើ១. រាក់្សតបៀវត្សដដលមានចំនួន

ពតិ្រាក្សដ។ ទើ២. រាក់្សតបៀវត្សដដល
អ្នក្សអាច

ពងឹអារស័យក្សនុងការរស់តៅ។  ទើ៣. រ
ាក់្សតបៀវត្សទបតពក្សដដលអាច ឱំយអ្

នក្សតាះបង់តចលការងារ។  

  តៅក្សនុងខ្ណៈតពលដដលរូបអ្នក្ស
ានតរត្ៀមខ្លួនរចួជាតរសចចំតពាះការប

ដតិស្ន៍ចំតពាះបញ្ហា រាក់្សតបៀវត្ស 
អ្នក្សេួរ

នោិយថ្ន៖ ត្តមរយៈការរាវរជាវរ
បស់ខ្ញុ ំានបងាា ញថ្ន ក្សរមតិ្រា

ក់្សតបៀវត្សសរមាប់បុេគលកិ្សដដលមានកា
រអ្ប់រ,ំ ជំ ញ 

នងិបទពតិា្ន៍ដូចខ្ញុ ំេទឺទួលានច
ំនួន_____$។ ខ្ញុ ំមានជំតនឿថ្ន ក្សរមតិ្ជំ ញ

របស់ខ្ញុ ំអាចទទួលានរាក់្សតបៀវ
ត្សក្សនុង

ក្សរមតិ្តនះ។ តត្ើតលាក្ស/តលាក្សរសើ (នតិោជក្ស) អាចដំត ើងក្សរមតិ្រាក់្សតបៀវត្សតនះដដ
រឬតទ?  

  ប ទ ប់មក្សតទៀត្ នតិោជក្សឬភាន ក់្សងារត
រជើសតរ ើសបុេគលកិ្សអាចឯក្សភាពតៅនងឹ

សំតណើ ររបស់អ្នក្ស ឬក៏្សបដតិស្ចំតពាះ

ការដំត ើងក្សរមតិ្រាក់្សតបៀវត្ស តេើយ
ទុក្សតពលឱយអ្នក្សត្វើការសតរមចចតិ្ត។ 

គន្ឹះក្នុងក្ារចរចាងែើម្បីទទលួានប្ាក្់ងបៀ
វត្សខពស់ 
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 សំណួរដដលតបក្សខជនេួរសួរខ្លួនឯង និងសួររត្ ប់តៅនិតោជក្សតពលសមាា សការងារ  

អ្នក្សរតូ្វដត្ហ៊ានសដមតងនូវការពសាម ះរត្ងចំ់ព ះខ្លួនឯងថា អ្នក្សម្ននសមត្ថភាពរគបរ់ោន់
សរម្នបបំ់ពពញការងារ។ ពបើសិនមនិម្ននពទ ពន៎ះមនិយូរមនិឆ្ងបអ់្នក្សគងរ់តូ្វបាននិពយជក្ស

រក្សព ើញថាោម នសមត្ថភាព ពេើយរបឈមនឹងការលាឈប ់ឬក្សប៏ពណត ញពចញពីការងារ។ 

ភរើខ្ុ ុំអាចភ្វើការងារភនោះបានដដរឬភទ? 

អ្នក្សរតូ្វដត្យល់ចាស់ក្សនុងចិត្តខ្លួនឯងថា ការងារពនះអាចជំរុញទឹក្សចិត្តនិងពុះ រពធវើមនិពចះ
ពនឿយណ្តយ ពទះបីោនិពយជក្សចងប់ានអ្នក្សោបុគគលិក្សក្សព៏ោយ។  

ភរើខ្ុ ុំចងប់ានការងារដដរឬភទ? 

ពពលខ្លះ របពភទការងារដដលអ្នក្សចូលចិត្តបំផុត្មនិអាចផគត្ផ់គងរ់បាក្សចំ់ណូលរគបរ់ោន់
សរម្នបរ់ស់ពៅពនះពទ។ របសិនអ្នក្សោម នបញ្ហា េិរញ្ដ វត្ថុ អ្នក្សអាចបនតោមយួការងារដដល

ចូលចិត្តពេើយរពមទទលួយក្សរបាក្សចំ់ណូលទប។  

ភរើខ្ុ ុំអាចចិញ្ច ឹមជីវរិតាមរយៈរបាកដ់ខភនោះបានដដរឬភទ? 

របសិនរកុ្សមេុ៊នមយួម្ននបពងកើត្មុខ្តំ្ដណងែមី ម្នននយ័ថារកុ្សមេុ៊នពនះរកី្សចពរមើនឥត្ឈប់
ឈរ ពទើបរតូ្វការពរជើសពរ ើសបុគគលិក្សែមីឲ្យចូលបពរមើការងារ។ មា៉ងពទៀត្ កាលណ្តម្ននមុខ្

តំ្ដណងពៅទំពនរក្សម៏្នននយ័ថា អ្នក្សបំពពញការងារពីមុនលាឈប ់ ឬរតូ្វបានបពណត ញពចញ។ ពេតុ្
ពនះ អ្នក្សរតូ្វម្ននការពិចារណ្តពលើចំណុចពនះផងដដរ។ 

ភរើមុខរុំដណងភនោះភទើរដររភងកើរងមីដមនភទ? 

ពទះបីោ អ្នក្សពពញចិត្តចំព ះការងារនិងអ្ត្ថរបពយជនព៍ផសងៗក្សព៏ោយ ប៉ុដនតក្សម៏និរតូ្វពភលច
គិត្អំ្ពីរពបៀបម្នការរគបរ់គង, គុណត្ម្មល, និងវបបធមក៌្សដនលងពៅក្សដនលងពធវើការរបស់ពៅហាវ យ 

ឬរបធានរគបរ់គងផ្ទទ ល់របស់អ្នក្សពនះព ើយ។ ចំណុចទងំអ្ស់ពនះ ក្សព់ន័ធោពិពសសពៅនឹងការ
អ្នុវត្តការងាររបក្សបពោយពោគជយ័ និងរក្សាការងារបានយូរអ្ដងវងផងដដរ។ 

ភរើអនកអាចព្នយល់ព្ីរភរៀររគររ់គងភៅកនុងរកុមេ ុនបានដដរឬភទ? 
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កំណត់ចំណំ! 

 កំហុវស្ែលបណាលឲ្យធ្លាក់ពពលវម្ភាវការងារ  ១. មិនានតរត្ៀមខ្លួនជាមុន លុះតពលមក្សសមាា សមិនដឹងថ្នេួរត្វើោ៉ងតម៉ច។ ២. បងាា ញពើឥរោិបេមិនសូវយក្សចិត្តទុក្ស ក់្ស ឬរពតងើយក្សតនតើយចំតពាះកិ្សចចសមាា ស។ ៣. មិនបងាា ញពើចំណាប់អារមមណ៍ខ្ល ងំកាល ចំតពាះការងារ។ 
៤. ហ្វក់្សមិនយល់ចាស់ពើត្រមូវការ ឬលក្សខខ្ណឌ របស់ការងារ។ 
៥. មិនានបងាា ញពើការពិចរណាចាស់លាស់ពើរបកាសការងារ និងការទទួលខុ្សរត្ូវក្សនុងការងារ។ ៦. មិនានតឆលើយសំណួរឲ្យតពញតលញ, ចំតោលតៅ ផទុយតៅវញិផតល់ចតមលើយខ្លើតពក្ស។ ៧. មិនយល់ចាស់ពើចំណុចលមអិត្ទនសំណួរ និងមិនានផតល់ចតមលើយត្តមលំ ប់លំត យ។ ៨. មិនានដសវងយល់ឲ្យចាស់ពើជ ំញ និងលទធភាពរបស់ខ្លួន។ ៩. ហ្វក់្សារមាខ្ល ងំតពក្សចំតពាះអ្ត្ថរបតោជន៍ដដលចង់ានពើការងារ  បុ៉ដនតមិនពាោមដសវងយល់ឲ្យចាស់ថ្នការងារនឹងផតល់អ្វើខ្លះ។ ១០. មិនានតរបើរាស់ភាានិោយដដលមានលក្សខណៈសមរមយដបបផលូវការ។ 

 

ចំណុចគួរចងចំ ពពលវម្ភាវ
ការងារ  

១. កុ្សំកុ្សេក្សអ្ំពកី្សរមតិ្សញ្ហ
ដ បរត្ ឬសមត្ថភាព ពទះប

ធីាល ប ់ឬមនិធាល បព់ធវើការងារព
មីុនមក្សក្សត។ី 

នពិយជក្សអាចសាក្សសួរបញ្ហ
ជ ក្សព់ៅក្សដនលងការងារពមីុន។

 

២. បងាា ញពភីាពពសាម ះរត្ងច់
ំព ះការងារដដលក្សំពុងពស

នើសំុ។ 

៣. កុ្សំរះិគនក់ារងារ, ពៅហាវ
យ ឬសាថ បន័ដដលអ្នក្សធាល ប់ព

ធវើការ។ គួរបងាា ញថាអ្នក្ស
សបាយរកី្សរាយចំព ះការ

ងារ

ពមីុន ពទះបកីារពតិ្ អ្នក្សអា
ចម្ននបញ្ហា ឬការលំបាក្សពៅ

ក្សដនលងការងារពនះក្សព៏ោយ
។ 

៤. កុ្សំពាយមរបដក្សក្សយក្សឈ
នះចាញ់ោមយួអ្នក្សសម្នភ ស 

ឬនពិយជក្ស ក្សព់ន័ធការងារ
 ឬអាជពី។ 
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ជំពូកទី ៧ 
តប្កាយតពល្ម្ភា ្ការងារ 

 ៙បនទ បពី់សម្នភ សចបស់ពវរគប ់អ្នក្សទំនងោម្ននអារមមណ៍ធូររសាលនិងអ្ស់ក្សតី
បារមភមយួរោ។ ប៉ុដនតក្សរណីពនះពំុដមនម្នននយ័ថាអ្នក្សអ្ស់ម្ននភារកិ្សចចរតូ្វបំពពញពនះ
ព ើយ។ ការពិត្ អ្នក្សរតូ្វបនតអ្នុវត្តនូវចំណុចសំខានចំ់ននួពីរបនតពទៀត្គឺ៖ ការសរពសរ
លិខិ្ត្ដែលងអំ្ណរគុណចំព ះអ្នក្សសម្នភ ស និងការក្សត្រ់ត្តកំ្សណត្ចំ់ណ្តំពផសងៗ។
លិខិ្ត្ពនះរតូ្វសរពសរពៅកានគ់ណៈក្សមមការ ឬអ្នក្សសម្នភ សដដលម្ននសិទធិក្សនុងការ
សពរមចចិត្តពលើការពរជើសពរ ើសបុគគលិក្សដូចោ របធានដផនក្សធនធានមនុសស និងរបធាន
រគបរ់គងដផនក្សោពដើម។ លិខិ្ត្អាចសរពសរក្សនុងទរមងោ់រក្សោសទំេំ (A4) ោក្សក់្សនុងពរសាមសំបុរត្ទំេំដូច
ោន ។ មា៉ងពទៀត្អ្នក្សអាចសរពសរក្សនុងទរមងរ់សពដៀងោន ពនះពផញើត្តមអីុ្ពមល៉ក្សប៏ានសរម្នបក់្សរណីបនទ ន។់  

 តត្ើេួរត វ្ើដូចតមតចតរកាយតពលសមាា សការងារ?  

 ការសរតសរលិខិ្ត្ដេលងអំ្ណរេុណ  

ពោយមនិម្ននការបដងអរបងអងយូ់រ អ្នក្សរតូ្វរសួរានស់រពសរលិខិ្ត្ដែលងអំ្ណរគុណជូនចំព ះអ្នក្ស 
សម្នភ ស ឬរបធានដផនក្សធនធានមនុសស។ ពពលពវលាសរម្នបក់ារសរពសរពនះគឺម្ននសារសំខានខ់ាល ងំណ្តស់ 
ោពិពសស របសិនពបើអ្នក្សចងឲ់្យលិខិ្ត្ពនះទទួលបានមុនពពលអ្នក្សសម្នភ សពធវើពសចក្សតីសពរមចចិត្តចំព ះ
ការពរជើសពរ ើសបុគគលិក្ស ឬផតល់ឱកាសការងារ។ ពេតុ្ពនះគរួពផញើត្តមរយៈអីុ្ពមល៉ឲ្យបានពលឿនបំផុត្ បងាក រ
ជនួោអ្នក្សសម្នភ សពធវើពសចក្សតីសពរមចចិត្តក្សនុងរយៈពពលខ្លីបនទ បពី់សម្នភ សចបភ់ាល មៗ។ 

 លិខិ្ត្ដែលងអំ្ណរគុណគរួពផ្ទត ត្ពលើចំណុចសំខានពី់រគឺៈ 

 ពាយមពនយល់អ្នក្សសម្នភ សឲ្យនឹក្សព ើញព ើងវញិថាអ្នក្សគឺោនរណ្ត។ ក្សនុងនយ័ពនះពរបៀបបាន
នឹងការខិ្ត្ខំ្ផាយ ណិជជក្សមមអំ្ពីខ្លួនឯងមតងពទៀត្ដូពចាន ះដដរ។ 
 អ្នក្សអាចម្ននឱកាសបំពពញបដនថមោសពងខបនូវក្សងវះខាត្ ឬចំណុចអ្វីដដលអ្នក្សពភលចមនិបាន
បរយិយពៅក្សនុងពពលសមាា ស។ 
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សារសំខានម់្នការសរពសរលិខិ្ត្ដែលងអំ្ណរគុណក្សអ៏ាចបងាា ញនូវសីលធម,៌ ការពោរព និងឆនទៈ
មុត្ម្នចំំព ះការដដលអ្នក្សចងព់ធវើ។ មា៉ងពទៀត្ លិខិ្ត្មយួទំពរ័ក្សអ៏ាចទញការចាបអ់ារមមណ៍បដនថមពទៀត្ពី
សំណ្តក្សអ់្នក្សសម្នភ ស ក្សរណីរូបអ្នក្សមនិសថិត្ពៅក្សនុងជពរមើសពរ ើសសរម្នងំ អ្នក្សសម្នភ សអាចពិចារណ្តផតល់ 
ឱកាសសរម្នបស់ម្នភ សពលើក្សទីពីរដល់រូបអ្នក្សក្សសឹ៏ងម្នន។ ពលើសពីពនះ របសិនពបក្សខជនដដលចូលសម្នភ ស
ដម្ទមនិបានសរពសរលិខិ្ត្ពៅអ្នក្សសម្នភ ស ពន៎ះលិខិ្ត្របស់អ្នក្សនឹងកានដ់ត្កាល យោវត្ថុដម៏្ននរបពយជន៍
សរម្នបរ់តឹ្បនតឹងសកាត នុពលរបស់អ្នក្សដែមពទៀត្។ 

ចំណុចគរួចងចា៖ំ លិខិ្ត្របស់អ្នក្សរតូ្វដត្សរពសរក្សនុងរក្សបខ្ណឌ វោិជ ជីវៈ និងសីលធមក៌្សនុងការទំនក្ស ់
ទំនង។ ពចៀសវាងការពរបើរបាស់ភាសា ឬ ក្សយពពចនម៍និសមរមយ និងោក្សស់ម្នព ធពលើអ្នក្សសម្នភ សោពដើម។ 

ក្សាលទព័ំរខ្ងតលើៈ តឈា
ម ះការងារ ឬមុខ្ត្ំដណងដដ

ល ក់្សពាក្សយតសនើសំុ 

តឈាម ះបុេគលដដលរត្វូតផ
ញើៈ ជូនចំតពាះ តលាក្ស/តលា

ក្សរសើ (របសនិាគ ល់តឈាម
ះ សូមសរតសរឲ្យចំតឈាម ះ

) 

ត្ ួទើៈ សូមបញ្ហជក ក់្សត្ួ 
ទើឲ្យរត្មឹរត្ូវដូចជា របធា

ន..... , ក្សរមតិ្សញ្ហដ បរត្ៈ
 ឧទ. បណឌិ ត្ 

វាក្សយខ្ណឌ ទើ១ ដេលងអ្ំណ
រេុណចំតពាះការផតល់ឱកា

សឲ្យចូលសមាា ស នងិនោិ
យរឭំក្សអ្ំពើការដដលអ្នក្សមា

នចតិ្ត

រ ើក្សរាយចំតពាះដំតណើ រកា
រសមាា ស។ 

វាក្សយខ្ណឌ ទើ២ បញ្ហជក ក់្សថ្ន
អ្នក្សមានចំណាប់អារមមណ៍ចំតពាះការងារ។

 រពមទងំនោិយថ្ន អ្នក្ស
យល់អ្ំពើដំតណើ រការ

តរជើសតរ ើស នងិក្សចិចការពាក់្ស
ព័នធ   ត យផតល់នូវតស

ចក្សតើសតងខបខ្លើអ្ំពើចំណាប់អារមមណ៍ដដលអ្នក្សយល់ថ្ន
 អ្នក្សេជឺា

ជតរមើសដ៏លអ។ 

វាក្សយខ្ណឌ ចុងតរកាយៈ រ
ឭំក្សថ្នអ្នក្សនងឹទូរស័ពទតៅា

ក្សសួរព័ត៌្មានក្សនុងរយៈតពល
ពើរ ឬបើទេៃតរកាយ។ 

បញ្ច ប់ត យការដេលងអ្
ំណរេុណ នងិចុះេត្ថតល

ខ្។ 

តផញើសំបុរត្ត យមានកា
ខ្នង (តឈាម ះអ្នក្សទទួល នងិ

អាសយ ា ន) 

ចំណ្ចុសំខាន់ងនៅក្នងុលខិតិដល
ង្អណំ្រគណុ្ 
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April 25, 2015 

  

Mr. Mak Arun 

Director of Human Resources 

Transparancy Auditing Firm 

No. 78D, St. 271, Sangkat xxx, Khan Toulkork 

Phnom Penh 

  

Mr. Mak Arun: 

  
Thank you for the oppotunity to meet and interview with you yesterday afternoon. The value and 
goals of Transparancy Auditing to fit perfectly with my beliefs. The Assistant Auditor position 
sounds challenging and exciting. 

  

Transpancy Auditing´s involvement in the community should be commended. You are making the 
city a better place to both work and raise a family. I was very impressed by all that you do and look 
forward to becoming involved in such a program. 

  

Once again, I appreciate the time you took from your busy schedule to meet with me. If you have 
any further questions, please do not hesitate to contact me. I look forward to hearing from you 
soon. 
  

Sincerely, 
   

Pov Doung 

  

Note: style and format of Thank-you Letter was partly adopted from Extreme Resume Makeover. 

 េំរូលិខិ្ត្ដេលងអំ្ណរេុណចំតពាះអ្នក្សសមាា ស  

 ការត វ្ើតសចក្សតើក្សត់្សមាគ ល់អំ្ពើដំតណើ រការសមាា សការងារ  

កិ្សចចការដសំ៏ខានម់យួពទៀត្គឺការក្សត្ចំ់ណ្តំនូវសក្សមមភាពពផសងៗម្នដំពណើ រការសម្នភ សដូចោៈ ពត្ើ
អ្នក្សពរត្ៀមពរៀបចំខ្លួនបានលអដដរឬពទ? ពត្ើអ្នក្សម្ននទំនុក្សចិត្តប៉ុណ្តណ ដដរ? ពត្ើអ្នក្សពឆលើយសំណួរបានរលូនដដរ
ឬពទ? ការក្សត្ចំ់ណ្តំដបបពនះអាចអ្នុញ្ហដ ត្ឲ្យអ្នក្សម្ននការពរត្ៀមខ្លួននិងដឹងពីកំ្សេុស ឬចំណុចខ្វះខាត្
សរម្នបក់ារដក្សលមអពៅពពលសម្នភ សពលើក្សពរកាយពទៀត្។ ពេតុ្ផលមា៉ងពទៀត្សរម្នបការក្សត្ចំ់ណ្តំដបប
ពនះគឺ បងាក រចំព ះក្សរណីម្ននការផតល់សម្នភ សពលើក្សទីពីរសរម្នបឱ់កាសការងារដដដល។ របសិនពបើម្នន 
អ្នក្សគរួក្សត្ចំ់ណ្តំនូវចំណុចខ្លះៗដូចោ៖ 
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ចំណុចគួរកត់វម្ភាល់ពរកាយពពលវម្ភាវការងារ  

 តឈាម ះអ្នក្សសមាា ស និងបុេគលដដលអ្នក្សានជួបក្សនុងតពលសមាា ស។ 
 សំណួរ ឬចណុំចដដលអ្នក្សមានអារមមណ៍ថ្នមិនទន់តឆលើយានលអ តេតុ្តនះ  អ្នក្សអាចតរត្ៀមតរៀបចំចតមលើយជាេមើមតងតទៀត្។ 
 ចំណុចខ្លះដដលអ្នក្សសងសយ័ថ្ន អ្នក្សសមាា សមិនទន់ានាក្សសួរតៅត ើយ។ 
 ចំណុចដដលអ្នក្សចង់និោយ បុ៉ដនតមិនទន់មានឱកាស និងតពលតវលារេប់រោន់។ 
 ចំណុចដដលពិនិត្យតមើលតៅ ហ្វក់្សមានភាពទក់្សទញខ្ល ងំចំតពាះអ្នក្សសមាា ស។ 

 អ្នក្សរតូ្វានតរជើសតរ ើសឲ្យបតរមើការងារ  

បនទ បពី់បានឆលងកាត្ដំ់ណ្តក្សក់ាលោពរចើនក្សនុងដំពណើ រការដសវងរក្សការងារ ពោយគិត្ចាបពី់ការ
កំ្សណត្រ់បពភទការងារ, ការដសវងរក្សរបភព, ការពរៀបចំរបវត្តិរូបនិង ក្សយពសនើសំុ, ការចូលសម្នភ ស និងការសរ
ពសរលិខិ្ត្ដែលងអំ្ណរគុណ អ្នក្សដសវងរក្សការងារពធវើហាក្សម់្ននអារមមណ៍ថាបានចំណ្តយពពលពវលា, ការខំ្
របឹងដរបងទងំក្សម្នល ងំកាយចិត្តនិងរបាោញ អ្ស់ោពរចើនសនធឹក្ស។ ោមយួោន ពនះ អារមមណ៍លាយ ំោមយួការ
សបាយ, រពំភើប និងក្សតីបារមភ ឬអ្ស់សងឃមឹក្សអ៏ាចពក្សើត្ម្ននរគបព់ពល ពោយពេតុ្ថា អ្នក្សរតូ្វរងច់ាពំមើល 
លទធផលម្នការោប ់ឬធាល ក្សព់ៅព ើយ។ ប៉ុដនត សាថ នភាពទងំអ្ស់ពនះគឺោលក្សខខ្ណឌ ធមមត្តសរម្នបអ់្នក្សដសវង
រក្សការងារពធវើទូពៅដដលដត្ងជបួរបទះពោយពចៀសមនិផុត្។ ដូពចនះ អ្នក្សមនិគរួបពណ្តត យឲ្យសាថ នភាព 
ឬអារមមណ៍ ឬទពងវើទងំពនះរគបដ់ណត បព់លើរូបកាយនិងការត្តងំចិត្តដសវងរក្ស
ការងារពនះព ើយ។  

របសិនពបើមនិទនប់ានោបោ់សាថ ពរ អ្នក្សរតូ្វដត្ខិ្ត្ខំ្បនតពៅមុខ្ពទៀត្ 
កំុ្សពបាះបងឱ់កាសនិងការខិ្ត្ខំ្ឲ្យពសាះ។ ប៉ុដនតរតូ្វពាយមដសវងយល់ពី
ចំណុចខ្វះខាត្និងការដក្សលំអ្បដនថមពទៀត្។ ផទុយពៅវញិ ក្សតីរកី្សរាយបំផុត្ដដល
អ្នក្សទទួលបានគឺពៅពពលអ្នក្សរតូ្វបានសពរមចពរជើសពរ ើសោសាថ ពរពោយរកុ្សម
េុ៊ន ឬសាថ បន័។ ការផតល់ដំណឹងអំ្ពីការពរជើសពរ ើសអាចរតូ្វបាបពធវើព ើងត្តម 
រយៈទូរស័ពទ។ ពពលទទួលបានទូរស័ពទពៅចូលផតល់ដំណឹងថា អ្នក្សោប ់
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ោបុគគលិក្ស គឺមនិគរួម្ននចិត្តក្សពស្រញ្ហជ លពពក្ស ឬមនិរតូ្វនិយយថា «ទទលួរពម» ភាល មពនះពទ។ ពេតុ្ផល 
គឺអ្នក្សអាចពៅមនិទនប់ានចរចាោន រគបចំ់ណុចពៅព ើយ ដូពចនះការទទលួយក្សការងារភាល មអាចបណ្តត លឲ្យ
អ្នក្សបាត្ប់ងអំ់្ណ្តចក្សនុងការចរចា។ ពទះបីោក្សនុងចិត្តអ្នក្សចងព់ឆលើយថាយល់រពមក្សព៏ោយ ប៉ុដនតគរួនិយយ
ត្តមលំនដូំពចនះថា៖ ខ្ញុ ំម្ននចំណ្តបអ់ារមមណ៍ចំព ះដំណឹងពនះ ប៉ុដនតខ្ញុ ំចងដឹ់ងបដនថមពទៀត្អំ្ពីអ្ត្ថ
របពយជនដ៍ដលខ្ញុ ំអាចទទួលបាន។ 

អំណចម្នការចរចការងា
រ 

 តត្ើនតិោជក្សចង់ា
នរូបអ្នក្សឲ្យបំតពញ

ការងាររមតិ្ណា? 

 តត្ើមានតបក្សខជនតផ
សងតទៀត្ដដលរង់ច

រំបក្សួត្របដជងសរមា
ប់ត្ំដណងតនះឬតទ

? 

 តត្ើអ្នក្សចង់ត្វើការងា
រត ះក្សរមតិ្ណា? 

 តត្ើនតិោជក្សមាន
ភាពងាយបត់្ដបន

ក្សរមតិ្ណា? 

 

ការផតល់ឱកាវការងារ គួររតូវបានបញ្ជាក់អំពីចំណុចវំខាន់ៗែូចខាពរកាម៖ 
 កាលបរតិចឆទចប់តផតើមការងារ 
 មុខ្ត្ំដណងការងារ 
 រាក់្សដខ្ (រាក់្សបំណាច់តផសងៗ) 
 តឈាម ះរបធានរេប់រេង 
 ទើក្សដនលងបំតពញការងារ 
 តម៉ាងការងារ (ការងារបដនថមតម៉ាង) 
 ការឈប់សរមាក្ស (របចឆំាន .ំ..) 
 ការពិពណ៌ អ្ំពើការងារ ឬលក្សខខ្ណឌ ការងារ 
 ការទទលួខុ្សរត្ូវរបស់បុេគលិក្ស ។ល។ 
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 ការចរចចតំពាះអ្ត្ថរបតោជនត៍ផសងៗ  

អ្នក្សមនិគរួទទលួយល់រពមបំពពញការងារភាល មៗពោយមនិបានចរចាបញ្ហជ ក្សអំ់្ពីអ្ត្ថរបពយជន ៍ ឬ
ពិភាក្សាោន ឲ្យបានោក្សល់ាក្សព់ៅពលើលក្សខខ្ណឌ ពផសងៗពនះព ើយ។ ោទូពៅ អ្ត្ថរបពយជនស៍រម្នបរ់កុ្សម
េុ៊ន ឬការងារនីមយួៗមនិដូចោន ពនះពទ។ ប៉ុដនត អ្នក្សគរួពិនិត្យពលើចំណុចសំខាន់ៗ ខ្លះដូចោ៖ 

 ពសវាធានរ៉ាបរ់ងសុខ្ភាព (សរម្នបផ់្ទទ ល់ខ្លួន ឬរគួសារក្សនុងបនទុក្ស) 
 ទូរស័ពទ និងរបាក្សស់រម្នបទូ់រសព័ទ 
 មពធាបាយពធវើដំពណើ រ (រែយនត, ម៉ូតូ្, របាក្សឧ់បត្ថមភ...) 
 កំុ្សពយូទរ័សរម្នបព់របើរបាស់ក្សនុងក្សដនលងការងារ 
 ការបណតុ ះបណ្តត លបដនថម 
 ពពលពវលាពធវើការម្ននភាពបត្ដ់បន 
 របាក្សព់សវាដឹក្សជញ្ជូ នសរម្នបក់ារត្តងំទីលំពៅែមី 
 របាក្សបំ់ណ្តច ់ឬរបាក្សព់សាធនវវិត្តន ៍
 ការឈបស់រម្នក្សរបចាឆំ្ងន  ំ។ល។ 

ពត្ើអ្នក្សអាចបដិពសធនម៍និទទលួយក្សការងារពនះបានដដរឬពទ? ោទូពៅ ពបក្សខជនម្ននសិទធិពពញ
ពលញក្សនុងការបដិពសធនចំ៍ព ះការងារ ក្សរណីការផតល់អ្ត្ថរបពយជនឬ៍របាក្សដ់ខ្ទបោងក្សរមតិ្ធមមត្តពៅ
ក្សនុងទីផារការងារចំព ះមុខ្តំ្ដណង និងក្សរមតិ្សមត្ថភាពដូច ឬរបហាក្សរ់បដេលោន ។ របសិន ពរកាយពី
ការចរចាសំុបពងកើនចំនួន ឬគុណភាពពេើយ និពយជក្សពៅដត្មនិរពមពោយសំអាងពេតុ្ផលពផសងៗ ពន៎ះ
អ្នក្សក្សោ៏ម នជពរមើសអ្វីពរៅពីនិយយថា «ពទ!» ប៉ុដនតរតូ្វនិយយដបបពនះក្សនុងទរមងសុ់ភាពរាបសារ និងមនិ
ពរក្សវពរកាធ រពមទងំជូនពរឲ្យនិពយជក្សដសវងរក្សបានបុគគលិក្សដដលសមរសប។ 

ជាំពូកទី៧ «េរកាយេពល្ាា្ការងារ» 

 សរុបតសចក្សតើជំពូក្សទើ   

 ៙េេ 
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ជំពូកទី 
ត្ចកតីបញ្ចប់ 
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ជំពូកទី 
កំណត់្ម្ភា ល ់

1. ខលឹមសារ្ាំែួរ ត្ីពីការវាយតៃមលចាំេពាះតរមូវការេៅកនុងអាជីព (ទាំពរ័...) រតូវានដករ្ង់េចញពីឯកសារ Career Quizzes និពនធេោយ 
John J. Liptak (ឆ្ាាំ ២០០៨)។  

2. លាំហាត់អនុវតតន៍ ត្ីពីការែ វ្ងយល់ពីកែនលងការងារែដលចូលចិតត, វប្បធម៌កែនលងការងារ និងរេបៀបរគប់រគងកនុងកែនលងការងារ (ទាំពរ័...) រតូវ
ានដករ្ងព់ ី

3. ្ 

4. ្ 

5. ្ 

6. ្ 

7. ្ 
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ជំពូកទី 
ឯកសារពិតប្រោះ 




