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របវត្តិរបូសង្ខេប 
របវតតិរូបសបងេប (CV or Resume) គឺជាសំណំុឯកសារផ្ទទ ល់ខលួន ដដលគូសបញ្ជា ក់អំពី 
ករមិតគុណវុឌ្ឍ ិ និងរបវតតិការងារ ជាពិបសសអំពីសកាត នុពលការងាររបស់បោកអនកដល់ 
និបោជក និងជាឱកាសផតល់ចំណាប់អារមមណ៍ដល់និបោជកបកាោះបៅបធវីបទសម្ភភ សន៍។ 
របវតតិរូបសបងេប (CV or Resume) រតូវ នដចកបចញជា ៣ ទរមង់សំខាន់ៗរមួម្ភនៈ  

 របវតតិរូបសបងេបកាលរបវតតិ (Chronological Resume)  

 របវតតិរូបសបងេបតាមរបបភទការងារ (Functional Resume)  

 របវតតិរូបសបងេបកាលរបវតតិ និងតាមរបបភទការងាររមួបញ្ចូ លគ្នន  (Combined 
Functional-Chronological Resume) ។  

រាលទ់រមង់ CV នីមួយៗម្ភនគុណសមបតតិ និងគុណវបិតតិខុសៗគ្នន ។ 

 របវតតរូិបសបងេបកាលរបវតតៈិ គឺជាទរមង់ CV ដដលបផ្ទត តជាចំបងបៅបលីបទពិបសាធន៍ 
ការងារដដល នបងាា ញពីរយៈបពលននការបបរមីការងារដដលបោកអនកធ្លល ប់បំបពញពី 
មុន នចាស់ោស់ និងជាទរមង់គំរូដដលសកកិសមសរម្ភប់បោកអនកម្ភនរបវតតិ និង
បទពិបសាធន៍ការងារ ដដលទាក់ទងបៅនឹងមុខតំដណងការងារដដល នោក់ពាកយសំុ
ចូលបបរមីការ។ ទរមង់បនោះរតូវ ននិយមបរបីរ ស់បៅតំបន់មជឈមឹបូពា៌ា ។ និបោជក
ភ្នគបរចីន នសាា ល់ទរមង់ CV របបភទបនោះ។ ក៏ប ុដនត ទរមង់បនោះមិនសូវម្ភនរបសិទធ
ភ្នពចំបពាោះបោកអនកដដលបទីបដតបញ្ច ប់ការសិកាថមីៗ ចង់បធវីការផ្ទល ស់បតូរការងារថមី ឬ
ោឈប់ពីការងារ នមួយរយៈ ប យីដសវងរកការងារសារជាថមី។ 

 របវតតរូិបសបងេបតាមរបបភទការងារៈ គឺជាទរមង់ CV ដដលបផ្ទត តបៅបលីចំណុចសំខាន់
ៗដូចជា ជំនាញ បទពិបសាធន៍ការងារ និងសាន នដការងារដដលសបរមច ន ក៏ប ុដនតមិន
ម្ភនកំណត់កាលបរបិចេទចាស់ោស់ ប ម្ ោះរកុម  ុន និងទីតាងំបនាោះប យី។ ទរមង់
បនោះម្ភនរបសិទធភ្នពសរម្ភប់បោកអនកដដលម្ភនបំណងផ្ទល ស់បតូរការងារ ចូលរប ូក
បៅកនុងទីផារការងារសារជាថមី និងចំបពាោះអនកដសវងរកការងារបធវីជាបលីកដំបូង ជាពិ-
បសសអាចោក់បញ្ចូ លនូវព័ត៌ាម្ភនអំពីបទពិបសាធន៍ការងារ    មក បោយមិនច ំច់
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កត់រតាតាមលំោប់លំបោយ។ និបោជកមួយចំនួនមិនចូលចិតតទរមង់ CV       
   ពីបរពាោះអនកទាងំបនាោះយល់ថា អនកដសវងរកការងារបធវីកំពុងពាោមោក់ ងំអវីមួយ 
ឬក៏បងកប់ភ្នពមិនបសាម ោះរតង់។ 

 របវតតរូិបសបងេបកាលរបវតត ិនងិតាមរបបភទការងាររមួបញ្ចូ លគ្នន ៈ គជឺាទរមង់ CV ដដល
បផ្ទត តបៅបលីចំណុចសំខាន់ៗដូចជា ជំនាញ សាន នដការងារដដលសបរមច ន របវតតិ 
ការសិកា បទពិបសាធន៍ការងារ (អតីតកាល និងបចចុបបននកាល)។ ទរមង់របបភទបនោះ 
ម្ភនរបសិទធភ្នព និងអតថរបបោជន៍ សរម្ភប់អនកដសវងរកការងារបធវីភ្នគបរចីន បោយ 
សារដតការបផ្ទត តជាចំបងបលីជំនាញជាក់ោក់សរម្ភប់បរបីរ ស់កនុងការងារ ជាជាង 
តំដណងដដលបោកអនកម្ភន។ 

 

 

របការគរួចងចៈំ 
 បទាោះបីជាបោកអនកបរជីសបរសីនូវទរមង់ CV របបភទណាក៏បោយ (របវតតិរូបសបងេប
កាលរបវតតិ របវតតិរូបសបងេបតាមរបបភទការងារ និងរបវតតិរូបសបងេបកាលរបវតតិ និងតាម
របបភទការងាររមួបញ្ចូ លគ្នន ) បោកអនករតូវោក់បញ្ចូ លនូវចំណុចសំខាន់ៗរមួម្ភនៈ 

 មុខតំដណងការងារ (Career Position) 
 បសចកតីសបងេបពីបទពិបសាធន៍ការងារ (Summary of experience) គឺជាព័ត៌ា
ម្ភនលមអិតអំពីលកេណៈសមបតតិនិងសកាត នុពលការងារបធវីដដលអំបណាយផលដល់ 
មុខតំដណងការងារដដល នោក់ពាកយសំុចូលបបរមីការងារ 

 ជំនាញ 
 របវតតិការងារដដលធ្លល ប់បបរមីការងារពីមុនមក និងការងារនាបពលបចចុបបនន  
 ការសិកាអប់រ ំឬ/និងការអភិវឌ្ឍវជិាា ជីវៈ 
 ការងារបៅកនុងស គមន៍ និងការងារសម័រគចិតត 
 ប ម្ ោះអនកធ្លនា (រតូវបញ្ជា ក់ថានឹងម្ភនផតល់ជូនរបសិនបបីនិបោជករតូវការ) 

 



ទីភ្នន កង់ារជាតិមុខរបរ និងការងារ   ទ.ជ.ម.ក 
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ប ម្ ោះ ...... ...... 

ផទោះបលខ ...... ផលូវ ...... សងាក ត់............ ខណឌ  ............ រាជធ្លនភីនបំពញ 

ទូរសព័ទៈ (+៨៥៥) ...... ...... 

អុដីម លៈ ......@gmail.com 

 

មុខត្ំណែខ :  សាស្ត្សាត ចរយភ្នសាអង់បគលស 
 

របវត្តិការសកិ្សា  

 ២០១០-បចចុបបនន : កពុំងសិកាថាន ក់អនុបណឌិ តអកសរសាស្ត្សត 
អង់បគលសបៅសាកលវទិាល័យ ...... 

 ២០០៦-២០១០ : បរញិ្ជា បរតទសសនវទិាបៅសាកលវទិាល័យ 
...... 

  ២០០៦-២០១០ : បរញិ្ជា បរតអកសរសាស្ត្សតអង់បគលសបៅសាកល 
វទិាល័យ ...... 

 

បទពិង្ោធន៍ការងារ 

 ២០១០-បចចុបបនន  :  បបរងៀនភ្នសាអង់បគលសបៅវទិាសាថ ន ...... 
និងសាកលវទិាល័យ ...... 

 ២០០៩-២០១០ :  បបរងៀនភ្នសាអង់បគលសបៅវទិាសាថ ន ...... 

 ២០០៧-២០០៩ : បបរងៀនសិសសតាមផទោះ 

 

របវតតរូិបសបងេបកាលរបវតត ិ
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ជំនាញក្សុំពយទូ័រ និខភាោបរង្ទស 

 ភ្នសា : អង់បគលស អាចសាត ប់ និោយ និងសរបសរ ន 
ោ ងសាទ ត់ជំនាញ 

 កុំពយូទ័រ : អាចបរបីរ ស់កមមវធិី MS Word, Excel, 
អុីនបធីរណិត និងអុីដម ល 

 

ការងារក្សនខុសហគមន៍ និខការងារសមរ័គចិត្ត 
 ២០០៨-២០០៩ : ជាបុគាលិកសម័រគចិតតបៅអងាការ ...... 
 ២០០៧-២០០៨ : ជាយុវជនកាក ទរក មកមពុជារបចសំាកល

វទិាល័យ ...... 
 

ង្ ម្ ោះអនក្សធានាប ម្ ោះអនកធ្លនា ឬលិខិតបោងប ម្ ោះអនកធ្លនា ឬលិខិតបោង 
 បោក ...... ......  : របធ្លនការោិល័យសិកាននសាកល 
   វទិាល័យ ...... 

  ទូរស័ពទៈ (+៨៥៥) ...... ...... 
 បោក ...... ...... : របធ្លនការោិល័យរសាវរជាវននសាកល  

  វទិាល័យ ......  
  ទូរស័ពទៈ (+៨៥៥) ...... ...... 

 

 

 

 

 

 

ចពំ ោះព ម្ ោះអ្នកធានា ពោកអ្នកអាចមិនចបំាច់
សរពសរកប៏ាន កប៏ ៉ុន្នែត្រូវបញ្ជា កថ់ា នឹងមានផែលជ់នូ
ត្រសិនពបើនិពោជកត្រូវការ។ 
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Name: ...... ...... 

#......, St......., Sangkat .........,  Khan ......, Phnom Penh 

Tel: (+855) ...... ......  

E-mail:  ...... @gmail.com 

 
 

POSITION : ENGLISH PROFESSOR 

 

EDUCATION    

 2010-Present : Persuing Master of English Literature at 

University of ......  

 2006-2010 : Bachelor of Arts in Philosophy at University 

of ...... 

 2006-2010 :  Bachelor of English Literature at University 

of ...... 

EXPERIENCE 

 2010-Present : Teacher of English at ...... Institute and ...... 
University 

 2009-2010 : Teacher of English at ...... Institute 

 2009-2010 : Teacher of English at ...... Institute 

 2007-2009 : Tutor 

 

Chronological Resume 

mailto:XXX@gmail.com
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COMPUTER SKILL AND LANGUAGE 

 Langauge : Good command of English for listening, 

speaking, and writing 

 Computer : Ms Word, Excel, Internet and E-mail 

COMMUNITY AND VOLUNTARY ACTIVITY 

 2008-2009 : Volunteer staff at ...... Organization 

 2007-2008 : Youth of Cambodian Red Cross at University 

of ......  

REFERENCE 

 Mr. ...... ...... :  Office Chief at University of ......                        

    Tel: (+855) ...... ...... 

 Mr. ...... ...... : Office Chief of Research at University of ..... 

Tel: (+855) ...... ......  
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ប ម្ ោះ ...... ...... 

ផទោះបលខ ...... ផលូវ ...... សងាក ត់ ...... ខណឌ  ...... រាជធ្លនភីនបំពញ 

ទូរសព័ទៈ (+៨៥៥) ...... ......   

អុដីម ល: ...... @gmail.com 

 
 

មុខត្ំណែខ          គណបនយយករ 
 

ង្សចក្សតីសង្ខេប 
នាងខ្ុ ំជានិសសតិបញ្ច ប់ការសិកា ជំនាញគណបនយយ បៅសាកលវទិាល័យ ...... និងភ្នសា
អង់បគលសបៅសាកលវទិាល័យ ......។ នាងខ្ុ ំធ្លល ប់បបរមីការងារបៅរគឹោះសាថ នមីរកូ រិញ្ាវតថុ 
...... ដផនកគណបនយយ រយៈបពល ២ឆ្ន  ំនិងធ្លល ប់ជាជំនួយការដផនកគណបនយយបៅរកុម  ុន
ផាត់ផាង់បរគឿងសំណង់ ......។ 
 

របវត្តិការសកិ្សា  
 បរញិ្ជា បរតគណបនយយ បៅសាកលវទិាល័យ ......  ឆ្ន ២ំ០១០ 
 បរញិ្ជា បរតអកសរសាស្ត្សតអង់បគលស បៅសាកលវទិាល័យ ...... ឆ្ន ២ំ០០៩ 

 

ជំនាញ 
 ជនំាញរគប់រគង រិញ្ាវតថុ 

 បរៀបចំទូទាត់   អាករដដលរតូវបង់       ដដលរតូវទទួល នមកវញិ 
        រម           និងការរកាទុកបញ្ា ីគណបនយយបុគាលិក និង 

                                
                                                   

របវតតរូិបសបងេបតាមរបបភទការងារ 
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                       សរម្ភប់ចំណាយបនាទ ប់បនស ំ
 ជនំាញ       ការចណំាយ 

 បរៀបចំរ ក់បបៀវតសជូនបុគាលិក          
                      ទទួល    ដផនក    
 បរៀបចំរ យការណ៍ចំណូល ចំណាយសាច់រ ក់របចនំថៃ    បរៀបចំ   -  

         
 បរៀបចំចំណាយ            ដូចជារ ក់រងាវ ន់ រ ក់បំណាច់ រ ក់ 

សរម្ភប់ទូទាត់កនុងបពលឈប់សរម្ភក និងរ ក់ទូទាត់     ងអំ       

                          លំដ       ។ 
 ជនំាញមូលោា ន 

 ភ្នសា : អង់បគលស អាចសាត ប់ និោយ និងសរបសរ នោ ង
សាទ ត់ជំនាញ 

 កុំពយូទ័រ  : អាចបរបីរ ស់កមមវធិីដូចជា MS Word, Excel,  
Access I & II, និង Quick Book 

 

បទពិង្ោធន៍ការងារ 
 ជាគណបនយយករបៅរគឹោះសាថ នមីរកូ រិញ្ាវតថុ ...... 
 ជាជំនួយការគណបនយយបៅរកុម  ុនផាត់ផាង់បរគឿងសំណង់ ...... 
 ជាបបឡាករបៅអងាការ ...... 

 

ង្ ម្ ោះអនក្សធានា 
 បោក ...... ...... :  របធ្លនដផនកគណបនយយននរកុម  ុនផាត់  
  ផាង់បរគឿងសំណង់ ...... 
  ទូរស័ពទៈ (+៨៥៥) ...... ...... 
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Name: ...... ...... 

#......, St......, Sangkat ...... ......,  Khan ......, Phnom Penh 

Tel: (+855) ...... ......  

E-mail: ......@gmail.com  
 
 

POSITION ACCOUNTANT 
 

SUMMARY 

I have completed bachelor degrees in Accounting at University of ...... ; and in 

English literature at University of ....... I have two years experience in 

Accounting at ...... Microfinance Institute. I used to be Accounting Assistant 

at ...... Company. 

 

EDUCATION 

 Bachelor of Accounting at University of ......, 2010 

 Bachelor of English literature at University of ...... , 2009 

 

SKILLS  

 Financial Resource Management Skill 

- Compute taxes owed and prepare tax returns 

- Prepare forms and manuals for accounting and 

bookkeeping personnel, and their work activities record  

- Prepare financial statement, financial management 

reports 

- Manage and update the Petty Cash 

Functional Resume 

mailto:......@gmail.com
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 Payment Management Skill 

- Prepare payroll for staff and workers 

- Receive cash collection from sales 

- Prepare daily records of cash payment, receipt and check 

preparation for signature 

- Prepare remuneration, bonuses and indemnities, 

compensatory holiday and money to the worker during 

disability and maternity leave 

 Basic Skills 

- Language:   Good command of English for listening,  

Speaking, and writing. 

- Computer:  MS Word, Excel, Access I & II, Quick Book.   

WORK EXPERIENCE 

 Accountant at ...... Microfinance Institute 

 Assitant Accounting at ......  

 Cashier at ...... 

 

REFERENCE 

 Mr. ...... ...... : Chief of Accounting at ......  

    Tel: (+855) ...... ...... 
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ង្ ម្ ោះ: ...... ...... 

ផទោះបលខ...... ផលូវ...... សងាក ត់......ខណឌ ......រាជធ្លនភីនបំពញ 

ទូរសព័ទៈ (+៨៥៥) ...... ...... 

អុដីម ល: ......@gmail.com 

 

មុខត្ំណែខ :       របធ្លនដផនកទផីារ 

របវត្តិការសកិ្សា  

 ២០០៨-២០១០   :                               
             ...... 

 ២០០៣-២០០៨  :                                     
             ...... 

 ២០០៤-២០០៦  :                 រមិ                         
                   ...... 

 

បទពិង្ោធន៍ការងារ 
 ២០០៩-          :                                 

     ...... 
 ២០០៨-២០០៩ :                                ...... 
 ២០០៧-២០០៨ :                           ...... 
 ២០០៦-២០០៧  :                          ...... 
 ២០០៥-២០០៦ :        បុគាលិកដផនកលក់           ...... 

របវតតរូិបសបងេបកាលរបវតត ិនងិតាមរបបភទការងាររមួបញ្ចូ លគ្នន   
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ជំនាញ 
                    នងិជនំាញតាមោន នងិទនំាក់ទនំង 

                              កនុងការ                 
                

 ម្ភនទំនាក់ទំនងលអជាមួយបុគាលិក និងអតិថិជនរបស់រកុម  ុន 
                                             
                  នមល                         

            នងិអភវិឌ្ឍន៍ 
                  អ ំ  រមូ               
                 និងការផសពវផាយ           ថមី  
 ដកនចន និងអភិវឌ្ឍផលិតផលឱយរសបតាមតរមូវការ        

 ជនំាញមូលោា ន  
 ភ្នសា :  អង់បគលស អាចសាត ប់ និោយ និងសរបសរ ន

ោ ងសាទ ត់ជំនាញ 
 កុំពយូទ័រ               :      អាចបរបីរ ស់កមមវធិី MS Word, Excel 

   អុីនបធីរណិត និងអុីដម ល 
 

ការងារក្សនខុសហគមន៍  
                                           ...... 

 

ង្ ម្ ោះអនក្សធានា 
 បោក ...... ...... :                             ...... 

 ទូរស័ពទៈ (+៨៥៥) ...... ...... 
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Combination Resume  
 

Name: ...... ...... 

#......, St......, Sangkat......,  Khan......, Phnom Penh 

Tel: (+855) ...... ......  

E-mail: ......@gmail.com   
  

 
POSITION                :        MARKETING MANAGER 

EDUCATION 

 2008-2010  : Master of Marketing and Business at 

University of ...... 

 2003-2008  : Bachelor of Marketing and Business at 

Universitty of ...... 

 2004-2006 : Diploma of English at ...... of Education 

Center  

EXPERIENCE 

 2009-Present : Assistant Sales Manager at ......  

 2008-2009 : Assistant Marketing Manager at ...... 

 2007-2008 : Sales supervisor at ...... 

 2006-2007 : Salesman at ...... 

 2005-2006 : Sales supervisor at ......   

 
SKILL 

 Personel Management and Communication Skills 

 Tranning and Orientating to the staff for increasing sale of the 

company 

mailto:......@gmail.com
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 Good communication with clients and company’s staff 

 Follow-up activities and work outcome of saleman 

 Controling and evaluating on activity plan and work outcome 

 Research and Development Skills 

 Research on the client’s needs 

 Research on new market for new products and its promotion 

 Basic Skills 

 Language  : Good command of English for listening, 

speaking, and writing 

 Computer    : Ms Word, Excel,  Access I & II, and Quick 

Book 
 

COMMUNITY WORK 

 Member of Cambodia Red Cross at Universitty of ...... 

 
 

REFERENCE 

 Mr. ......  : Sales Manager at ......  

 Tel: (+855) ...... ...... 
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រសម ីកលាណ  
ផទោះបលខ...... ផលូវ...... សងាក ត់...... 
ខណឌ ......រាជធ្លនភីនំបពញ 
 
នថៃទី...... ដខ...... ឆ្ន .ំ..... 
 
បោក ...... ...... 
របធ្លនដផនកបុគាលិក 
រកុម  ុន ...... ...... 
របអប់សំបុរតបលខ...... ភនំបពញ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

លិខតិអមរបសប់ោកអនករតវូោក់បញ្ចូ លនូវៈ 
 កាលបរបិចេទ 
 អាសយោា នរបស់បុគាលដដលបោកអនករតូវបផី្ CV (ជាទូបៅម្ភន 

បញ្ជា ក់បៅកនុងព័ត៌ាម្ភនបរជីសបរសីបុគាលិក) 
 ឯកសារបោងៈ រតូវបញ្ជា ក់អពំីរបភពព័ត៌ាម្ភនដដលបោកអនកទទួល ន  

(របភពដដល នផសពវផាយ កាលបរបិចេទ និងមុខតំដណង) 
 មុខតំដណងៈ រតូវបញ្ជា ក់អំពីមុខតំដណងដដលបោកអនក នោក់ពាកយ 

សំុចូលបបរមីការងារ 
 បោកអនករតូវម្ភនបពលបវោរគប់រគ្នន់កនុងការរង់ចបំធីវបទសម្ភភ សន៍  
 អាសយោា នទំនាក់ទំនង (ទូរស័ពទបលីតុ ទូរស័ពទនដ និងអុីដម ល) 
  តថបលខា 

លខិិត្អម (Cover Letter) 

លខិិត្គំរសូ ុចំូលបង្រមើការងារ 
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រសម ីកលាណ  
ផទោះបលខ...... ផលូវ...... សងាក ត់...... 
ខណឌ ......រាជធ្លនភីនំបពញ 
 
នថៃទី...... ដខ...... ឆ្ន .ំ..... 
 
បោក ...... ...... 
របធ្លនដផនកបុគាលិក 
រកុម  ុន ...... ...... 
របអប់សំបុរតបលខ...... ភនំបពញ 

សូមបគ្នរពជរម្ភបជូនបោក ...... ...... 

 នាងខ្ុ ំម្ភនបំណងោក់ពាកយសំុចូលបបរមីការងារកនុងមុខតំដណងជា “អនកជនំយួការ 
ដផនកគមី”ី ននរកុម  ុន ...... ដដល នបធវីការផសពវផាយបៅបលីបគ ទំព័រទីភ្នន ក់ងារជាតិមុខ 
របរ  និងការងារ (www.nea.gov.kh)   កាលពីនថៃទី......  ដខ...... ឆ្ន .ំ.....។   

 នាបពលបចចុបបននបនោះ នាងខ្ុ ំបទីបដតបញ្ច ប់ការសិកាឆ្ន ទំី៤ ដផនកគីមីវទិាបៅសាកល
វទិាល័យ ......។ បៅកនុងការសិការបស់នាងខ្ុ ំ ជាពិបសសកនុងឆ្ន ចុំងបរកាយបនោះ នាងខ្ុ ំ ន 
សិកាបលីមុខវជិាា ជាបរចីនដផនកផលិតកមមគីមី ដដលនាងខ្ុ ំម្ភនជំបនឿោ ងមុតម្ភថំា នាងខ្ុ ំគឺ 
ជាបបកេជនដ៏សកកសិមមួយរូប សរម្ភប់មុខតំដណងដដលបោក នបធវីការផសពវផាយបនោះ។ 
ដូចដដល នបងាា ញជូនបៅកនុងរបវតតិរូបសបងេប នាងខ្ុ ំធ្លល ប់បបរមីការកនុងតួនាទីជាអនកជំនួយ 
ការមនទីពិបសាធន៍បៅដផនកគីមីវទិា ទទួលបនទុកបរៀបចំបនទប់ពិបសាធន៍សរម្ភប់និសសតិឆ្ន ទំី១ 
បធវីចណំាត់ថាន ក់ធ្លតុគីមី និងបធវីបញ្ា ីសារបពីភ័ណឌ សម្ភភ រពិបសាធន៍។ ទនទឹមនឹងបនាោះ នាងខ្ុ ំ 

លខិិត្គំរសូ ុចំូលបង្រមើការងារ 

 

http://www.nea.gov.kh/
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 នអភិវឌ្ឍសមតថភ្នពតាមរយៈការចូលរមួសិកាវគាខលីៗដូចជាភ្នសាអង់បគលស និងការបរបី
រ ស់កុំពយូទ័រ ដដលជារបបោជន៍កនុងការចូលរមួចំដណកអនុវតតនូវទិសបៅការងាររបស់រកុម 
  ុនឱយទទួល នបជាគជ័យ។ 

 នាងខ្ុ ំកំពុងដសវងរកមុខតំដណងការងារ ដដលផតល់លទធភ្នពឱយនាងខ្ុ ំអាចបរបីរ ស់
នូវចំបណោះដឹង និងជំនាញឱយអស់ពីលទធភ្នព។ នាងខ្ុ ំបជឿជាក់ថា នាងខ្ុ ំគឺជាបបកេជនដដល
ម្ភនលកេណៈសមបតតិរគប់រគ្នន់ កនុងការបំបពញការងារសរម្ភប់មុខតំដណងការងារជាជំនួយ
ការដផនកគីមីបៅកនុងរកុម  ុនរបស់បោក។ នាងខ្ុ ំបរតៀមខលួនរចួជាបរសចសរម្ភប់ការបធវីបទ
សម្ភភ សន៍នាបពលខាងមុខ តាមបពលបវោដដលរកុម  ុន នកំណត់។ 

 បោយទទួលនូវបសចកតីបគ្នរពរាប់អានដ៏ខពង់ខពស់អំពីនាងខ្ុ ំ។ 
 

  

 រសម ីកលាណ 
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Reaksmey Kulyan 
No......., St......, Sangkat...........,  
Khan ..........., Phnom Penh 
 

Date: DD/MM/YY 
 

Mr. ...... ...... 
Director of Personnel 
...... ...... Company 
P.O. Box ......, Phnom Penh 
 

Dear Mr. ...... ......,  
 

I would like to apply for the position of Chemical Assistant, posted on 
National Employment Agency website (www.nea.gov.kh) on DD/MM/YY.  
 

I am currently finishing my last year of studies at University of ......  in the 
Department of Chemistry. In the course of my studies, and especially during 
this last year at the University, I have completed serveral courses in the field 
of chemical production, which I believe that it would make me a suitable 
candidate for the position you are advertising. 
 

As you will see from my enclosed CV, I have also worked as a lab assistant in 
the Department of Chemistry, setting up laboratories for first year student, 
classifying compounds and doing inventory of materials. Also, you will notice 
that I have taken several short courses in English and Computer word 
processing, which I believe are important skills for any future employment in 
a company such as yours. 
 

I am looking for a position that will allow me to use the skills I have acquired 
in the course of my studies. I believe that I would be an ideal candidate for the 
position as Chemical Assistant in your company. I am available for an 
interview to come at any time convenient to you. 
 

Yours sincerely, 

 
 
Reaksmey Kulyan 

Sample of Cover Letter 
 

http://www.nea.gov.kh/
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បោកអនករតូវរ កដថា CV និងលិខិតអមរបស់ខលួនម្ភនភ្នពទាក់ទាញគួរឱយចង់ 
អាន បរបីរ ស់ទរមង់សមរសប និងងាយរសួលកនុងការអាន។ សូមកុំបរបីអកសរដដលម្ភន 
ទំ តូំចបពក និងពិ កអាន។ 

 បោកអនករតូវរ កដថា CV និងលិខិតអមរបស់ខលួន នបំបពញអតថន័យឱយគ្នន បៅ 
វញិបៅមក។ លិខិតអម គឺជាឱកាសកនុងការបងាា ញឬដណនាបំដនថមពីបទពិបសាធន៍ 

លកេណៈសមបតតិពិបសសណាមួយដដលបោកអនកម្ភន និងសរម្ភប់ភ្នា ប់ជាមួយ 
CV  មុននឹងបផ្ីជូននិបោជក។ 

 បធវីការដកសរមួល CV របស់បោកអនកឱយ នសមរសបបៅនឹងមុខតំដណងការងារ 
ដដល នោក់ពាកយសំុចូលបបរមីការងារ។ 

 បធវីការពិនិតយឱយ នលអិតលអន់ និងអានឱយ នបរចីនដង បោយមិនរគ្នន់ដតពិនិតយ
បៅបលីអកេរាវរុិទធ ក៏ប ុដនតរតូវពិនិតយបៅបលីម្ភតិកា និងព័ត៌ាម្ភនបៅកនុង CV ដដល
ទាក់ទងបៅនឹងមុខតំដណងការងារ។ 

 បលីកប ងីពីសមិទធផលការងារដដលបោកអនកសបរមច ន និងសមិទធផលដនទ
បទៀត។ 

 រោិះរកនូវព័ត៌ាម្ភនសំខាន់ៗដដលរបំលចនូវលកេណៈសមបតតិ និងសកាត នុពលការងារ
របស់បោកអនកដល់និបោជក។ 

 

  

 

ចំែុចគនលោឹះង្ៅក្សនខុរបវត្តិរបូសង្ខេប 
និខលខិិត្អម 
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ការវាយត្ំលលង្ៅង្លើលក្សេែៈសមបត្តិរបសង់្ោក្សអនក្ស 
 

និបោជក  នចត់ទុកលកេណៈសមបតតិរបស់បោកអនក គឺជារបការដ៏សំខាន់ដដលរតូវយក 
មកបធវីការពិចរណាកនុងចំបណាមលកេខណឌ ដនទបទៀត។ សូមពិនិតយបមីលតារាងខាងបរកាម 
និងបធវីការបរជីសបរសីនូវចំណុចចំនួន ៥ ដដលបោកអនកចត់ទុកជាលកេណៈសមបតតិដ៏លអ
របនពរបសប់ោកអនក។  

សមតថភ្នពកនុងការទនំាក់ទនំង 
 ម្ភនអធារស័យលអ 
 ម្ភនភ្នពរសុោះរសួលគ្នន  
 ម្ភនសមតថភ្នព 
 ម្ភនលកេណៈរបហាក់របដ លគ្នន  
 ម្ភនការស ការ 
 សុភ្នពរាបសារ 
 ម្ភនភ្នពបុិនរបសប់កនុងការងារ 
 ងាយសរមបខលួនជាមួយអនកដនទ 
 ជាមនុសសដដលរកីរាយ 
 ម្ភនឥរោិបថសមសួន 
 ចូលចិតតជួយយកអាសាអនកដនទ 

 ម្ភនជំនាញអនតរបុគាល 
 គួរឱយរសឡាញ់ 
 ដដលរសួរាយរាក់ទាក់ 
 មនុសសដដលម្ភនការដណនា ំ
 ម្ភនចរតិសលូតបូត 
 គួរឱយចូលចិតត 
 គួរឱយបគ្នរព 
 ម្ភនភ្នពវយ័ឆ្ល ត 
 ជាមនុសសគួរឱយទុកចិតត ន 
 អាចបធវីការជារកុម 
 មនុសសម្ភនភ្នពកក់បដៅ  

ការបសៃចីសរបសរី / ជរមញុ 
 ម្ភនម ចិចតា 
 ដដលគបឃលនី 
 ម្ភនភ្នពមុងឺម្ភ ត់ 

 ម្ភនភ្នពជាអនកដឹកនា ំ
 បឆលីយតបតាមបពលកំណត់ 
 ជរមុញបលីកទឹកចិតតខលួនឯងបធវីអវីមួយ 
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 ដដលចូលចិតតរបកួតរបដជង 
 ដដលយកចិតតទុកោក់ 
 របកបបោយភ្នពសាទ ត់ជំនាញ 
 ដដលចង់ ន 
 ម្ភនភ្នពសាវ ហាប់ 
 រកីរាយនឹងការរបកួតរបដជង 
 សមបូរគំនិត ប យីមុឺងម្ភ ត់ 
 ឆ្ប់របំភីប 
 មនុសសដដលម្ភនជ័យជំនោះបោយបសចកតី
សាវ ហាប់ និងម ចិេតា 

 មនុសសពាោមសបរមចបគ្នលបំណង
ដដលខលួន នកំណត់តាមរយៈការអនុវតត
ជាក់ដសតង 

 របកបបោយសុទិដាិនិយម 
 របកបបោយកតីសងឃមឹ 
 រកីរាយនឹងទទួលគំនិតថមី 
 ដដលមិនយកលំនាតំាមអនកដនទ 
 ការបរតៀមខលួន 
និងបធវីសកមមភ្នពមុននឹងប តុការណ៍
អវីមួយបកីតប ងី 

 ជាមនុសសរបសប់កនុងការបោោះរសាយ 
បញ្ជា  

 ការបលីកទឹកចិតតបោយខលួនឯង 
 ភ្នពបជឿជាក់ចំបពាោះខលួនឯង 
 មនុសសដដលបធវីកិចចការបោយខលួនឯង 
 ម្ភនគំនិតផតួចបផតីម 
 អាចបត់ដបន នរគប់សាថ នការណ៍ 

អកបបករិោិ 
 បសាម ោះរតង់ 
 សុចចរតិ 
 ភកៅីភ្នព 
 ម្ភនទិសបៅចាស់ោស់ 
 ម្ភនចិតតទូលំទូោយ 
 របកបបោយកតីសងឃមឹ 
 ឆ្ប់យល់ការ 
 

 របកបបោយវជិាា ជីវៈ 
 ការរកីចបរមីនបៅមុខ 
 ម្ភនទំនួលខុសរតូវ 
 ម្ភនបទពបកាសលយខាងនិោយកំដបលង 
 ម្ភនគំនិតសមប តុផល 
 ទឹកចិតតនឹងនរ 
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ការទនំាក់ទនំង / ការបោោះរសាយបញ្ជា  
 បរបីវធិីសាស្ត្សតវភិ្នគ និងអបងកត  សមបូរបោយសំនួនបោហា 
ការបត់ដបន 
 ការគិតគូរ នចាស់ោស់ 
 មិនបចោះរាដរក 
 បចោះយល់ចិតត 
 អាចរគប់រគងជំបោោះ នលអ  
 ជាអនកសាត ប់របកបបោយការយកចិតត 
ទុកោក់ 

 បពារបពញបោយកៅីរសនម 
 ម្ភនលកេណៈរ កដរបជា 
 របកបបោយការពិចរណា 
 របកបបោយការពិនិតយ និងអបងកត 
 ដដលម្ភនភ្នពលបមអៀង 
 ដដលសមប តុសមផល 
 ដដលឆ្ប់យលដ់ឹង និងម្ភនភ្នពនវឆ្ល ត 
 ជាអនកចរចដដលរបកបបោយអំណោះ
អំណាង 

 បរៀនឆ្ប់យល់ 
 ម្ភនសុភវនិិចេ័យរតឹមរតូវ 
 ការជួយបោោះរសាយបញ្ជា  
 ភ្នពលអិតលអន់ 
 របកបបោយសណាៅ ប់ធ្លន ប់ 

 ការតស ូ 
 ការបបពញការងាររបកបបោយសមតថ
ភ្នព 

 អាចសបរមចកិចចការ នមួយពរពិច
ដភនក 

 បគ្នរពបពលបវោ 
 ដដលអាចបជឿទុកចិតត ន 
 ការបងាា ញពីគំនិតផតួចបផតីម 
 ដដលដផអកបលីវធិីសាស្ត្សត 
 ម្ភនភ្នព មត់ចត់ 
  វកឹហាត់ នលអ 
 ការចត់ដចង នលអរបបសីរ 
 ម្ភនគំនិតទូលំទូោយ 
 ដដលម្ភនរបបៀបរបបលអ 
 មិនបឆវឆ្វ 
 ម្ភនទឹកចិតតសបាយរកីរាយ 
 របកបបោយភ្នពបជឿជាក់ 
  ម្ភនមនសិការខពស់ 
  ដដលមិនដរបរបួល  
  ម្ភនទឹកចិតតយុតតិធម៌ា 
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 អតតចរកិរងឹរូស 
 ដដលមិនតបមកីងឬក 

 ម្ភនភ្នពបទៀងរតង់ 
 ម្ភនភ្នពរ កដរបជា 

ភ្នពបុនិរបសពវ 
 ដដលអាចយកលំនាតំាម ន 
 ដដលរសបគ្នន  
 ម្ភនគំនិតនចនរបឌ្ិត 

 ភ្នពចង់បចោះចង់ដឹង 
 ការបត់ដបនតាមកាលៈបទសៈ 

 

ការបបំពញការងារ 

 សមតថភ្នពកនុងការដបងដចកការងារ 
អាទិភ្នព 

 ភ្នពបទៀងរតង់ 

 ម្ភនគំនិតរោិះគន់សាថ បនា 

 ម្ភនការបបតជ្ាចិតតខពស់ 

 ការយកចិតតទុកោក់ 

 របកបបោយសមតថភ្នព 

 ឧសា ៍ពាោម 

 ឯករាជយភ្នព 

 ម្ភនរបបៀបរាបរយ 

 

លកេណៈសមបតតបិផសងៗដដលមនិម្ភន 
កនុងតារាង 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 

លកេណៈសមបតតសិខំាន់ទាងំ ៥ របស ់
បោកអនកគ ឺ
១. ................................................ 
២. ................................................ 
៣. ................................................ 
៤. ................................................ 
៥. ................................................ 
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ការវាយត្លមលង្ៅង្លើជំនាញណសវខរក្សការងារង្ធវើ 
           
បសចកតីដណនាៈំ សូមបោកអនកអាននូវចំណុចដូចខាងបរកាមឱយ នម ត់ចត់ បនាទ ប់មកបធវី 
ការបរជីសបរសីយកបលខណាមួយ រចួគូសរងវង់ កនុងករណីដដលបោកអនកយល់ថាសមរសប 
បៅនឹងលកេណៈសមបតិតរបស់ខលួន រមួម្ភនៈ 

ការោយតនមលៈ ១: យលរ់សបទាងំរសុង  ៤: មិនយលរ់សប 

  ២: យលរ់សប   ៥: មិនយលរ់សបទាងំរសុង 

  ៣: របដ លជាយលរ់សប ឬមិនយលរ់សប  

១ ខំុ្យលដឹ់ងអំពីកតាត ដដលជរមុញឱយរូបខំុ្អាចពុោះពារការលំ កបៅ
កដនលងបធវីការ ...................................................................... 

 

១ 

 

២ 

 

៣ 

 

៤ 

 

៥ 

២ ខំុ្អាចកំណត ់ននូវជំនាញ និងចំណុចខាល ងំរបសខំុ្់ .................. ១ ២ ៣ ៤ ៥ 

៣ ខំុ្អាចកំណត ់ននូវសាន នដការងារដដលអាចបញ្ជា ក់ពីចំណាប់
អារមមណ៍ និងសមតថភ្នពដដលពាកព់័នធបៅនឹងការងារ ................. 

 

១ 

 

២ 

 

៣ 

 

៤ 

 

៥ 

៤ ខំុ្ដឹងអំពីកិចចការដដលខំុ្ចងប់ធវីកនុងអំ ុងបពល៥ឆ្ន ខំាងមុខ ......... ១ ២ ៣ ៤ ៥ 

៥ ខំុ្អាចកំណត ់នោ ងចាសោ់ស់ពីបគ្នលបៅការងារ បោយ
សងកតធ់ៃនប់ៅបលីការដសវងរកការងារបធវីបៅតាមអងាភ្នព ឬរកុម  ុន 
ណាមយួ ........................................................................... 

 
 

១ 

 
 

២ 

 
 

៣ 

 
 

៤ 

 
 

៥ 

៦ ខំុ្ដឹងពីជំនាញដដលអាចផតលឱ់យនិបោជកចំបពាោះការងារខុសគ្នន .... ១ ២ ៣ ៤ ៥ 

៧ ខំុ្ដឹងពីជំនាញដដលនិបោជកភ្នគបរចីនរតូវការ ឬបធវីការបរជីស
បរសីបុគាលិក ...................................................................... 

 

១ 

 

២ 

 

៣ 

 

៤ 

 

៥ 

៨ ខំុ្អាចពនយល់និបោជក នោ ងរបនពចំបពាោះកិចចការដដលខំុ្
អនុវតត នលអរបបសីរ និងរបកបបោយការបពញចិតត .................... 

 

១ 

 

២ 

 

៣ 

 

៤ 

 

៥ 

៩ ខំុ្អាចបញ្ជា ក ់នថាប តុអវី ននិបោជកគរួបរជីសបរសីខំុ្ឱយបបរមី
ការងារ ............................................................................. 

 

១ 

 

២ 

 

៣ 

 

៤ 

 

៥ 
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១០ ខំុ្អាចចំណាយបពលពី១០ បៅ ១៥ បម្ភ ងកនុងមយួស ត  ៍ បដីមប ី
ដសវងរកការងារបធវី ............................................................... 

 

១ 

 

២ 

 

៣ 

 

៤ 

 

៥ 

១១ ខំុ្យលដឹ់ងពីវធីិសាស្ត្សតដសវងរកព័ត៌ាម្ភនពីនិបោជក និងអងាភ្នព
បផសងៗបៅតាមមជឈមណឌ លការងារ បណាណ លយ័សាធ្លរណៈ  និង
បៅបលីបគ ទំពរ័ ................................................................ 

 
 

១ 

 
 

២ 

 
 

៣ 

 
 

៤ 

 
 

៥ 

១២ ខំុ្អាចសរបសររបវតតិរូបសបងេប លិខិតអម និងលិខិតដថលងអំណរ
គុណកនុងរបបភទបផសងគ្នន  នោ ងលអ ..................................... 

 

១ 

 

២ 

 

៣ 

 

៤ 

 

៥ 

១៣ ខំុ្អាចយល ់ និងកំណត ់នទុកជាមុន ចំបពាោះនិបោជកដដលខំុ្
នឹងរតូវបធវីបទសម្ភភ សនជ៍ាមយួ ..............................................  

 

១ 

 

២ 

 

៣ 

 

៤ 

 

៥ 

១៤ ខំុ្អាចអភិវឌ្ឍបណាត ញកនុងសងាម (Networking) ដដលជយួ
ដណនាអំំពីពត័៌ាម្ភនការងារ .................................................... 

 

១ 

 

២ 

 

៣ 

 

៤ 

 

៥ 

១៥ ខំុ្អាចបរបីរ សទូ់រសព័ទកនុងការទទួលពត័៌ាម្ភនពីការងារ និងការ  
បធវីបទសម្ភភ សន.៍................................................................. 

 

១ 

 

២ 

 

៣ 

 

៤ 

 

៥ 

១៦ ខំុ្យលដឹ់ងពីវធីិសាស្ត្សតតាមោន (Follow-up) បនាទ បពី់ នបធវី
បទសម្ភភ សន ៍..................................................................... 

 

១ 

 

២ 

 

៣ 

 

៤ 

 

៥ 

១៧ ខំុ្អាចបរៀបចំ និងដសវងរកការងារបធវីតាមរយៈអីុដម ល នោ ង
របបសីរ ............................................................................. 

 

១ 

 

២ 

 

៣ 

 

៤ 

 

៥ 

១៨ ខំុ្យលដឹ់ងពីវធីិសាស្ត្សតដសវងរករបភពពត័៌ាម្ភនបរជីសបរសីបុគាលិក
បៅទីកដនលងដដលនិបោជកមិន នផសពវផាយជាសាធ្លរណៈ ...... 

 

១ 

 

២ 

 

៣ 

 

៤ 

 

៥ 
 

 សូមបធវកីារបូកពនិទុដដលបោកអនក នបរជសីបរសីបៅតាមចណុំចនមីយួៗ 
របសិនបបពីនិទុសរុបបរចនីជាង ៤០ ពនិទុ បោកអនកច ំច់រតវូអភវិឌ្ឍបដនថមនូវជនំាញដសវង
រកការងារបធវរីបសខ់លួន។ កនុងករណីដដលពនិទុសរុប ន ២៥ ពនិទុ បោកអនកមនិច ំច់ បរៀបច ំ
ឬអភវិឌ្ឍជនំាញបដនថមបទៀតបទ។ សូមបោកអនកទទលួបជាគជ័យបៅកនុងដបំណីរការដសវងរក
ការងារបធវរីបស់ខលួន។ 



ទីភ្នន កង់ារជាតិមុខរបរ និងការងារ   ទ.ជ.ម.ក 
 

ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ                                                                26 

 

ទរមខល់នការង្រៀបចំណផនការសក្សមមភាពណសវខរក្សការងារង្ធវើ 
ទរមង់ននការបរៀបចដំផនការសកមមភ្នពដសវងរកការងារបធវី  នឹងអាចជួយដល់បោកអនកកនុងការ 

តាមោននូវកិចចការដដលសបរមច នបៅកនុងដំណាក់កាលនីមួយៗ ។  

កចិចការ សកមមភ្នព លទធផល 
១. កត់រតាប ម្ ោះ
សម្ភភ រដដលបោកអនក
រតូវបរបីរ ស់កនុងការ
ដសវងរកការងារបធវី  

 ម្ភនកដនលងបធវីកិចចការ នសមរមយ 
 សម្ភភ រសរម្ភប់សរបសរ (រកោស/បុិច ម្ភនគុណ 
ភ្នព) 

 ទូរស័ពទសរម្ភប់ទំនាក់ទំនង 
 កុំពយូទ័រសរម្ភប់ោយអតថបទ 
 សារព័ត៌ាម្ភនរបចនំថៃ 
 បសៀវបៅទូរស័ពទ និងបសៀវបៅ Yellow Page 
 របោប់ោក់ឯកសារ 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

២. របមូលព័ត៌ាម្ភន
សំខាន់ៗរបសប់ោក
អនក និងព័ត៌ាម្ភនដដល
រតូវបងាា ញជូន
និបោជក 

 បរៀបចំបធវីបតសតអពំីចំណង់ចំណូលចិតតរបស់ខលួន 
(ជំនាញនិងគុណសមបតិតរបស់បោកអនកជាបដីម) 

 បធវីតារាងកត់រតាននការសិកាអប់រ ំនិងការបណតុ ោះ 
បណាត លដដល នបញ្ច ប់ និងទីកដនលង 

 បធវីតារាងកត់រតានូវបទពិបសាធន៍ និងជំនាញ 
ដដល នបរបីរ ស់កនុងការងារ (សរម្ភប់ការងារ
ដដលទទួល នរ ក់កនរមនិងការងារសម័រគចិតត) 

 ការដសវងរកព័ត៌ាម្ភនអពំីមុខរបរបៅមជឈមណឌ ល
ការងារ និងកត់រតានូវលកេខណឌ ដដល ន
កំណត់បោយនិបោជក 

 បបងកីតនូវរបព័នធបរៀបចំឯកសារព័ត៌ាម្ភនដដល 
របមូលបរៀងរាល់នថៃ 
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៤. របមូលព័ត៌ាម្ភន
សរម្ភប់ោក់បញ្ចូ ល
បៅកនុង CV របស់ 
បោកអនក 

 ពិនិតយបមីលបញ្ា ីប ម្ ោះនិបោជក និងរគឹោះសាថ ន 
អប់របំណតុ ោះបណាត លកាលពីមុន 

 បធវីការសបងេបនូវកិចចការដដល នអនុវតតសរម្ភប់
មុខតំដណងនីមួយៗ 

 ទូរស័ពទទំនាក់ទំនងជាមួយបុគាលដដលអាចផតល់
លិខិតបញ្ជា ក់ ឬអាចធ្លនាបោកអនក ន 

 

 
 

 
 

 

៥. រពាង CV និង 
លិខតិអមបលីកដំបូង 
របស់បោកអនក  

 បធវីការពិនិតយប ងីវញិនូវការដណនាអំំពីវធិីសាស្ត្សត
កនុងការបរៀបចំ CV របស់បោកអនក 

 អាចបរៀបចំទរមង់ CV តាមរបបភទ CV កាលរបវតតិ 
ឬ CV តាមរបបភទការងារ   

 បរបីរ ស់កុំពយូទ័រោយបញ្ចូ លនូវបសចកតីរពាង CV 
បលីកដំបូង 

 

 
 

 
 

 

៦. ម្ភនអនកជួយ 
ពិនិតយការរពាង CV 
បលីកដំបូងរបសប់ោក 
អនក  

 បរៀបចំថតចមលងនូវ CV រពាងបលីកដំបូងឱយ ន៥ 
ចាប់   

 របគល់ CV រពាងបៅឱយបុគាលដដលម្ភនចំបណោះ
ដឹងពី CV បដីមបជីួយពិនិតយ និងដកសរមួល 

 

 
 

 
 

៧. បញ្ច ប់ការដក
សរមួល CV របស់
បោកអនក  

 បរៀបចំសរបសរប ងីវញិបនាទ ប់ពីទទួល ននូវមតិ
ដណនា ំ  

      មពបៅបលីរកោសដដលម្ភនគុណភ្នព 
 ថតចមលង ៣០ ចាប់ 

 

 
 

 

 

៨. សរបសរបញ្ា ីប ម្ ោះ 
និបោជកចំនួន១០រូប 
ដដលបោកអនកនឹង 
ទូរស័ពទទំនាក់ទំនង 

 បំបពញបៅកនុងតារាងរបភពព័ត៌ាម្ភនពីការងារ 
(Job Leads Log) ជាមួយប ម្ ោះនិបោជក
ដដលទទួល នពីរគប់របភព  
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៩. រពាងអាសយោា ន
អុីដម លរបស់និបោជក
សំខាន់ៗ 

 ម្ភនប ម្ ោះ អាសយោា ន និងបលខទូរស័ពទពី
របភពបផសងៗគ្នន  រមួម្ភនបសៀវបៅបលខទូរស័ពទ
របស់ Yelllow Page  

 

 
 

១០. បរៀបចំោក់ CV  បរៀបចំលិខិតអម   
 យក CV របស់បោកអនករបគល់ឱយបុគាល ដដល
 នទំនាក់ទំនង និងបសនីបពលបវោបធវីបទ
សម្ភភ សន៍  

 បញ្ាូ ននូវ CV និងលិខិតអមរបស់បោកអនកបៅ
កាន់និបោជកសំខាន់ៗ តាមអាសយោា ន អុីដម ល
ដដល នកត់រតា 
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មង្ធោបាយ 

ណែលមានរបសទិធភាពក្សនខុ
ការណសវខរក្សការងារង្ធវើ 

 
 

 ការសាកសរួពីរបភពព័ត៌ាម្ភនការងារៈ 
បោកអនកអាចសាកសួរព័ត៌ាម្ភនពី 

សម្ភជិករកុមរគួសារ មិតតភកតិ អនករស់បៅកនុងស គមន៍ និងមស្ត្នតីមជឈមណឌ លការងារ។ 
ជាពិបសស បៅតាមរគឹោះសាថ នអប់របំណតុ ោះបណាត លកនុងស គមន៍របស់បោកអនក   
ធ្លល ប់សិកាពីមុន។ បោកអនកអាចសាកសួរអនកទាងំបនាោះោ ងសាមញ្ាថា បតីបៅកដនលង 
បធវីការរបស់បោក ឬបៅកដនលងបផសងបទៀតដដលបោក នសាា ល់ ម្ភនរតូវការបរជីសបរសី 
បុគាលិកដដរឬបទ? 

 

 ការចុោះបៅជបួនិបោជកបៅតាមបរាងចរក ឬស រគ្នស ដដលបោកអនកចប់
អារមមណ៍  បតីបរាងចរក ឬស រគ្នសបនាោះរតូវការបរជីសបរសីបុគាលិកដដរឬបទ? 
 

 ការចូលបៅយកព័ត៌ាម្ភនបៅបលីរបព័នធអីុនបធីរណិតៈ រពឹតតិបរតការងារ ឬសារព័ត៌ា
ម្ភន (របសិនបបីបធវីបៅ ន) បដីមបកីំណត់ពីចំណាប់អារមមណ៍បៅបលីមុខជំនាញឬ 

វស័ិយបៅកនុងទីរកុង ឬតំបន់ទីរបជុំជនដដលបោកអនកចប់អារមមណ៍ចង់បបរមីការ 
ងារបនាទ ប់មកចប់បផៅីមទំនាក់ទំនងនិបោជកបៅកនុងវស័ិយបនោះ បដីមបបីធវីការសាក 
សួរ ថាបតអីនកទាងំបនាោះកំពុងរតូវការបរជីសបរសីបុគាលិកសរម្ភប់មុខតំដណង ដដល
បោកអនកចង់បធវីដដរឬបទ?។ 
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 វធីិសាស្ត្សតដដលរបកបបោយគនិំតនចនរបឌិ្ត (Creative Approach) 
លកេណៈពិបសសននវធិីសាស្ត្សតដដលរបកបបោយគំនិតនចនរបឌ្ិត រមួម្ភនៈ 
 បធវីការរតួតពិនិតយោ ងម ត់ចត់នូវគុណសមបតតិ ឬសកាត នុពលការងារដដលរូប
បោកអនកម្ភន។ កំណត់ជំនាញដដលខលួនបពញចិតតតាមលំោប់លំបោយ និង 

ម្ភនការយល់ដឹងអំពីវស័ិយដដលខលួនចង់បរបីរ ស់ជំនាញទាងំបនោះ។ 
 ពិភ្នកាជាមួយបុគាលដដលបធវីការងាររបបភទបនោះ។ ដសវងរកចបមលីយ ថាបតីអនក 
ទាងំបនាោះបពញចិតត និងយល់ោ ងណាចំបពាោះការងារដដលខលួនកំពុងបធវី និងវធិី 
សាស្ត្សតដដលអនកទាងំបនាោះទទួល នការងារបធវី។ 

 បរជីសបរសីព័ត៌ាម្ភនបរជីសបរសីបុគាលិកមួយដដលបោកអនកចង់បធវី ជាជាងរគ្នន់ 
ដត នដឹងពីព័ត៌ាម្ភនបរជីសបរសីបុគាលិក ដដលនិបោជកបធវីការបរជីសបរសី។ 
រសាវរជាវរកព័ត៌ាម្ភនពីរកុម  ុនបនាោះឱយ នម ត់ចត់ មុននឹងោក់ពាកយសំុចូល 
បបរមីការងារ ឬទំនាក់ទំនងបៅកាន់រកុម  ុន។  

 ដសវងរកបុគាលណាម្ភន ក់ ដដលម្ភនឥទធិពលកនុងការទទួលបោកអនក ឱយចូល 
បបរមីការងារចំបពាោះរបបភទការងារដដលបោកអនកចង់បធវី។ 

 បរបីរ ស់បណាត ញទំនាក់ទំនងកនុងសងាមរបស់បោកអនក ឬមិតតភកតិ បៅបពល
សមរសបណាមួយដដលអាចបធវីបៅ ន បដីមបសំុីណាត់ជួបបុគាលបនាោះ។ 

 បរតៀមនូវវធិីសាស្ត្សតកនុងការពនយល់ បដីមបបីងាា ញថាបោកអនកជាបុគាលដដល
ម្ភនសមតថភ្នពរគប់រគ្នន់ និងគួរបរជីសបរសីបធវីជាបុគាលិករកុម  ុន។ 

 សរបសរលិខិតដថលងអំណរគុណ និងបផ្ីបៅកាន់បុគាលបធវីបទសម្ភភ សន៍បោកអនក 
ឱយ នឆ្ប់តាមដតអាចបធវីបៅ ន បនាទ ប់ពីការបធវីបទសម្ភភ សន៍ នបញ្ច ប់។ 
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ការយលែ់ឹខអំពីរបភពព័ត្៌មានទីផារការងារ 
របភពព័ត៌ាម្ភនទផីារការងារ ម្ភនដូចខាងបរកាមៈ 

 មជឈមណឌ លការងាររបស់ទីភ្នន ក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ        
(NEA) ឬភ្នន ក់ងារបរជីសបរសីបុគាលិកឯកជនដនទបទៀត 

 រពឹតតិបរតផសពវផាយពាណិជាកមម (កាដសត ទូរទសសន៍ វទិយុ           
និងទសសនាវដតី) និងរពឹតតិបរតការងាររបស់ NEA 

 អងាការមិនដមនរោា ភិ លជាតិ និងអនតរជាតិ 
 របព័នធអុិនបធីរណិត(បៅបលីបគ ទំព័រដដល នផសពវផាយ 
ព័ត៌ាម្ភនបរជីសបរសីបុគាលិកឬបគ ទំព័ររបស់រកុម  ុនជាបដីម) 

 ពិព័រណ៍ការងារ 
 កាត របខៀនបិទផាយព័ត៌ាម្ភនបរជីសបរសីបុគាលិកបៅតាម                 
ទីសាធ្លរណៈ និងបៅកនុងស គមន៍ 

 ការោក់ពាកយសំុចូលបបរមីការងារបៅកាន់និបោជកផ្ទទ ល់ 
 សាកសួរព័ត៌ាម្ភនពីសម្ភជិករកុមរគួសារ  មិតតភ័ស្ត្កក  មិតតរមួ               
ថាន ក់ ស បសវកិ និងបុគាលដដលសាា ល់គ្នន អំពីព័ត៌ាម្ភនការងារ             
បៅតាមអងាភ្នពរបស់អនកទាងំបនាោះ ឬការងារបៅកដនលងបផសង 

 សាកសួររគូបបរងៀន អនកដឹកនាសំ គមន៍ ឬទំនាក់ទំនង              
ការោិល័យជួយដសវងរកការងារឱយបធវីបៅតាមសាកលវទិា              
ល័យ ជាបដីម។ 

បោកអនករតូវម្ភនភ្នពឆ្ល តនវ និងបធវីការសបងកតអពំីប តុការណ៍ទាងំឡាយដដលបកីត 
ម្ភនប ងីបៅជុំវញិខលួន។ បតីម្ភនការតាងំពិព័រណ៍ការងារដដរឬបទ? បតីម្ភនព័ត៌ាម្ភនបរជីស 
បរសីបុគាលិកបៅកដនលងដដលបោកអនកធ្លល ប់បៅដដរឬបទ? បោកអនក មិនរតូវម្ភនភ្នពរុញរា
កនុងការសាកសួរព័ត៌ាម្ភនពីអនកដនទប យី។ សូមបោកអនកបមីលព័ត៌ាម្ភនបរជីសបរសីបុគាលិក
ដដលបទីបបធវីការរបកាសផសពវផាយ បោយរតូវបផ្ទត តជាចំបងបៅបលីដផនក/វស័ិយដដលខលួនចង់ 

បធវី។ 
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តារាខរបភពព័ត្៌មានអំពីការងារ (Job Leads Log) 
    

  

 

 
 

កាលបរបិចេទ
ននការោក់
ពាកយ 

របភព
ពត័៌ាម្ភន 

មុខតដំណង/ កាល 
បរបិចេទននការោកព់ាកយ/
កាលបរបិចេទផុតកណំត ់

ប ម្ ោះរកមុ  ុន/ 
អាសយោា ន/  
ទូរសព័ទ/ អុដីម ល 

ប ម្ ោះបុគាលទនំាក់
ទនំង/មុខតដំណង/
ទូរសព័ទ/អុដីម ល 

លទធផល ការតាម 
ោន 

(Follow-up) 

       

       

       

       

       

       

       

       

របភពព័ត៌ាម្ភនៈ 
១. មជឈមណឌ លការងារ  ៤. របព័នធអុនីបធរីណិត 

២. បសៀវបៅព័ត៌ាម្ភននបិោជក  ៥. សារព័ត៌ាម្ភន 

៣. បណាត ញទនំាក់ទនំងកនុងសងាម 

របបភទអាជវីកមម_____________ 

ប ម្ ោះ___________________ 

តបំន់____________________

__ 
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   ង្សចក្សតីណែនាកំ្សនខុការង្ធើវបទសមាា សន ៍
ឥ ូវបនោះបោកអនកម្ភនឯកសាររគប់រគ្នន់ បោកអនកកំពុងបរតៀមខលួន

សរម្ភប់បធវីបទសម្ភភ សន៍។ របសិនបបីបោកអនក នឆលងកាត់ដំណាក់កាលពីដំបូង នោ ង 

រតឹមរតូវសរម្ភប់មុខតំដណងការងារណាមួយ (ការវភិ្នគព័ត៌ាម្ភនបរជីសបរសីបុគាលិក និងការ
សរបសរលិខិតអមោក់ពាកយសំុចូលបបរមីការងារ) បនាោះម្ភនន័យថាបោកអនក នបរតៀមខលួន 

ទុកជាមុនសរម្ភប់បធវីបទសម្ភភ សន៍។ ការបធវីបទសម្ភភ សន៍ គឺជាសម្ភសធ្លតុដ៏សំខាន់បៅកនុង 
ដំបណីរការដសវងរកការងារបធវី បរពាោះកនុងបពលដដលបោកអនកម្ភនឱកាសបងាា ញសមតថភ្នព
របស់ខលួនបោយផ្ទទ ល់ដល់និបោជក ឬអនកបធវីបទសម្ភភ សន៍បនាោះ បោកអនកអាចនឹងទទួល
 នការងារដដល នោក់ពាកយ។ ការបធវីបទសម្ភភ សន៍ដចកបចញជា ៣ ដំណាក់កាល
សំខាន់ៗ រមួម្ភនៈ មុនបពលបធវីបទសម្ភភ សន៍ កនុងអំ ុងបពលបធវីបទសម្ភភ សន៍  និងបរកាយ
បពលបធវីបទសម្ភភ សន៍។ 

 

 

មុនង្ពលង្ធវើបទសមាា សន៍ៈ  
 បរៀបចំរបមូលឯកសារដដលបោកអនករតូវការច ំច់ ដូចជាព័ត៌ាម្ភនអំពីរបវតតិការ

ងារ និងការោយតនមលបៅបលីបទពិបសាធន៍ការងារ ប យីរតូវរមួបញ្ចូ លនូវឯកសារ
ដដលបញ្ជា ក់អំពីសមិទធផលការងារដដលសបរមច ន និងតួបលខដដលបោកអនក
អាចរតូវ នបចទសួរកនុងបពលបធវីបទសម្ភភ សន៍។ សូមកុំបភលចយកបៅជាមួយនូវ 
CV ថតចមលង និងឯកសារអំពីសមិទធផលការងារ បទាោះបីជាបោកអនកធ្លល ប់ នភ្នា ប់ 
ជាមួយ CV ពីមុនក៏បោយ។ 

 បធវីការទបនទញនូវព័ត៌ាម្ភនសបងេបរបស់បោកអនកឱយសាទ ត់ និងដណនាខំលួនអនកដល់
អនកបធវីបទសម្ភភ សន៍ឱយ នចាស់ោស់។ 

 គិតទុកនូវសំនួរដដលអាចបចទសួរ និងរពាងចបមលីយទុកជាមុន។ 
 រតូវម្ភនភ្នពចាស់ោស់ចំបពាោះព័ត៌ាម្ភនអំពីរកុម  ុនដដល នបធវីការរសាវរជាវ។ 
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 រតូវសរម្ភកឱយ នរគប់រគ្នន់ ពីបរពាោះជាកតាត ដដលនាបំោកអនកឱយម្ភនអារមមណ៍
រសស់ថាល  និងភ្នពោងនវកនុងបពលបធវីបទសម្ភភ សន៍។ 

 មិនរតូវនានំរណាម្ភន ក់បៅជាមួយបៅបពលបធវីបទសម្ភភ សន៍ បដីមបបីងាា ញថាបោក
អនកម្ភនការបជឿជាក់បលីខលួនឯង និងម្ភនភ្នពឯករាជយ ។ 

ក្សនខុអឡំខុង្ពលង្ធវើបទសមាា សនៈ៍  

 

 

 

 

 

 
 បផ្ទត តអារមមណ៍ជាចំបងបៅបលីសមិទធផលការងារ ដដលបោកអនកសបរមច ននា

បពលកនលងមក និងវធិីសាស្ត្សតកនុងការចូលរមួចំដណកដំបណាោះរសាយបញ្ជា របស់
រកុម  ុន។ 

 ម្ភនការយល់ដឹងចាស់ោស់អំពីព័ត៌ាម្ភនបរជីសបរសីបុគាលិក និងលកេណៈសមបតតិ 
របស់បោកអនកសរម្ភប់មុខតំដណងការងារ បោយបធវីការបងាា ញអំពីជំនាញ  គុណ
សមបតត ិ និងសកាត នុពលការងាររបស់ខលួន។ 

 មិនរតូវបធវីការតអូញដតអរ និងនិោយពីចំណុចមិនលអរបស់និបោជកដដលបោកអនក
ធ្លល ប់បបរមីការងារពីមុនមក។ 

 បៅបពលបធវីការពិភ្នកាពីរ ក់បបៀវតស បោកអនករតូវបចោះបត់ដបនតាមកាលៈបទសៈ 
បចៀសោងការកំណត់រ ក់បបៀវតសមិនចាស់ោស់ កនុងករណីបោកអនកទាមទារ 
រ ក់បបៀវតសខពស់បពក បោកអនកអាចមិនរតូវ ននិបោជកបរជីសបរសី ក៏ប ុដនត 
របសិនបបីរ ក់បបៀវតសទាបបពក បនាោះម្ភនន័យថាបោកអនកកំពុងបនាទ បតនមលរបស់ 
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ខលួន។ ចំបពាោះសំនួរដបបបនោះបោកអនកគួរនិោយថា “ខ្ុ ំចប់អារមមណ៍នឹងមុខតំដណង 
ការងារបនោះដដលជាឱកាសការងារដ៏របនពសរម្ភប់រូបខ្ុ ំ ដូបចនោះចំបពាោះបញ្ជា រ ក់បបៀ 
វតសអាចនិោយគ្នន  ន” (ចរច ប ុដនតមិនរតូវបនាទ បតនមលរបស់ខលួន)។  

 រតូវបផ្ទត តជាចំបងបៅបលីផលរបបោជន៍របស់រកុម  ុន មិនដមនរូបបោកអនកបទ។ 
 មិនរតូវម្ភនការភ័យខាល ចកនុងការបចទសួរអំពីកិចចការដដលបោកអនកចង់ដឹង ក៏ប ុដនត 

រតូវទាក់ទងបៅនឹងមុខតំដណងការងារដូចជា ដំបណីរការបរជីសបរសីបុគាលិក ឬ 
សំណួរពាក់ព័នធបៅនឹងរកុម  ុនរមួម្ភនៈ ការបំបពញការងារ ឬដបបបទបផសងៗ 
(សូមបោកអនកចងចថំា សំណួររតូវសមរសបបៅនឹងរូបបោកអនក)។ 

 រតូវម្ភនភ្នពបជឿជាក់ថា បោកអនកម្ភនសមតថភ្នពរគប់រគ្នន់សរម្ភប់បំបពញការ 
ងារឱយរកុម  ុន។ 

 និោយសតីបៅកាន់អនកបធវីបទសម្ភភ សន៍របកបបោយភ្នពបជឿជាក់ ទន់ភលន់ និងមិន
រតូវរបដកកជាមួយអនកបធវីបទសម្ភភ សន៍។ 

 បសលៀកពាក់ឱយ នសមរមយ និងម្ភនអាកបបកិរោិសុភ្នពរាបសារ។ 
 រតូវអងាុយឱយរតង់ខលួន មិនរតូវងាកមុខបរចុោះប ងី ខារំកចកនដ ទំពារសករបដស ូ  បមីល 

នា កិា និងបគ្នោះនដជាបដីម របការទាងំអស់បនោះរតូវបចៀសោងបរពាោះរខំានដល់ ការ
បធវីបទសម្ភភ សន៍ និងបងាា ញអំពីអាកបបកិរោិមិនសមរមយរបស់បោកអនក។ 

 អងាុយឱយ នរតង់ខលួន និងបងាា ញពីចំណាប់អារមមណ៍របស់បោកអនក។ 
 សំ ងឹដកវដភនកអនកបធវីបទសម្ភភ សន៍ ដដលបងាា ញពីភ្នពបសាម ោះរតង់ និងការផចង់

គំនិតសាត ប់របស់បោកអនក (មិនដមនសំ ក់)។ 
 បធវីការរតង់រតាប់សាត ប់ ដដលបងាា ញអពំីចំណាប់អារមមណ៍របស់បោកអនកជាមួយ 

អនកបធវីបទសម្ភភ សន៍។ 
 បធវីអារមមណ៍ឱយ នរសស់ថាល  ដដលនាឱំយបោកអនកអាចបឆលីយសំនួរ នោ ងលអ។ 
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ង្រកាយង្ពលង្ធវើបទសមាា សនៈ៍  

 បធវីតារាង និងោយតំនលនូវចំណុចលអៗ របស់ខលួនកនុងបពលបធវីបទសម្ភភ សន៍ និង
សរម្ភប់ការបធវីបទសម្ភភ សន៍នានថៃអនាគត។ 

 កត់រតានូវរាល់សំណួរកនុងអំ ុងបពលបធវីបទសម្ភភ សន៍។ 
 សរបសរប ងីវញិនូវអតថបទសបងេបរបស់បោកអនក របសិនបបីច ំច់។ 
 រតូវអនុវតតនូវលកេខណឌ ដដល នរពមបរពៀងជាមួយអនកបធវីបទសម្ភភ សន៍ (ដូចជា 

អាចទូរស័ពទសាកសួរព័ត៌ាម្ភន បនាទ ប់ពី នបធវីបទសម្ភភ សន៍ជាបដីម)។ 
 សរបសរលិខិតដថលងអំណរគុណបផ្ីបៅកាន់អនកបធវីបទសម្ភភ សន៍ បដីមបជីួយបរកីន 

រលឹំកអនកបធវីបទសម្ភភ សន៍ឱយចងចរូំបអនក។ 
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    របការគរួចងច.ំ..........  
      បៅបពលបោកអនកបងាា ញខលួ នបៅកនុ ងការបធវីបទសម្ភភ សន៍ បនាោះមិនដមនជាការ 

      ណាត់ជួប ការបដីរកំសានត ពិធីជប់បលៀង ឬបដីមបីទាក់ទាញនរណាម្ភន ក់ប ីយ។ 
 

 

មកកាន់ទីកដនលងបធវីបទសម្ភភ សន៍ឱយ នមុនបពលកណំត់ៈ 

 សរមួលដបងាីមឱយ នរសួល  
 សិតសក់ឱយ នសមរមយ  
 ម្ភនបពលបវោរគប់រគ្នន់កនុ ងការសរមួលអារមមណ៍  
 អងាុយរងច់រំបកបបោយភ្នពបសៃៀមសាៃ ត់ និងបផ្ទត តការយកចិតតទុក
ោក់កនុ ងការបធវីបទសម្ភភ សន៍នាបពលខាងមុខបនោះ 

ការបរតៀមទុកមុនៈ  

បោកអនករតូវបរតៀមទុកជាមុននូវរាលព័់ត៌ាម្ភនអំពីរកុម  ុនដដល ន
រសាវរជាវ អតថបទសបងេប ចបមលីយ និងសំណួរបផសងៗ។ 

សរម្ភកៈ  

បោកអនករតូវសរមួលអារមមណ៍ឱយ នរសស់ថាល  មុនបពលបធវីបទ
សម្ភភ សន៍ បបីពុំដូបចន ោះបទ បោកអនកនឹងអាចបភលចនូវព័ត៌ាម្ភនបផសងៗ
ដដលម្ភនបៅកនុ ងCV ជាក់ជាពុំខាន។ 

ការបផ្ទត តអារមមណ៍ៈ 

កនុ ងអំ ុងបពលរងច់បំធវីបទសម្ភភ សន៍ គឺមិនដមនជាបពលបវោដដល
បោក អនករតូវគិតអំពីកិចចការដដលរតូវនិោយ ឬម្ភនការរពួយ រមភ
បនាោះបទបោក អនករតូវបផ្ទត តអារមមណ៍បលីការបធវីបទសម្ភភ សន៍ដតមួយ
ប ុបណាណ ោះ។ 
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សនំួរសខំាន់ៗ ណែលនឹខរត្ូវង្ោទសរួក្សនខុង្ពលង្ធវើបទសមាា សន ៍

 

 

 
បៅបពលបធវីបទសម្ភភ សន៍ បោកអនកនឹងរតូវ នបចទសួរនូវសំណួរជាបរចីន។ របការដដល
សំខាន់បោកអនករតូវគិតទុកនូវសំណួរដដលអាចបចទសួរ និងរពាងចបមលីយទុកជាមុន បដីមប ី
ឱយបទសម្ភភ សន៍របស់បោកអនកដំបណីរការបោយរលូន។ សំណួរភ្នគបរចីនដដលដតងបចទ 
សួរដូចជាៈ របវតតផិ្ទទ ល់ខលួន ការសិកាអប់រ ំ បតីបោកអនកកំពុងបធវីអវីនាបពលបចចុបបននបនោះ ឬ 
គបរម្ភងបៅនថៃអនាគត? ជាពិបសសសំនួរអពំីព័ត៌ាម្ភនដដលទាក់ទងបៅនឹងរកុម  ុនដដល 
បោកអនក នោក់ពាកយសំុចូលបបរមីការ។ ទរមង់សំណួរគំរូកនុងការបធវីបទសម្ភភ សន៍ៈ 

 បតបីោកអនកអាចបធវ ីនអវខីលោះសរម្ភប់រកមុ  ុន? 
 សូមបធវីការបរៀបរាប់អំពីខលួនរបសប់ោកអនក 
 សរម្ភប់មុខតំដណងបនោះ គឺម្ភនលកេណៈខុសដបលកពីបមបរៀនដដលបោក 

អនកធ្លល ប់សិកាពីមុន បតីកតាត ណាខលោះដដលជរមុញបោកអនកោក់ពាកយ 
សំុចូលបបរមីការងារបនោះ? 

 ប តុអវី នជាបោកអនកគិតថាខលួនអាចបំបពញការងារបនោះ ន?  
 បតីបោកអនកចប់អារមមណ៍បៅបលីចំណុចអវីដដលសំខាន់ជាងបគអំពី

ការងារបនោះ? 
 បតីប តុផលអវីខលោះដដលបោកអនកយល់ថា រកុម  ុននឹងបរជីសបរសីរូប

បោកអនកឱយចូលបបរមីការងារ? 
 បតីបោកអនកសាា ល់រកុម  ុនរបស់បយងី នករមិតណាដដរ? 

 បតបីោកអនកយលោ់ ងដូចបមតចចបំពាោះមុខតដំណងការងារបនោះ?  
 បតីបោកអនកយល់ោ ងដូចបមតចដដរអពំីតួនាទីដដលរតូវបំបពញបៅកនុង

មុខតដំណងបនោះ? 



ទីភ្នន កង់ារជាតិមុខរបរ និងការងារ   ទ.ជ.ម.ក 
 

ឧបតថមភការប ោះពុមពផាយបោយ                                                                39 

 

 បតីអនកយល់ោ ងដូចបមតចដដរអពំីកិចចការសំខាន់ៗដដលរតូវបំបពញបៅ 
កនុងមុខតដំណងបនោះ? 

 បតបីោកអនកយលថ់ាខលួនម្ភនសមតថភ្នពដដរឬបទ? 
 បតីបោកអនកយល់ដូចបមតចដដរពីសមិទធផលការងារដដលសបរមច ន? 

សូមបលីកឧទា រណ៍ពីវធិីសាស្ត្សតដដលបធវីឱយបោកអនកអាចសបរមច
 ន នូវបគ្នលបៅជាក់ោក់របស់ខលួន 

 សូមបោកអនកបធវីការបរៀបរាប់ពីចំណុចខាល ងំ និងចំណុចបខាយរបស់ខលួន 
 សូមបធវីការបរៀបរាប់អពំីបទពិបសាធន៍ការងាររបស់បោកអនក 
 បតីអវីបៅដដលសំខាន់ជាងបគកនុងឆ្កជីវតិរបស់បោកអនក? 
 បតីបោកអនកម្ភនបគ្នលបៅការងាររបស់ខលួនដដរឬបទ? 
 បតីបោកអនកម្ភនវធិីសាស្ត្សតអវីខលោះកនុងការបោោះរសាយបញ្ជា ? 
 បតីបោកអនកយល់ោ ងដូចបមតចចំបពាោះរូបខលួនឯងកនុងរយៈបពល ៥ ឆ្ន ំ

ខាងមុខចប់ពីបពលបនោះតបៅ?  
 បតអីនកដនទគតិោ ងដូចបមតចចបំពាោះរូបបោកអនក? 

 ប តុអវី នជាបោកអនកោឈប់ពីការងារ? 
 បតីនិបោជកមុនធ្លល ប់ោយតនមលរូបបោកអនកោ ងដូចបមតចដដរ? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

របការគរួចងចៈំ កនុ ងបពលបឆលីយសំនរួរបស់អនកបធវីបទសម្ភភ សន៍ បោកអនករតវូរកា 
ភ្នពបសាម ោះរតង ់ និបោជកអាចនឹងពិនិតយនូវចបមលីយរបស់បោកអនកប ីងវញិ ប ីយ 
ការភូតកុ ក គឺជារបការដដលគរួបចៀសោង។ ផចងគ់និំតសាត ប់របកបបោយការយក 
ចិតតទុកោក់ បចៀសោងកុឱំយោច់សាច់បរឿង។ មិនរតវូសំដដងភ្នពធុញរទាន់ ឬមិន 
អណំត់ មិនរតវូបមីលករំាលឥដា ឬបៅជញ្ជា ងំបៅបពលបឆលីយសំនរួ។ របសិនបបីបោក 
អនកម្ភនការលំ កកនុ ងការបមីលដកវដភនករបស់អនកបធវីបទសម្ភភ សន៍ សំុបមីលម្ភត់ ឬ 
បមីលចងាក របស់គ្នត់ជនំសួវញិ។ បោកអនករតវូគ្នរំទចបមលីយ (Back-up) របស់ខលួ ន 
តាមរយៈការបលីកឧទា រណ៍ជាក់ដសតងមកបញ្ជា ក់បដនថម។ ចបំពាោះសណួំរដដលម្ភន 
ភ្នពរសពិចរសពិល បោកអនករតវូសួរសំណួរបនាោះប ីងវញិ។   
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ទីភ្នន ក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ (ទ.ជ.ម.ក) រតូវ នបបងកីតប ងីតាមរយៈអនុរកឹតយបលខ 
៦៧ អនរក.បក ចុោះនថៃទី២៧ ដខបមសា ឆ្ន ២ំ០០៩ បរកាមទរមង់ជាទីភ្នន ក់ងាររបតិបតតិការ
ពិបសស (Special Operating Agency) សថិតបៅបរកាមគណៈកម្ភម ធិការជាតិបណតុ ោះបណាត ល  

ដដលម្ភន ឯកឧតតមបណឌិ តសភ្នចរយ សខុ អាន ឧបនាយករដាមស្ត្នតី រដាមស្ត្នតីទទួលបនទុក
ទីសតកីារគណៈរដាមស្ត្នតី ជារបធ្លន។ ទ.ជ.ម.ក ម្ភនតួនាទីនិងភ្នរកិចចកនុងការផតល់បសោការងារ 
និងព័ត៌ាម្ភនទីផារការងារបៅមួយកដនលងងាយរសួល និងរបកបបោយគុណភ្នព និងរបសិទធ 
ភ្នពខពស់បោយឥតគិតនថលជូនដល់អនកដសវងរកការងារបធវី និបោជក អនកផតល់ការអប់រ ំ
បណតុ ោះបណាត ល អនកបរៀបចំបគ្នលនបោ យនិងដផនការ និងសាធ្លរណជនបៅកនុងរពោះរាជា 
ណាចរកកមពុជា។ ទ.ជ.ម.ក ផតល់បសោការងារ និងព័ត៌ាម្ភនទីផារការងារ ដល់អនកបរបីរ ស់ 
បសោតាមរយៈជបរមីសងាយរសួលពីរគឺ៖  

 បសោបលីរបព័នធអុីនបធីរណិតតាមរយៈបគ ទំព័រ www.nea.gov.kh  
 បសោតាមរយៈមជឈមណឌ លការងារដដលនឹងរតូវបបងកីតបៅទូទាងំ ២៤ រាជធ្លនី 
បខតត។ មជឈមណឌ លការងារនីមួយៗ ផតល់បសោជាមូលោា នដូចខាងបរកាម៖ 

- បសោអុីនបធីរណិតការងារ 
- បសោបណាណ ល័យ 
- បសោដណនា ំនិងព័ត៌ាម្ភនអំពីការងារ និងទីផារការងារ។ 

 

 

ទីភាន ក្ស់ងារជាត្ិមុខរបរ និខការងារ 
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បចចុបបននបនោះ ទ.ជ.ម.ក ម្ភនមជឈមណឌ លការងារចំនួន  ៤ រមួម្ភន៖ 

 មជឈមណឌ លការងាររាជធ្លនភីនបំពញៈ វទិាសាថ នជាតិបណតុ ោះបណាត ល
បបចចកបទស មហាវថីីស ព័នធរុសសុ ីសងាក ត់ទឹកថាល  ខណឌ  ដសនសុខ 
រាជធ្លនីភនំបពញ  
បលខទូស័ពទៈ ០២៣ ៦៣៣ ៦០០២ ឬ ០៧៧ ២៣២ ៣៧៨ ឬ 
០១៦ ៦៦៧ ៨១២  
អុីដម លៈ jc_pp@nea.gov.kh 

បគ ទំព័រៈ www.nea.gov.kh 
 មជឈមណឌ លការងារបខតត ត់ដបំងៈ 

វទិាសាថ នព ុបបចចកបទសបខតត ត់ដំបង  ផលូវបលខ0១ 
ភូមិដរពកមហាបទព សងាក ត់សាវ យប   រកុង ត់ដំបង  
បលខទូស័ពទៈ ០៥៣ ៩៥៣ ៥៨០ 

  អុីដម លៈ jc_battambang@nea.gov.kh 

បគ ទំព័រៈ www.nea.gov.kh 
 មជឈមណឌ លការងារបខតតកពំតៈ វទិាសាថ នព ុបបចចកបទសបខតតកំពត  

ភូមិ0១ ឧសភ្ន សងាក ត់កំពង់កណាត ល រកុងកំពត  
បលខទូស័ពទៈ ០៣៣ ៦៣៣ ៧៩៩៩ 

  អុីដម លៈ jc_kampot@nea.gov.kh 

បគ ទំព័រៈ www.nea.gov.kh 
 មជឈមណឌ លការងារបខតតបសៀមរាបៈ 

មជឈមមណឌ លបណតុ ោះបណាត លវជិាា ជីវៈបខតតបសៀមរាប ភូមិបនាទ យចស់ 
សងាក ត់សលរកាម រកុងបសៀមរាប 
បលខទូស័ពទៈ ០៦៣ ៩៦៩ ៣៩៦ 

  អុីដម លៈ jc_siemreap@nea.gov.kh 

 បគ ទំព័រៈ www.nea.gov.kh 
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 សរមាប់ព័ត្៌មានបណនែម សមូង្ធវើការទំនាក្ស់ទំនខៈ 
 

ទភី្នន ក់ងារជាតមុិខរបរ នងិការងារ 

វទិាសាថ នជាតិបណតុ ោះបណាត លបបចចកបទស 

មហាវថិីស ព័នធរុសស ីសងាក ត់ទឹកថាល  ខណឌ ដសនសុខ រាជធ្លនីភនំបពញ 

ទូរស័ពទៈ    ០២៣ - ៦៣៥ ៧១៧៧/ ០៨៨ - ៦៧៨ ៥៦៧៨ 

អុីដម លៈ   info@nea.gov.kh 

បគ ទំព័រៈ   www.nea.gov.kh 
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