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ផសនកតផី ត្ើម 

ហាវ រពនៃឺសិល្បៈផជឿជ្ជកយ់៉ា ងមុតមាផំល្ើថ្នមពល្ច្នសិល្បៈផ ើំមបផី្លៃ ស់បតូ រជីវតិ។ 
 

ផតើអ្វផីៅជ្ជសាលាជនំាញសិល្បៈសូនរបូ? 
សាលាជំនាញសិល្បៈសូនរបូ (VAAS) ជ្ជសាលាផរៀនមយួកៃុងអ្ងគការហាវ រពនៃឺសិល្បៈ ប្តូវបានបផងកើត

ផ ើងកៃុងឆ្ៃ  ំ ២០១៦ ផោយមានការគបំ្ទពីច្ំគូ្សេការណ៍្តល់្ជនំួយ AFD និង CCFD។ សាលា្តល់្ជូន
សិសសនូវការបណតុ ុះបណ្តត ល្វជិ្ជា ជីវៈផល្ើការរននាប្កាេវកិ គ្នូំរជីវនល្ និងសិល្បៈសូនរបូ។ កមមវធិីជំនាញវជិ្ជា ជីវៈ
ដំល្បាន្តល់្ជូនផៅសាលាជំនាញសិល្បៈសូនរបូ នងឹជួយ សិសសសប្មាបឧ់សាេកមមប្បកបផោយភាពច្នៃ
ប្បឌិតនាផពល្អ្នាគ្តរបស់ប្បផទសកមពុជ្ជ នងិផសំឋកនិចដ្ែកផល្ើមូល្ោឋ នគុ្ណភាព។ ផៅបរផិវណសាលា    អ្ងគ
ការហាវ រពនៃឺសិល្បៈកម៏ាន្ងដំរនូវមផតតយយសិកា សាលាសដមតងសិល្បៈ តន្តនតី រា ំផលាោ ន ប្ពមទាងំកមមវធិី  ផសៀក
ំល៏្បលី្ាញជ្ជអ្នតរជ្ជតិ។ ផសវាជួយ ំ ល់្សងគមដំល្បានរមួបញ្ចូ ល្គៃ ប្តូវបាន្តល់្ជូនសិសសប្គ្ប់ៗ របូ។ 
សប្មាបព់ត័ម៌ានបដនថមអ្ំពសីាលា សូមនូល្ផៅកានផ់គ្េទពំរ័របស់អ្ងគការហាវ រពនៃឺសិល្បៈ។ 
 

ផេតុអ្វសិីកាជនំាញសិល្បៈ នងិសូនរបូ? 
ការរននាប្កាេវិក គ្ំនូរជីវនល្ និងសិល្បៈសូនរបូគ្ឺជ្ជដ្ៃកមយួដំល្ជ្ជសកាត នុពល្ច្នកំផណើ នការងារ

ផៅកៃុងទី្ារការងារបនចុបបនៃ និងអ្នាគ្តផៅកៃុងប្បផទសកមពុជ្ជ និងអ្នតរជ្ជតិ។ សិសសដំល្បានបញ្ចបវ់គ្គ        ប
ណតុ ុះបណ្តត ល្វជិ្ជា ជីវៈផៅសាលាជំនាញសិល្បៈ និងសូនរបូ អានបផប្មើការងារផៅកៃុងវស័ិយទាងំផនុះ រមួមាន  ភាព
ជ្ជមាច ស់ការផល្ើការងារប្បកបអាជីវកមមផ្លេ ល់្ខៃួន ឬបផប្មើការងារឲ្យប្កុមេ ុន ឬអ្ងគការនានា។ ផំើមបធីានាបាននូវ
ការងាររងឹមាសំប្មាបសិ់សសដំល្បានបញ្ចបក់ារសិកា សាលាជំនាញសិល្បៈ និងសូនរបូ មានបណ្តត ញទំនាក់
ទំនងជ្ជមយួប្កុមេ ុនជ្ជង ៤០ ផៅទូទាងំប្បផទសកមពុជ្ជ។ 

 

១០០% ច្នសិសសដំល្បានបញ្ចបក់ារសិកាពីសាលាជំនាញសិល្បៈ និងសូនរបូ ទទួល្បានការងារ
មានប្បាកឈ់្ៃួល្ កៃុងរយៈផពល្មយួឆ្ៃ ផំប្កាយផពល្បញ្ចបក់ារសិកា។ 
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កមមវធិសិីការបស់សាលា 
  សាលាជំនាញសិល្បៈសូនរបូមានផបើកវគ្គបណតុ ុះបណ្តត ល្ដ្ៃកសិល្បៈននំួន ៤កប្មតិ ំូនជ្ជ ថ្នៃ កផ់ប្ៅ
ផមា៉ា ងសប្មាបសិ់សសតូនៗ ថ្នៃ កសិ់កាប្ទឹសតីសប្មាបម់នុសសផពញវយ័ដំល្មនិធាៃ បម់ានបទពិផសាធន ៍ ថ្នៃ កផ់រៀន
ផប្តៀមសប្មាបសិ់សសដំល្នងនូ់ល្ផរៀនថ្នៃ កវ់ជិ្ជា ជវីៈ និងថ្នៃ កស់ប្មាបក់មមវធិបីណតុ ុះបណ្តត ល្ និងអ្បរ់ដំបបវជិ្ជា     ជី
វៈ។ ផសៀវផៅមគ្គុផទេសកផ៍នុះ ផផ្លត តផល្ើកមមវធិបីណុ្ុះបណ្្តល្វជិ្ជា ជីវៈដតប៉ាុផណ្តណ ុះ។ 
  ប្បសិនផបើសិសសមានអាយុផប្កាម ១៦ឆ្ៃ  ំ សូមនូល្ផៅកានផ់គ្េទពំរ័របស់ផយើងខ្ុ ំ ឬទនំាកទ់នំងផំើមប ី
ទទលួ្បានពត័ម៌ានបដនថមអ្ពំថី្នៃ កសិ់កាផប្ៅផមា៉ា ង នងិថ្នៃ កសិ់កាប្ទសឹតី។ 
 

ថ្នៃ កផ់រៀនផប្តៀម 
  វគ្គសិការយៈផពល្ ១ឆ្ៃ ផំនុះនឹងបផប្ងៀនុះអ្ៃកអ្ំពីជំនាញសិល្បៈ នងិការសូនរបូ។ ប្បសិនផបើអ្ៃកទទួល្
បានពិនេុល្ែ (មធយមភាគ្ប្បចាឆំ្ៃ ផំល្ើស ៥០%) ផៅនុងឆ្ៃ ផំនាុះ អ្ៃកអាននូល្ផធវើផតសតសមាា សន ៍ ប្ពមទាងំអាន
នូល្ផរៀនកមមវធិីបណតុ ុះបណ្តត ល្វជិ្ជា ជីវៈបានផេើយ។ 
 

កមមវធិបីណតុ ុះបណ្តត ល្វជិ្ជា ជវីៈ 
 សិសសទាងំអ្ស់ប្តូវផរៀនថ្នៃ កម់លូ្ោឋ ន នងិផប្ជើសផរ ើសជំនាញពិផសសមយួ ំូនជ្ជ គ្ំនូរជីវនល្ ការរននា
ប្កាេវិក ឬសិល្បៈសូនរបូ។ កមមវធិបីណុ្ុះបណ្្តល្វជិ្ជា ជីវៈរយៈផពល្ ៣ឆ្ៃ ផំនុះនឹងជួយ ឲ្យសិសសមានជំនាញ      
បទពិផសាធន ៍និងបណ្តត ញទនំាកទ់ំនងកៃុងការដសវងរកការងារទទួល្បានប្បាកឈ់្ៃួល្ ប្ពមទាងំបផងកើតអាជីពពិត
ប្បាកំមយួ។  
 

 កមមវធិសិីកាប្បកបផោយគុ្ណភាព: ផំើមបបីំផពញតាមតប្មូវការឧសាេកមម សាលាជនំាញសិល្បៈ សូន
របូបានផធវើបនចុបបនៃភាពនូវកមមវធិីសិកាជ្ជប្បចា។ំ សិសសផៅសាលាជំនាញសិល្បៈសូនរបូ កៃុងផេតុ្ល្
ផនុះផេើយបានឈ្ផៅលំ្ោបទ់ី១ ដំល្មានប្កុមេ ុនកៃុងប្សុក និងផប្ៅប្សុកជ្ជផប្នើននងប់ាន។ 

 

 កមមវធិកីមមសិកាៈ សិសសទាងំអ្ស់ដំល្សិកាកមមវធិីជំនាញវជិ្ជា ជីវៈប្តូវបំផពញកមមសិកាវជិ្ជា ជីវៈ           រ
យៈផពល្ ២ដខ ផៅនផនាៃ ុះឆ្ៃ ទំី ២ និងឆ្ៃ ទំ ី៣។ សិសសអ្នុវតតការផរៀនសូប្តរបស់ខៃួនផ្លេ ល់្ច្ំផល្ើកិនចការ
កៃុងជីវភាពពិតប្បាកំ។  

 

 ជនំាញវជិ្ជា ជវីៈ នងិបណិំនជវីតិ: ផំើមបជីួយ សិសសឱយកានដ់តប្បផសើរផ ើងសប្មាបជ់ីវតិប្បកផោយភាពឯក
រាជយ និងជំនាញវជិ្ជា ជីវៈ។ សាលាជំនាញសិល្បៈ នងិសូនរបូ មានផគល្បណំងផធវើឱយកមមវធិីសិកាមាន
ល្កោណៈទូលំ្ទូលាយ តាមរយៈការ្តល់្នូវថ្នៃ កផ់រៀនប្បកបផោយជំនាញវជិ្ជា ជីវៈ នងិបណិំនជីវតិ ពីការ
ប្គ្បប់្គ្ងេិរញ្ញ វតថុផ្លេ ល់្ខៃួន ផៅជ្ជការទំនាកទ់ំនងប្បកបផោយប្បសិទធភាព។ 

 កាគបំ្ទការងារ: បគុ្គលិ្កពិផសសផៅសាលាជំនាញសិល្បៈសូនរបូ ប្បឹងដប្បងជួយ គបំ្ទំល់្សិសសកៃុង
ការដសវងរកការងារផធវើ។ អ្ៃកសប្មបសប្មួល្ការងាររបស់ផយើងធានាថ្ន សិសសនឹងផប្តៀមខៃួនជ្ជផប្សន
ជ្ជមយួនឹងប្បវតតិរបូសផងោបដំល្មានជំនាញវជិ្ជា ជីវៈ មុខតដំណងសិល្បៈ ជំនាញសំភាសន ៍ និងប្កម
សីល្ធមក៌ារងារវជិាមាន។ 

 
 



 
 

5 

សកមមភាពកមមវធិសិីកា 
 សិសសសិកាថ្នៃ កផ់រៀនផប្តៀមរយៈផពល្ ១ឆ្ៃ បំ្តូវនូល្ផរៀនផៅផពល្ប្ពឹក ផរៀងរាល់្ច្លៃផធវើការ (ច្លៃនន័េំល់្ច្លៃ
សុប្ក)។ សិសសសិកាកមមវធិីវជិ្ជា ជីវៈសប្មាបរ់យៈផពល្ ៣ឆ្ៃ  ំប្តូវសិកាផពញផមា៉ា ងជ្ជផរៀងរាល់្ច្លៃ (ពីច្លៃនន័េំល់្ច្លៃ
សុប្ក) ពីផមា៉ា ង ៨.00 ប្ពឹក ំល់្ផពល្រផសៀល្ រមួទាងំសិកាោ សាលាប្បចាសំបាត េ៍មតងមាក ល្្ងដំរ។ 
 

មខុវជិ្ជា សិកា 
សិសសសិកាផៅថ្នៃ កផ់រៀនផប្តៀម ប្តូវសិកាមខុវជិ្ជា  ំូនជ្ជ៖ 

• ការសំដំងសិល្បៈ 
• គ្ំនូរលាបពណ៌័ 
• គ្ំនូរ ទសសនៈ និងម៉ាូំ  
• គ្ំនូរដបបលៃុក 
• ការរននា និងកាតត់របូភាព 
• ប្បវតតិច្នសិល្បៈ 

 
សិសសសិកាកមមវធិីបណុ្ុះបណ្្តល្វជិ្ជា ជីវៈ ប្តូវបញ្ចបថ់្នៃ កម់ូល្ោឋ នឆ្ៃ ទំី ១ រមួមាន៖ 
 •ការសំដំងសិល្បៈ 

 គ្ំនូរផប្គង និងរននាសមពន័ធ 
 ម៉ាូដំល្ សំផ ង ទសសនៈ 
 ការសរផសរ 
 គ្ំនូរជីវនល្ 
 ជំនាញកុំពយទូរ័ (PS, FL, ID) 
 គ្ំនូរ 
 រននាប្កាេវិក 
 វផីំអ្ ូ
 ប្បវតតិច្នសិល្បៈ និងសិល្បៈដខមរ 

 

សិសសប្តូវផប្ជើសផរ ើសមខុវជិ្ជា ឯកផទសមយួផល្ើដ្ៃក ំូនជ្ជ (ការរននាប្កាេវិក គ្នូំរជីវនល្ ឬសិល្បៈណ្ត
មយួ) បនាេ បព់ីឆ្ៃ ទំ១ី។ សិសសប្តូវសិកា នងិកណំតជ់ំនាញពួកផគ្ជ្ជលមីផៅឆ្ៃ ទំី ២ ផៅមុនផពល្បញ្ចបក់មមសិក ្
សា។ ផៅឆ្ៃ នុំងផប្កាយច្នការសិកា (ឆ្ៃ ទំី ៣) គ្ឺជ្ជឱកាសមយួសប្មាបសិ់សសផំើមបបីងាា ញពីអ្វីដំល្ពកួផគ្បាន
ផរៀន និងបងាា ញពីជំនាញំល់្និផយជក តាមរយៈគ្ផប្មាងផ្លេ ល់្ខៃួ នមយួ។ 
សប្មាបព់ត័ម៌ានបដនថមអ្ពំកីមមវធិសិីការបស់ផយើង សូមនូល្ផៅកានផ់គ្េទពំរ័របស់ផយើងខ្ុ ំ ឬទាកទ់ងបគុ្គលិ្ក
របស់សលាជនំាញសិល្បៈសូនរបូ។  
 
 

“ការងារច្នៃប្បឌតិមាននយ័ថ្នប្តវូបផងកើតផរឿងលមសីប្មាបម់នុសសជ្ជត។ិ 
អ្ៃកផរៀនអ្ពំមីនុសស នងិតប្មវូការរបស់មនុសស  ផេើយចាបផ់្តើមជហំា នបនាេ បប់ផងកើតអ្វមីយួសប្មាបម់នុសស។       

ផយើងលាយបញ្ចូល្គៃ នូវប្បច្ពណី នងិទផំនើបកមមផំើមបបីផងកើតអ្វមីយួលម”ី។  
- ប នុ សារនិ, សិសសបញ្ចបក់ារសិកាផៅសាលាជនំាញសិល្បៈសូនរបូ ដំល្បនចុបបនៃជ្ជប្គ្បូផប្ងៀនការរននាប្កាេវនិ 
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ផតើអ្ៃកណ្តអានផសៃើសំុនូល្ផរៀនបាន?  
ផំើមបសិីកាផៅសាលាជនំាញសិល្បៈសូនរបូ  អ្ៃកប្តវូដតជ្ជមនុសស៖ 
 •មានគ្ំនិតច្នៃប្បឌិត និងនណំ្តបអ់ារមមណ៍ផល្ើសិល្បៈ 
 •មានអាយុ ១៧ឆ្ៃ  ំឬផល្ើស 

 រស់ផៅកៃុងប្បផទសកមពុជ្ជ។ 
 

អ្ៃកនងនូ់ល្ផរៀន ប៉ាុដនតអ្ៃកគម នបទពិផសាធនដ៍្ៃកសិល្បៈ ំូនផនុះ អ្ៃកអាននូល្ផរៀនផៅថ្នៃ កផ់ប្តៀមរយៈផពល្១ឆ្ៃ *ំ 
អ្ៃកប្តវូប្បទបងជ្ជបក់ារផធវើផតសតនូល្ផរៀន ផំើមបអីាននូល្ផរៀនកៃុងកមមវធិបីណតុ ុះបណ្តត ល្វជិ្ជា ជវីៈ រយៈផពល្ ៣ឆ្ៃ  ំ   បា
ន។ 
 

ការប្បទបងផធវើផតសតនូល្ផរៀន 
ការប្បល្ងនូល្ផរៀនសប្មាបក់មមវធិីវជិ្ជា ជីវៈ ជ្ជទូផៅមានំូនជ្ជ៖ 
 •គូ្សរបូអ្ំពីម៉ាូដំល្ជីវតិ 
 •ការសំដំងសិល្បៈ 
 •ផតសតប្បវតតិសិល្បៈ-អាន សរផសរ សមតថភាពច្នការបផញ្ចញមត ិ
 •ផធវើផតសតផោយផ្លេ ល់្មាតជ់្ជមយួអ្ៃកកាតផ់សនកតី -ពនយល់្ពីមូល្ផេតុដំល្អ្ៃកនងផ់រៀនផៅសាលាជំនាញ
សិល្បៈសូនរបូ និងពិភាកាអ្ំពីសាៃ ច្ំសិល្បៈដំល្អ្ៃកបានបផងកើត។ អ្ៃកមនិចាបំានម់ានបទពិផសាធនសិ៍ល្បៈ
ផំើមបនូីល្រមួជ្ជមយួសាលាជនំាញសិល្បៈសូនរបូផទប ើយ អ្ៃកប្គនដ់តមានឆនេៈ នងិនណំងន់ំណូល្និតតផល្ើសិល្បៈ
ផៅបានផេើយ! 
 

* កៃុងករណីសាលា មានផបកោជនផប្នើននូល្រមួវគ្គផរៀនផប្តៀម សិសសមកពបី្គ្សួារដំល្មាននំណូល្ទាបនឹង      
ទទួល្បានអាទិភាពជ្ជង។  
 

"បនាេ បព់បីញ្ចបក់ារសិកា សិសសនងឹមានការងារមយួ ....... 
សាលាមនិខវល់្ថ្ន អ្ៃកគ្ជឺ្ជអ្ៃកមាន ឬអ្ៃកប្កផទប ើយ។ សាលាជនំាញសិល្បៈ នងិសូនរបូ នងឹ្តល់្ឲ្យផយើងនូវ     

សមាា រៈសិកាដំល្ផយើងប្តវូការសិកាជ្ជមយួ”  
- មលី្ កុសល្ សិសសបញ្ចប់ការសិកាពីសាលាជំនាញសិល្បៈសូនរបូ អ្ៃកបផងកើតគ្ំនូរជីវនល្សេូឌយូីប្បកបផោយភាពច្នៃ

ប្បឌិត 
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កមមវធិ ីនងិច្លៃសិកា 
ឥតគ្ិតច្លៃសប្មាបថ់្នៃ កផ់រៀនផប្តៀមរយៈផពល្ ១ឆ្ៃ ។ំ 

 សិសសដំល្មនិមានជំនាញកៃុងការគូ្ររបូអានផសៃើសំុនូល្ផរៀនផៅថ្នៃ ក់
ផប្តៀម ផេើយកៃុងករណីសាលាទទួល្យកឲ្យសិកា ផនាុះការសិកាមនិតប្មូវឲ្យវបងច់្លៃផនាុះផទ។ សាលានងឲ់្យ
សិល្បៈមានប្គ្បទ់ីកដនៃងនំផពាុះប្បជ្ជជនកមពុជ្ជ ផេតុផនុះផេើយ ផទើបសាលាផនញច្លៃសិកាកៃុងឆ្ៃ ផំនុះ ដំល្នឹង
ជួយ ំ ល់្សិសសនានាផៅផពល្សិកាកមមវធិីបណតុ ុះបណ្តត ល្វជិ្ជា ជីវៈ។  

 

តច្មៃ USD ៦០០០ សប្មាបក់មមវធិីបណតុ ុះបណ្តត ល្វជិ្ជា ជីវៈរយៈ ៣ឆ្ៃ  ំផៅសាលាជំនាញសិល្បៈសូនរបូ។  
សិសសមាៃ កប់្តូវបងច់្លៃសិកាប្បដេល្ USD ២០០០ កៃុងមយួឆ្ៃ  ំ ឲ្យផៅសាលាផោយផ្លេ ល់្។ ផប្ៅពីប្គ្ូ

បផប្ងៀនដំល្មានសមតថភាពផេើយ សិសសដំល្សិកាផៅសាលាជំនាញសិល្បៈសូនរបូ អានផប្បើប្បាស់នូវផប្គ្ឿង
បរកិាោ រំល៏្ែឥតផ ច្ ុះរមួមាន: កុពំយទូរ័ជ្ជង៤០ផប្គ្ឿង ជ្ជមយួនងឹកមមវធិីរននាប្កាេវិន នងិកមមវធិីគ្ំនូរជីវនល្ កាផមរា៉ា  
និងឧបករណ៍ល្ែៗ  សេូឌីផយសផមៃង នងិសេូឌីផយរបូលតប្តវូបានបំពាកប់្គ្បប់្គនផ់ៅកៃុងបណ្តណ ល័្យសិល្បៈ ។  
 ផគល្ផៅសាលាផបើកទូលាយនំផពាុះសិសសប្គ្បរ់បូ នងិផធវើសេប្បតិបតតិការជ្ជសាលាមនិដសវងរកប្បាក់
នំផណញ។ សាលាទទួល្បានជំនួយមយួនំនួន ផេើយសាលាកប៏ាននូល្រមួបងប់្បាកច់្លៃសិកា្ងដំរ ផេតុផនុះ
ផេើយបានជ្ជប្បាកប់ងច់្លៃសិកាប្បចាឆំ្ៃ សំប្មាបក់មមវធិបីណតុ ុះបណ្តត ល្វជិ្ជា ជវីៈប្តវូបានកាតប់នថយផៅំល់្ USD 
៧២០។ 
 ខណៈដំល្សិសសរពំងឹការវនិិផយគ្របស់ខៃួនផល្ើការអ្បរ់ ំមានជផប្មើសជ្ជផប្នើនសប្មាបសិ់សសកៃុងការបង់
ប្បាកផ់ប្កាមកមមវធិីជំនួយេិរញ្ញ វតថុ។  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Photography © Sebastia Galbany 

ប្គ្សួារខ្ុអំានរា៉ាបរ់ងផល្ើការ

នណំ្តយទាងំប្សងុ 

 ោកព់ាកយសំុនូល្ផរៀន ផេើយជ្ជបផ់តសតនូល្ផរៀន 

 នុុះផ ម្ ុះជ្ជ “សិសសបងច់្លៃសិកាផពញ” 
 បង ់USD ៧២០ ផៅសាលាជំនាញសិល្បៈសូនរបូ 

 ចាបផ់្តើមនូល្ផរៀន 

ប្គ្សួារខ្ុមំនិអានរា៉ាបរ់ងផល្ើការ

នណំ្តយផពញផល្ញបានផទ 

 

 ោកព់ាកយសំុនូល្ផរៀន ផេើយជ្ជបផ់តសតនូល្ផរៀន 

 បំផពញទប្មង ់ការវាយតច្មៃអ្ពំសីាថ នភាពប្គ្សួារ 
 យល់្ប្ពមនំផពាុះកញ្ចបជ់ំនួយេិរញ្ញ វតថុ 
 ចាបផ់្តើមនូល្ផរៀន បងប់្បាកម់កសាលាវញិ តាមជំផរ ើសជំនួយ

េិរញ្ញ វតថុ 
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*ល័្កោខណ័ឌ ច្នការបងរ់ផំលាុះប្តូវបានអ្នុវតត 

 
ជនំយួេិរញ្ញ វតថុសប្មាបសិ់សស 
 ជំនួយេិរញ្ញ វតថុគ្ឺជ្ជគ្ំនិត្តួនផ្តើមលមីមយួដំល្ធានាថ្ន កមមវធិីវជិ្ជា ជីវៈរបស់សាលាជំនាញសិល្បៈសូនរបូ 
អានទទួល្បានសប្មាបសិ់សសកមពុជ្ជ ផោយមនិគ្ិតពសីាថ នភាពផសំឋកិនច ឬសងគមរបស់មនុសសមាៃ ក។់ ជនំួយ
េិរញ្ញ វតថុមានពីរប្បផេទរមួមាន អាហារបូករណ៍ និងជផប្មើសបងប់្បាក។់ 
 

ផតើអ្ៃកណ្តអានទទលួ្បានជនំយួេិរញ្ញ វតថុផនុះ?  
 ផំើមបមីានសិទធទិទួល្បានជំនយួេិរញ្ញ វតថុ សិសសប្តូវដតជ្ជប្បជ្ជជនកមពុជ្ជមកពីប្គ្សួារដំល្មាន
នំណូល្ទាប ផេើយបាននុុះផ ម្ ុះសិកាកៃុងកមមវធិីវជិ្ជា ជីវៈរយៈផពល្ ៣ឆ្ៃ ។ំ ប្កុមការងារជួយ ំ ល់្សងគមរបស់ 
អ្ងគការហាវ រពនៃឺសិល្បៈ នឹងវាយតំច្ល្តប្មូវការប្គ្ួសារផំើមបកីំណត ់និងកប្មតិពីជំនួយេិរញ្ញ វតថុ។ 
 សិសសដំល្នុុះផ ម្ ុះនូល្ផរៀនកៃុងវគ្គផប្តៀម មនិចាបំានប់ងច់្លៃសិកា ផេើយមនិមានសិទធទិទលួ្បានជនំយួ
េិរញ្ញ វតថុផទប ើយ។ កញ្ចបជ់នំយួេិរញ្ញ វតថុ នងិអាហារបូករណ៍ អានមានផៅផពល្សិសសនូល្ផរៀនកៃុងកមមវធិវីជិ្ជា ជវីៈ 
ផេើយប្តវូបងច់្លៃសិកាប្បចាឆំ្ៃ ។ំ 
 

អាហារបូករណ៍ 
 សិសសមកពីប្គ្សួារដំល្មានប្បាកន់ំណូល្ទាប អានទទួល្បានការឧបតថមាមយួដ្ៃក ឬទាងំប្សុងដំល្
នឹងកាតប់នថយច្លៃសិកាប្បចាឆំ្ៃ រំបស់ពួកផគ្។ ការវាយតច្មៃសាថ នភាពប្គ្សួារដំល្ផធវើផ ើងផោយប្កុមការងារ
ជួយ ំ ល់្សងគមរបស់ផយើង នងឹកំណតព់ីននំួនទកឹប្បាកអ់ាហារបូករណ៍ឲ្យប្តូវ្តល់្ជូន។ 
 សិសសកអ៏ានដសវងរកអាហារបូករណ៍ពអី្ងគការផប្ៅរោឋ េបិាល្ ឬប្បេពំច្ទផទៀត្ងដំរ។ ផៅផពល្
នំនួនទកឹប្បាក ់ USD ៧២០ ច្នអាហារបូករណ៍ប្តូវបានំកផនញផនាុះ សិសស ប្ពមទាងំឪពុកមាត យ ឬអាណ្ត
ពាបាល្របស់ពួកផគ្អានផប្បើផប្បើប្បាស់នូវ “ជផប្មើសសងប្បាកវ់ញិ” ផំើមបសីងប្បាកដ់ំល្ផៅសល់្ ។ ប្បសិនផបើ
សិសសមនិបំផពញបានតាមល្កោខណឌ ផំើមបទីទួល្បានអាហារបូករណ៍ផនាុះផទ ពួកផគ្ផៅដតអានមានសិទធកិៃុងការ
ផសៃើសំុកញ្ចបជ់ំនួយដ្ៃកេិរញ្ញ វតថុ។ 
 

កញ្ចបជ់នំយួេិរញ្ញ វតថុ 
 •វភិាគ្ទានប្បចាដំខ: ប្គ្សួារ ឬអាណ្តពាបាល្របស់សិសស អានបងប់្បាកដ់ំល្ពួកផគ្អានមាន        ជ្ជ

ផរៀងរាល់្ដខំូនជ្ជ ១០ ំុលាៃ រ កៃុងមយួដខ។ 
 ផធវើការងារផៅសាលា: មានឱកាសការងារផប្នើនផៅសាលាផរៀន ដំល្អានឲ្យសិសសសងប្បាកវ់ញិតាម  រ
យៈការផធវើការងារតាមផមា៉ា ងដំល្បានកំណត។់  

 

ផយើងផជឿជ្ជកថ់្នការអ្បរ់គំ្ួរដតមាននំផពាុះ

អ្ៃករាល់្គៃ  
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 ប្បាកក់មចៈី សិសសអានសងប្បាកប់្តទបបម់កវញិតាមកមចដីំល្មនិមានការប្បាក ់ ផៅផពល្ពួកផគ្បញ្ចប់
ការសិកា ផេើយចាបផ់្តើមរកប្បាកន់ំណូល្។ បទបញ្ញតតិ នងិល័្កោខណ័ឌ ផ្សងៗប្តូវបានអ្នុវតត។ 

 
 
 
ឧទាេរណ៍នានាច្នជនំយួេិរញ្ញ វតថុ  

 

 

អាហារបូករណ៍ 

កញ្ចបជំ់នយួេិរញ្ញ វតថុ  
សរបុ 

កមចសីប្មាបសិ់សស ការងារផៅសាលា បងប់្បាកជ់្ជជំហាន 

សិសស 1 $200 $300 $220 / ផមា៉ា ង គម ន 

$720.00 

សិសស 2 $100 $340 $100 / ផមា៉ា ង $180 ($15 x 12) 

សិសស 3 គម ន $140 $200 / ផមា៉ា ង $360 ($30 x 12) 

សិសស 4 គម ន គម ន $220 / ផមា៉ា ង $500 ($250 x 2 ) 

សិសស 5 គម ន គម ន គម ន $720 ($180 x 4) 

 

 សាថ នភាពប្គ្ួសារនីមយួៗមានភាពខុសគៃ ពីមយួផៅមយួ។ សប្មាបប់្គ្ួសារដំល្អានបង ់ "នំដណក
ប្បចាដំខ" បានផប្នើនជ្ជង សិសសផនាុះនឹងប្តូវផធវើការងារតិនជ្ជង និងគម នប្បាកក់មច។ី ផំើមបបី្សបតាមសាថ នភាពអ្ៃក  
រាល់្គៃ  ប្កុមការងារជួយ ំ ល់្សងគមរបស់អ្ងគការហាវ រពនៃសិឺល្បៈនឹងផធវើការយ៉ា ងជិតសៃិទធជ្ជមយួប្គ្សួារនីមយួៗ 
ផំើមបបីផងកើតកញ្ចបជ់ំនួយេិរញ្ញ វតថុ។ 
 

 នាផពល្បនចុបបនៃ សិសសដំល្កពុំងរស់ផៅផប្ៅផខតតបាត់ំ បំងប្តវូបានផល្ើកទកឹនតិតឱយោកព់ាកយនូល្ផរៀន
ផៅសាលាជនំាញសិល្បៈសូនរបូ។   
 ប្បសិនផបើប្តូវបានទទួល្យកឲ្យនូល្ផរៀន សាលានឹងជយួ ដសវងរកកដនៃងសាៃ កផ់ៅកៃុងផខតតបាត់ំ បំង។ 
សិសសដំល្មានសិទធិទទួល្ជនំួយេិរញ្ញ វតថុកអ៏ានទទួល្បានការឧបតថមាលវកិា្ងដំរផំើមបបីងច់្លៃសាៃ កផ់ៅ និង
ការរស់ផៅ។ 
 

ការឧបតថមាសប្មាបសិ់សសដំល្បាននុុះផ ម្ ុះផៅថ្នៃ កផ់រៀនផប្តៀម 
 សិសសមយួនំនួនកៃុងថ្នៃ កផ់រៀនផប្តៀមអានមានសិទធិទទួល្បានការជួយ ឧបតមថមាដ្ៃកសងគម (ឧទាេរណ៍
ការេូបអាហារច្លៃប្តងផ់ោយឥតគ្ិតច្លៃ និងសមាា រៈផប្បើប្បាស់ជ្ជផំើម)។ ការវាយតច្មៃសាថ នភាពប្គ្សួារនឹង
កំណតព់ីកប្មតិច្នការឧបតថមា។ 
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ផតើខ្ុបំ្តវូផសៃើសំុជនំយួេិរញ្ញ វតថុផោយរផបៀបណ្ត?  

 
 

រផបៀបផសៃើសំុនូល្ផរៀន  
១. ោកព់ាកយសំុនូល្ផរៀនតាមអ្នទាញ ឬជ្ជទប្មងលិ់្ខតិ 

 ទប្មងព់ាកយសំុនូល្ផរៀនជ្ជលិ្ខិត ប្តូវោកផ់ោយផ្លេ ល់្ផៅបុគ្គលិ្កបផប្មើការផៅសាលាជំនាញសិល្បៈ
សូនរបូ ឬផៅអ្ងគការហាវ រពនៃសិឺល្បៈកៃុងផខតតបាត់ំ បំង។ ទប្មងព់ាកយសំុនូល្ផរៀនតាមប្បពន័ធអ្នទាញអានោក់
បានពីប្គ្បទ់ីកដនៃងកៃុងប្បផទសកមពុជ្ជ។ ផៅផពល្អ្ៃកោកព់ាកយសំុនូល្ផរៀន អ្ៃកអានផសៃើសំុជនំយួេិរញ្ញ វតថុ (សូម
ផមើល្ទំពរ័ទី ៧ សប្មាបព់ត័ម៌ានលំ្អ្ិត)។ អ្ៃកប្តូវភាា បម់កជ្ជមយួឯកសារលតនមៃង (ជ្ជទប្មងលិ់្ខតិ ឬជ្ជទប្មង់
ផអ្ ិនប្តូនកិ): ផសៀវផៅប្គ្សួារ (ពត័ម៌ានអ្ំពឳីពុកមាត យ)។ សំបុប្តកំផណើ តរបស់សិសស របូលត២សនៃឹកប៉ានុទំេំ
ដំល្បិទផល្ើលិ្ខតិឆៃងដំន សូមនូល្ផៅកានផ់គ្េទំពរ័របស់អ្ងគការហាវ រពនៃឺសិល្បៈ ឬទំពរ័ផេវសប ុកសប្មាប់
កាល្បរផិនេទោកព់ាកយសំុនូល្ផរៀន។ 
 

 ២. នូល្រមួផធវើផតសតប្បទបងនូល្ផរៀនផៅអ្ងគការហាវ រពនៃសិឺល្បៈ 
 ថ្នៃ កផ់រៀនផប្តៀម: មនិតប្មូវឱយមានការផធវើផតសតផទប ើយ។  

កមមវធិវីជិ្ជា ជវីៈ រាល់្អ្ៃកោកព់ាកយផសៃើសំុនូល្ផរៀនសប្មាបវ់គ្គសិការយៈផពល្ ១ឆ្ៃ  ំ ប្តូវផធវើផតសតសាក
ល្បង បនាេ បព់ីបានោកព់ាកយផសៃើសំុនូល្ផរៀនរនួ។ ការផធវើផតសតផនុះប្តូវនំណ្តយផពល្ ២ ច្លៃ: ច្លៃទី១ 
ប្ប ងផតសតសរផសរ និងច្លៃទ ី២ គ្ឺផតសតផ្លេ ល់្មាតរ់យៈផពល្ ១៥នាទី។ សូមយកឧទាេរណ៍ណ្ត
មយួច្នសាៃ ច្ំសិល្បៈរបស់អ្ៃក (គ្ំនូរ ការគូ្ររបូ វផីំអ្ូ) ផៅកានក់ដនៃងផធវើផតសតផ្លេ ល់្មាត។់ ប្បសិនផបើ
អ្ៃកជ្ជសិសសកៃុងប្បផទសកមពុជ្ជ អ្ៃកប្តូវដតមកំល់្ផខតតបាត់ំ ំបងយ៉ា ងផហានណ្តស់មយួយបម់ុនច្លៃ
ផធវើផតសតំ ំបងូ។ កាល្បរផិនេទផធវើផតសត នឹងប្តូវបានជូនំណឹំងផៅផល្ើផគ្េទំពរ័ និងទពំរ័ផេវសប ុក
របស់សាលា។ 

 

ោកព់ាកយ

      កមមវធិបីណតុ ុះបណ្តត ល្វជិ្ជា ជវីៈ ផប្ជើសផរ ើស "ជំនួយេិរញ្ញ វតថុ" កៃុងពាកយសំុ និង ត្ល់្ពត័ម៌ានល្មែតិពីសាថ នភាពអ្ៃក

ំំផណើ រការពាកយសំុ

 វាយតច្មៃតប្មវូការប្គ្សួារៈ បុគ្គលិ្កដ ៃ្កសងគមនងឹផៅំល់្ េ្ុះរបស់អ្ៃកផំើមបបី្បមូល្ពត័ម៌ានសងគម និងផស ឋំកិនច

ទទួល្យកនូល្ផរៀន
• ត្ល់្ជនំយួេរិញ្ញ វតថុៈ សិសស ប្គ្ួសារ ឬអាណ្តពាបាល្របស់ពកួផគ្នឹងពិនតិយនូវជផប្មើស(្ងផល្ើ)  ផំើមបបីងច់្លៃសាលា
•កិចនចប្ពមផប្ពៀង និងលិ្ខតិផបតជ្្ជច្នជនំយួេរិញ្ញ វតថុ
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 ៣. ជបួជ្ជមយួប្កមុការងារជយួ ំ ល់្សងគម* 
 កៃុងករណីអ្ៃកបានផសៃើសំុជនំយួេិរញ្ញ វតថុ: ប្កុមការងារជួយ ំ ល់្សងគមរបស់ផយើងនងឹផៅជួបអ្ៃក 

ប្គ្ួសារ ឬអាណ្តពាបាល្ ផំើមបផីធវើការវាយតច្មៃអ្ំពសីាថ នភាពប្គ្ួសារ។ ការវាយតច្មៃផនុះនឹងសាេ ប
សេងអ់្ំពីប្បាកន់ំណូល្របស់អ្ៃក និងកំណតថ់្នផតើ អ្ៃកនឹងទទួល្បានការឧបតមថមាប៉ាុនាម ន។ ការវាយ
តច្មៃសាថ នភាពប្គ្សួារនងឹប្តូវបានបញ្ចបផ់ៅកៃុងដខសីហា។ រាល់្ការវាយតច្មៃនីមយួៗប្តូវនំណ្តយ
ផពល្  ២-៣ ផមា៉ា ង។ 
ប្បសិនផបើអ្ៃកមនិបានផសៃើសំុជនំយួេិរញ្ញ វតថុៈ អ្ៃកអានបនតផៅកានជ់ំហានទី៤។ 

 

 ៤. យល់្ប្ពមនងឹពាកយផសៃើសំុរបស់អ្ៃក 
អ្ៃកអានមានជផប្មើសផ្លេ ល់្ខៃួនមយួផំើមបផីប្ជើសផរ ើសការសិកាកៃុងថ្នៃ កផ់រៀនផប្តៀម ឬផៅឆ្ៃ ទំ១ីច្នវគ្គ ប
ណតុ ុះបណ្តត ល្វជិ្ជា ជីវៈ។ សំផណើ របស់អ្ៃកប្តូវបញ្ចូ ល្នូវពត័ម៌ានល្មែតិច្នដ្នការជំនយួេិរញ្ញ វតថុ 
ដំល្អ្ៃកប្តូវយល់្ប្ពមនុុះផ ម្ ុះនូល្ផរៀន។  

 ៥. ផប្តៀមផរៀបនកំារសិការបស់អ្ៃក! 
សាលានឹង្តល់្ជូនការតប្មងទ់ិសកៃុងរយៈផពល្ពីរបីច្លៃំបំងូ។ សិសសដំល្រស់ផៅតាមបណ្តត ផខតត
ផ្សងៗផទៀតច្នប្បផទសកមពុជ្ជ នឹងទទួល្បានការ្តល់្ផយបល់្ពីការផ្លៃ ស់ទីលំ្ផៅមកកានផ់ខតតបាត់
ំំបង។ ឆ្ៃ សិំកាលមីចាបផ់្តើមជ្ជធមមតាផៅសបាត េ៍ទី២ កៃុងដខកញ្ញញ ។ កាល្បរផិនេទចាបផ់្តើមនូល្ផរៀន
អានរកផ ើញផៅផល្ើផគ្េទំពរ័ និងផេវសប កុរបស់ផយើងខ្ុ ំ។ 
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សំណួរដំល្ប្តវូបានសួរភាគ្ផប្នើន 
ផតើខ្ុអំានរលំ្ងថ្នៃ កផ់ប្តៀម ផេើយនូល្ផរៀនឆ្ៃ ទំ ី១ បានដំរឬផទ? 
 ប្បាកំជ្ជបាន ប្បសិនផបើអ្ៃកទទួល្បានពិនេុខពស់ពីការផធវើផតសតនូល្ផរៀនផនាុះ គ្ឺអ្ៃកអានរលំ្ងវគ្គផរៀន
ផប្តៀម ផេើយនូល្ផរៀនផៅឆ្ៃ ទំ ី១ ច្នកមមវធិីបណតុ ុះបណ្តត ល្ និងអ្បរ់វំជិ្ជា ជីវៈបាន។ ប្បសិនផបើអ្ៃកនងនូ់ល្ផរៀន  ឆ្ៃ ំ
ទី ១ អ្ៃកប្តូវបងាា ញឧទាេរណ៍ច្នសាៃ ច្ំសិល្បៈរបស់អ្ៃកកៃុងកំ ុងផពល្ផធវើផតសតផ្លេ ល់្មាត ់(ំូនជ្ជគ្ំនូរ ការគូ្រ
របូប្ពាង របូនមាៃ ក ់ឬរបូលតរបូជ្ជផំើម)។ ផៅកៃុងការប្ប ងផ្លេ ល់្មាត ់អ្ៃកប្តូវការនិយយអ្ំពីសិល្បៈរបស់អ្ៃកនងិ
ផេតុ្ល្ដំល្អ្ៃកនងសិ់កាផៅសាលាជំនាញសិល្បៈសូនរបូ។ 
 

ផតើខ្ុចំាបំានប់្តវូមានបទពផិសាធនដ៍្ៃកសិល្បៈផំើមបសំុីនូល្ផរៀនផៅសាលាជនំាញសិល្បៈសូនរបូដំរឬផទ? 
 មនិចាចំានផ់នាុះផទ អ្ៃកប្គនដ់តមាននណំ្តបអ់ារមមណ៍ ផេើយនងផ់សៃើសំុនូល្ផរៀនផៅបានផេើយ! 
ប្បសិនផបើអ្ៃកមនិមានបទពិផសាធនផ៍នាុះផទ អ្ៃកអាននូល្រមួកៃុងថ្នៃ កផ់រៀនផប្តៀមរយៈផពល្ ១ឆ្ៃ  ំផេើយផប្កាយមក
អ្ៃកអានសំុនូល្ផរៀនកមមវធិីបណុ្ុះបណ្្តល្វជិ្ជា ជីវៈបានផេើយ។ 
 

ផតើការបណតុ ុះបណ្តត ល្វជិ្ជា ជវីៈផនុះប្តវូបានទទលួ្សាគ ល់្ផោយប្កសួងអ្បរ់កំមពុជ្ជ ដំរឬផទ? 
 សាលាជំនាញសិល្បៈសូនរបូច្នអ្ងគការហាវ រពនៃឺសិល្បៈ ផប្ជើសផរ ើសអ្នុវតតកមមវធិីសិកាឯកផទសដំល្
នឹងជួយ ឲ្យសិសសមានជំនាញ និងសមតថភាពឲ្យទានន់ឹងសមយ័កាល្នុងផប្កាយ។ ប្បសិនផបើផយើងមនិអ្នុវតត
តាមកមមវធិីសិកាប្កសួងអ្បរ់ផំទ ផនាុះប្កសួងមនិទទួល្សាគ ល់្ជ្ជ្ៃូវការនូវវញិ្ញញ បនបប្តរបស់ផយើងផទប ើយ។ ផទាុះ
ជ្ជយ៉ា ងណ្ត អ្ងគការហាវ រពនៃសិឺល្បៈផធវើសេប្បតិបតតិការផប្កាមការដណនារំបស់ប្កសួងវបបធម ៌ និងវនិិប្តសិល្បៈ 
ប្ពមទាងំមានការនុុះអ្នុសសរណៈផយគ្យល់្ជ្ជមយួគៃ ្ងដំរ។ ផល្ើសពីផនុះផទៀត ការសេការយ៉ា ងជតិសៃិទធ
ជ្ជមយួមនេីរ នងិអាជ្្ជធរផខតតកប៏្តូវបានសេការគៃ យ៉ា ងជតិសៃិទធ្ងដំរ។ អ្េបិាល្ផខតតដតងដតនូល្រមួកៃុងពិធី
បញ្ចបក់ារសិការបស់ផយើង ផេើយសរផសើរសិសសរបស់ផយើងនំផពាុះសមទិធ្ ល្របស់ពកួផគ្។ អ្ៃកអានផជឿជ្ជកថ់្ន 
វញិ្ញញ បនបប័្តពសីាលាជំនាញសិល្បៈសូនរបូ នងឹមានភាពប្គ្បប់្គនស់ប្មាបច់ាបផ់្តើមអាជីពរបស់អ្ៃកផៅកៃុង     វ ិ
ស័យសិល្បៈ ការរននាប្កាេវកិ និងឧសាេកមមគ្នូំរជីវនល្។ 
 

បនចុបបនៃ ខ្ុមំនិបានរស់ផៅកៃុងផខតតបាត់ំ បំងផទ ប៉ាដុនតខ្ុកំន៏ងផ់ៅផរៀនផៅសាលាជនំាញសិល្បៈសូនរបូដំរ។ ផតើខ្ុ ំ
ប្តវូផធវើយ៉ា ងំូនផមតន? 
 អ្ៃកប្តូវបានផល្ើកទឹកនិតតឱយោកព់ាកយសំុនូល្ផរៀនផៅ និងនូល្រមួការផធវើផតសតនូល្ផរៀនផៅសាលាជំនាញ
សិល្បៈសូនរបូ។ អ្ៃកអានមានសិទធិទទួល្បានជំនួយេិរញ្ញ វតថុទាងំច្លៃសិកា និងការរស់ផៅដំល្នឹងអ្នុញ្ញញ តឱយ
អ្ៃកទទួល្បានការឧបតថមាផំើមបរីស់ផៅកៃុងផខតតបាត់ំ ំបងកៃុងរយៈផពល្ច្នកមមវធិីសិកាផរៀនសូប្ត។ សូមទាកទ់ង
មកផយើងខ្ុ ំផយើងអាន្តល់្ំំបនូាម នបដនថមផោយផ្លេ ល់្។ 
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ផតើខ្ុអំានរកនណូំល្បានដំរឬផទ កៃុងអ្ ុំងផពល្សិកា? 
 ប្បាកំជ្ជបាន សិសសអានផធវើការងារ ប្បសិនផបើពួកផគ្ប្បទបងជ្ជបក់ារផធវើផតសតទាងំអ្ស់របស់ខៃួន នងិ
បញ្ចបវ់គ្គសិកាផៅតាមសតងោ់រដំល្តប្មូវ។ ជ្ជទូផៅ សាលាផរៀនផបើកពីផមា៉ា ង ៨ ប្ពឹក ំល់្ផមា៉ា ង ៥លាៃ ន     ំូន
ផនុះ សិសសមានផពល្ផវលាផពល្លាៃ ន និងផពល្នុងសបាត េ៍ផំើមបផីធវើការងាររបស់ខៃួនបាន។ ផល្ើសពីផនុះផទៀត ឱ
កាសការងារផ្សងៗអានរកបានផៅតាមបរផិវណសាលា នងិតាមរយៈសេប្គសសងគមរបស់សាលាផរៀន-ដំល្
មានផ ម្ ុះថ្ន សេូឌីយូច្នៃប្បឌតិអ្ងគការហាវ រ។ សិសសសាលាជំនាញសិល្បៈសូនរបូជ្ជផប្នើនរបូ ចាបផ់្តើមរកបាន
ប្បាកន់ំណូល្ពីជំនាញច្នៃប្បឌតិរបស់ខៃួន (ឧទាេរណ៍ ការរននាប្កាេវិក ការគូ្សគ្ំនូរតាមសណ្តឋ គរ នងិ្េុះ
សំណ្តក ់និងគ្ំនូរផៅជញ្ញា ងំជ្ជផំើម)។ 
 

ផតើប្កមុប្គ្សួារនូល្រមួកៃុងការសិកាផនុះឬផទ? 
 ផសៀវផៅទំនាកទ់ំនងមយួកាល្ប្តូវបានបផងកើតផ ើងផំើមបភីាា បទ់ំនាកទ់នំងសាលាផៅនងឹប្កុមប្គ្សួារ 
និងប្គ្ូបផប្ងៀន។ អ្វតតមាន សមទិធ្ល្ និងប្ពតឹតិការណ៍នានាប្តូវបានតាមោនផៅកៃុងផសៀវផៅផនុះ។ ប្កមុប្គ្សួារ 
ឬប្គ្ូបផប្ងៀនប្តូវបានតប្មូវឲ្យនុុះេតថផល្្ជ្ជផទៀងទាតផ់ំើមបធីានាថ្ន សិសសទទួល្បានការឧបតថមាប្គ្បប់្គនក់ៃុង
ការសិការបស់ពកួផគ្។ ផៅផំ ើម នងិនុងបញ្ចបច់្នឆ្ៃ សិំកា សាលាមានផរៀបនកំនិចប្បជុជំ្ជមយួមាតាបតិាផំ ើមប ី
ដនករដំល្កពត័ម៌ានរវាងសាលាផរៀន សិសស និងឪពុកមាត យ។ កៃុងអ្ំ ុងផពល្ប្បជុំទាងំផនុះ ប្កុមប្គ្សួាររបស់ពកួ
ផគ្អានផល្ើកផ ើងនូវកងវល់្ណ្តមយួដំល្មាន។ 
 

ផតើសិសសពកិារភាពអានសិកាផៅសាលាជនំាញសិល្បៈសូនរបូ បានដំរឬផទ? 
 សាលាផជឿជ្ជកថ់្ន សិសសពិការភាពមានសិទិធសិកាជ្ជមយួអ្ៃកដំល្មនិពិការភាព តាមដំល្អានផធវើផៅ
បាន។ សាលាខិតខំផំើមបបីំផពញតាមតប្មូវការរបស់អ្ៃកសិកាទាងំអ្ស់តាមករណីមយួៗ។ សូមសាកសួរមក
កានដ់្ៃកជួយ ំ ល់្សងគមរបស់ផយើងខ្ុ ំ សប្មាបព់ត័ម៌ានបដនថម។ 
 

សិសសបនចុបបនៃដំល្កពុំងរស់ផៅផប្ៅផខតតបាត់ំ បំង 
 បនចុបបនៃ សិសសដំល្កពុំងរស់ផៅផប្ៅផខតតបាត់ំ បំង ប្តូវបានផល្ើកទកឹនិតតឱយោកព់ាកយនូល្ផរៀនផៅ
សាលាជំនាញសិល្បៈសូនរបូ។ ប្បសិនផបើប្តូវបានអ្នុញ្ញញ តឲ្យនូល្ផរៀន សាលានឹងឧបតថមាអ្ៃក ដសវងរកកដនៃង
សាៃ កផ់ៅកៃុងផខតតបាត់ំ ំបង។ សិសសដំល្មានសិទធិទទួល្បានជំនួយេិរញ្ញ វតថុកអ៏ានទទួល្បានការឧបតថមាលវកិា
្ងដំរផំើមបបីងច់្លៃសាៃ ក ់ផៅនិងការរស់ផៅរបស់ពកួផគ្។ 
 

ផេតុអ្វបីានជ្ជខ្ុគំ្រួដតផ្លៃ ស់មកកានផ់ខតតបាត់ំ បំង ផំើមបសិីកា? 
 •ផខតតដំល្ប្បកបផោយភាពច្នៃប្បឌតិរបស់ប្បផទសកមពុជ្ជ: បាត់ំ ំបងជ្ជកដនៃងបណតុំ សិល្បៈ ហាងល្ក់

ទំនិញ នងិអ្ៃកជំនាញ្ងច្នៃប្បឌិត។ សាថ បតយកមមផៅផខតតបាត់ំ ំបងទទួល្ឥទធិពល្ពីប្បផទសបារាងំ 
ំូផនៃុះអ្ៃកនឹងរកីរាយផំើរជុំវញិទីប្កុងំប៏្សស់សាែ តរបស់ផយើង។ 
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 •លំ្ដេកាយ នងិសៃបស់ាៃ ត:់ បាត់ំ ំបងមានកដនៃងល្ែជ្ជផប្នើន ផភាជនីយោឋ ន នងិកដនៃងទាកទ់ាញ គម ន
នរានរមមាញឹក និងសផមៃងរ ំ្ នផទប ើយ។ 

 សុវតថភិាព: ផខតតបាត់ំ បំងមានអ្ប្តាបទផល្មើសទាបដំល្ផធវើឱយផខតតផនុះកាៃ យជ្ជទីផខតតំអ៏្សាច រយមយួ
សប្មាបសិ់សសរស់ផៅ។ 
•សាលាផរៀនទទលួ្សាវ គ្មន:៍ ផៅផពល្អ្ៃកនូល្រមួជ្ជមយួសាលាជំនាញសិល្បៈសូនរបូ អ្ៃកបានកាៃ យ
ជ្ជដ្ៃកមយួច្នប្គ្ួសារច្នៃប្បឌតិរបស់អ្ងគការហាវ រពនៃឺសិល្បៈ។ ផៅអ្ងគការហាវ រពនៃឺសិល្បៈ អ្ៃកអាន
បផងកើតមតិតេកតិជ្ជមយួមនុសសដំល្មានគ្ំនតិច្នៃប្បឌិត នងិបុគ្គលិ្កដ្ៃកផ្សងៗផទៀត (ំូនជ្ជ សិល្បៈ
សំដំង តន្តនតី ផលាោ ន ជ្ជផំើម)។ 

 ការអ្បរ់ដំតមយួគ្ត:់ សលាជនំាញសិល្បៈសូនរបូជ្ជសាលា្នមុខផគ្មយួ ដ្ៃក្លិ្តគ្ំនូរជីវនល្ 
ការរននាប្កាេវិក និងគ្នូំរជីវនល្។ សិសសដំល្បញ្ចបក់ារសិកា ប្តូវបានទទួល្យកឲ្យផធវើជ្ជបុគ្គលិ្ក
ផៅទូទាងំប្បផទសកមពុជ្ជ និងអ្នតរជ្ជតិ។ ប្បសិនផបើអ្ៃកនងប់ផប្មើការងារផៅកៃុងឧសាេកមមច្នៃប្បឌិត 
សាលាជំនាញសិល្បៈសូនរបូនឹង្តល់្ជូននូវវគ្គបណតុ ុះបណ្តត ល្ទានស់មយ័បំ្ ុត។ 
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ទសសនៈទានរបស់សិសស  
្ន ់ចានល់ន សិសសសិកាដ្ៃកគ្នូំរជវីនល្ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
សន ប្សីនាង សិសសបញ្ចបក់ារសិកាដ្ៃកគ្នូំរជវីនល្ 
 
 
 
 
 
 
 
 

លី្ម ប្សីលាង សិសសបញ្ចបក់ារសិកា នងិជ្ជអ្ៃករននាការងារឯករាជយ 

 
លី្ម ប្សីលាង សិសសបញ្ចបក់ារសិកា នងិជ្ជឌេីាញ 
 

 

 

 

 

 

ខ្ុ ំគ្ឺជ្ជសិសសសិកាថ្នៃ កគ់្នូំរជវីនល្ ផេើយខ្ុ ំផជឿជ្ជកផ់ល្ើសមតថភាព
របស់ខ្ុ ំកៃុងការផធវើការផៅកៃុងប្បផទសកមពុជ្ជ។ ខ្ុ ំមានឱកាសដំល្ជ្ជមុខរបរ
មយួដ្ៃកសិល្បៈ និងសមតថភាពផធវើការងារឈ្ផល្ើមាច ស់ការខៃួនឯង កៃុងការ
ផប្ជើសផរ ើស និង្តល់្អាទិភាពំល់្ការងារផោយដ្ែកផល្ើនណំ្តបអ់ារមមណ៍របស់
ខ្ុ ំ។ យុវជនផពញវយ័គ្រួដតសិកាផៅអ្ងគការហាវ រពនៃឺសិល្បៈ ផប្ពាុះថ្នសិសសនឹង
កាៃ យផៅជ្ជសិល្បករជំនាញដ្ែកផល្ើជំនាញដំល្ពួកផគ្បានផប្ជើសផរ ើស។ ខ្ុ ំផជឿ
ជ្ជកថ់្ន ខ្ុ ំអានទទួល្បានការងារល្ែបនាេ បព់ីបញ្ចបក់ារសិកា។  

ខ្ុ ំសបាយនិតត ៃ្ ងំណ្តស់ដំល្បានសិកាផៅសាលាជំនាញ
សិល្បៈសូនរបូ ផប្ពាុះមានអារមមណ៍ថ្នំូនជ្ជ្េុះរបស់ខ្ុ ំ ផេើយខ្ុ ំទទួល្បាន
ការសាវ គ្មនយ៍៉ា ង ៃ្ ងំ។ ប្គ្បូផប្ងៀនមានគុ្ណភាពល្ែ ផេើយខ្ុ ំអានផប្ជើស
ផរ ើសជំនាញដំល្មានផប្នើនប្បផេទ។ ការងារច្នៃប្បឌិតដ្ៃកគ្នូំរជីវ   នល្គ្ឺ
ជ្ជជំនាញំក៏ប្មមយួផៅកៃុងប្បផទសកមពុជ្ជ មាននយ័ថ្ន ផៅផពល្ដំល្
អ្ៃកផនុះជំនាញផនុះអ្ៃកនឹងមានអាទិភាពផៅកៃុងទី្ារការងារ។ វាកជ៏្ជ
ការងារដំល្ខ្ុ ំប្សលាញ់ ផេើយខ្ុ ំមនិដំល្ធុញប្ទានផ់ ើយ។ ខ្ុ ំនង ់ផអាយ
សិសសកានដ់តផប្នើននូល្រមួកមមវធិីផនុះ ផប្ពាុះវាជ្ជផរឿងល្ែសប្មាបសិ់សស
ជំនានផ់ប្កាយកាៃ យជ្ជសិល្បៈករ។  

 

ខ្ុ ំចាបផ់្តើមអាជីពរបស់ខ្ុ ំជ្ជឌេីាញ ប្សបផពល្ខ្ុ ំផរៀនផៅ
សាលាគ្ណផនយយ្ងដំរ។ ផៅផពល្ដំល្ខ្ុ ំបានបញ្ចបថ់្នៃ កប់រញិ្ញញ បប្ត 
ផៅសកល្វទិាល័្យ ខ្ុ ំបានមកសិកាថ្នៃ កផ់ពញផមា៉ា ងផៅសាលាជំនាញ
សិល្បៈសូនរបូ។ 

ផៅផពល្ខ្ុ ំមកទីផនុះជ្ជផល្ើកំបំូង ខ្ុ ំបានរកផ ើញនូវប្គ្សួារមយួ
ដំល្មនិប្គនដ់តជ្ជមតិតេកតិប៉ាុផណ្តណ ុះផទ។ ផយើងសិកាជ្ជមយួគៃ  ផយើងផធវើអ្ ្
វ ីៗ ទាងំអ្ស់រមួគៃ ។ 

ផៅផពល្ដំល្ផយើងមានបញ្ញា ផយើងដតងដតផោុះប្សាយវា។ វាមនិ
ដមនជ្ជជំនាញដំល្អ្ៃកប្គនដ់តសិកា ផេើយដសវងរកការងារផធវើផនាុះផទ។ 
ផនុះជ្ជការងារមយួប្បកបផោយផទពផកាសល្យ។ ផៅផពល្ដំល្អ្ៃកមាន
ផសរភីាពផនញផៅពិេព្ងផប្ៅផនាុះ អ្ៃកនឹងអានបផងកើតអ្វលីមីៗបាន។  
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ឱកាសការងារ 

ផៅផពល្សិសសបានបញ្ចបក់ារបណតុ ុះបណ្តត ល្វជិ្ជា ជីវៈរបស់ខៃួនផៅសាលាជំនាញសិល្បៈសូនរបូផេើយ 
ពកួផគ្នងឹប្តវូបានផប្ជើសផរ ើសផធវើការងារជ្ជអ្ៃកជ្ជមាច ស់ការផល្ើខៃួនឯង កៃុងការប្បកបការអាជវីកមមផ្លេ ល់្ខៃនួ ឬបផប្មើ
ការងារប្កុមេ ុន ឬអ្ងគការនានា។ ផនុះគ្ឺជ្ជវលិីច្នមខុរបរមយួនំនួន ដំល្សិសសបញ្ចបក់ារសិកាអានផប្ជើសផរ ើស
ផំើមបផីធើបាន៖ 

អ្ៃកបផងកើតគ្នូំរជវីនល្ ្លិ្តផរឿង និងប្កាេវិក ផោយផប្បើ ២D ឬ ៣D ដំល្ប្តូវបានផប្បើផៅកៃុងពិធបីុណយ 
ការ្ាយពាណិជាកមម និងការអ្បរ់។ំ អ្ៃកបផងកើតគ្ំនូរផប្បើបផនចកវទិា និងជំនាញគូ្រគ្នូំរ ប្ពមទាងំផធវើការ
ទទួល្ប្បាកព់អី្តិលជិន។ ឧសាេកមមគ្ំនូរជីវនល្កំពុងដតរកីនផប្មើនផៅកៃុងប្បផទសកមពុជ្ជ។ សាលា
ជំនាញសិល្បៈសូនរបូ កំពុងបផប្ងៀនសិសសផំើមបដីសវងរកអាជពីជ្ជអ្ៃកបផងកើតគ្នូំរជីវនល្ំ ៏   ជំនាញ។ 

អ្ៃករននាប្កាេវកិ បផងកើតនូវសមាា រៈសូនរបូសំរាប់្ លិ្ត្ល្ និងសកមមភាពនានា ំូនជ្ជសាៃ កសញ្ញញ   ផគ្
េទំពរ័ ការ្ាយពាណិជាកមម ផសៀវផៅ ទសសនាវំតី ផ្លេ ងំរបូភាព ផេគមកុំពយទូរ័ ការផវនខចប ់្ លិ្ត្ល្ការ
តាងំពិពណ៌ នងិការតាងំបងាា ញផ្សងៗ។ អ្ៃករននាប្កាេវិកបផងកើតគ្ំនិត និងការច្នៃប្បឌិតលមីសប្មាប់
អ្តិលិជនផ្សងៗគៃ ។ ោកព់ាកយនូល្ផរៀនផៅសលាជំនាញសិល្បៈសូនរបូ ផំើមបចីាបផ់្តើមការផធវើំំផណើ រ
របស់អ្ៃកផៅកៃុងឧសាេកមមដំល្រកីលូ្តលាស់ផៅកៃុងប្បផទសកមពុជ្ជ។ 

វនិបិ្តករសូនរបូ បផងកើតសិល្បៈមនិនមៃងពីផគ្ ំូនជ្ជគ្ំនូរ នមាៃ ក ់ និងវផីំអ្ូដំល្ប្តូវបានោកប់ងាា ញផៅ
កៃុងវនិិប្តសាល្ សារមនេីរ ឬផៅទីសាធារណៈ។ ការងារសិល្បៈរបស់ពួកផគ្អានប្តូវបានល្កផ់ៅឱយអ្ៃក 
ឯកជន សណ្តឋ គរ ផភាជនយីោឋ ន ឬអ្ងគការ។ វនិបិ្តករពីអ្ងគការហាវ រពនៃឺសិល្បៈបានោកត់ាងំបងាា ញ
ផៅកៃុងវនិិប្តសាល្ និងបានផធវើំំផណើ រផៅផប្ៅប្បផទស។ វនិិប្តសិល្បៈករមាៃ កក់អ៏ានដនករដំល្កគ្ំនិតច្នៃ
ប្បឌិតរបស់ខៃួនផំើមបផីធវើការជ្ជមយួសាលាផរៀន ផទសនរណ៍សិល្បៈ និងអ្ងគការសេគ្មន។៍ 

អ្ៃកជនំាញការទនំាកទ់នំង ទទួល្ខុសប្តូវនំផពាុះទំនាកទ់នំងរបស់ប្កុមេ ុនជ្ជមយួផេ្ៀវជ្ជផគល្ផៅ   ្ ្
ផសងៗគៃ ។ អ្ៃកជំនាញការទំនាកទ់ំនងផប្បើជំនាញសរផសរ ផមើល្ និងពាកយសំំីផំើមបបីផងកើតសមាា រៈ
ទាកទ់ង ំូនជ្ជផ្លេ ងំរបូភាព នងិបទបងាា ញជ្ជផំើម។ ពួកផគ្កអ៏ានប្គ្បប់្គ្ងបណ្តត ញសងគម និងសា   ផអ្
ទបនិប្តូនកិជ្ជមយួអ្តិលិជនផ្សងៗគៃ បាន្ងដំរ។ 

គ្នូំរដបបបលៃុក ផប្បើប្បាស់ជំនាញច្នៃប្បឌិតរបស់ខៃួនដ្ៃកសិល្បៈ និងការរននាផំើមបបីផងកើតផរឿងរា៉ា វ សារឬគ្ំ
និត។ អ្ៃកគ្ំនូរលៃុក អានផធវើការជ្ជមយួអ្ៃកនពិនធផំើមប ី្ លិ្តផសៀវផៅកំសានត ឬផសៀវផៅអ្បរ់ ំផរឿងកំដបៃង 
ឬសមាា រៈផ្សងផទៀត។ 
អ្ៃកបផងកើតផគ្េទពំរ័ មានគ្ផប្មាង បផងកើត នងិសរផសរកូំផគ្េទំពរ័ផំើមបឱីយសមប្សបផៅនឹងតប្មូវការ 
អ្តិលិជន។ ពួកផគ្ផប្បើប្បាស់ទិំឋភាពបផនចកផទស និងប្កាេវិកច្នផគ្េទពំរ័។ អ្ៃកបផងកើតផគ្េទំពរ័អាន
បផងកើតផគ្េទំពរ័លម ីឬរកាផគ្េទំពរ័ដំល្មានប្សាបទ់ាងំដ្ៃកពាណិជាកមម អ្បរ់ ំនិងសាថ បន័រោឋ េបិាល្។ 
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