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បេ�សកកម្មមដ៍៍ ធំំ �ំ ផុុត រ�ស់ ប្រ�បេ�សជ�ុុនគឺឺការ��ួលយកធំនធានម្មនុសសនៃនជន�រ បេ�សចូូលម្មកកុុង ប្រ�បេ�សជ�ុុនបេដ៍ើ ម្មីើ
រមួ្មចំូណែ�កកុុងការលុ��ំបាត់ការខ្វះះ�ខាតកមំ្លាំំងការងារណែដ៍លជា�ញ្ហាា ដ៍៍បេ�ៅ គឺគុឺកបេ�កុុងប្រ�បេ�សជ�ុុន។ ចា�់តាំំងពីើណែខ្វះបេម្មសា 
ឆុ្នាំំ2019 ម្មក កុុងបេ�ល�ំ�ង��ួលធំនធាននៃនជន�របេ�សណែដ៍លម្លាំនជំនាញ និង�បេចូេកបេ�ស បេគឺបាន�បេងើើតលកខខ្វះ�ឌ សុាក់បេ�
ថ្មីមើ គឺឺ “�ុគឺគលិកជំនាញ” បេ�ើយម្មក�ល់បេពីលបេន� វាម្លាំនរយៈបេពីល 2ឆុ្នាំំ បេ�ើយ។

 កុុងការងារបេប្រកាម្មឱវា�នៃនប្រកសួងការងារ និងសុខាភិិបាល ប្រកមុ្ម�ុុនបេយើងខំុំ្វះ បានចា�់បេផុៅើម្ម�បេងើើតបេសៀវបេ�ណែ�នាំមួ្មយកាល
បេ�ើង កុុងបេ�ល�ំ�ង�បេងើើតឯកសារប្រគឺះ�បេដ៍ើម្មីើប្រតួតពិីនិតយអំំពីើដំ៍បេ�ើ រការពាក់ព័ីនធបេ�នះងចំូបេ��ដ៍ះងមូ្មលដ្ឋាា ននៃនប្រ�ព័ីនធបេន� 
និងការ��ួលយកជន�របេ�សជា�ុគឺើលិកជំនាញ។ ដូ៍បេចូុ�បេ�ើយពួីកបេយើងក៏បានបេធំះើការប្រសាវប្រជាវមួ្មយអំំពីើប្រ�ព័ីនធដ៍៍ប្រតះម្មប្រតវូកុុង
ការ��ួលយកជន�របេ�សម្មកបេធំះើការកុុងវស័ិយអំនាម័្មយអំ�រ។ បេសៀវបេ�ណែ�នាំបេន�នះងសបេងខ�ចំូ�ុចូសំខាន់ៗណែដ៍លចូង់
ឲ្យយបេ�កអុំកយល់ដ៍ះងអំំពីើ អុំកណែដ៍លពាក់ព័ីនធ បេ�នះងការងារ�ញ្ជូូូនពីលករពីើ�របេ�សតាំម្មប្រ�ព័ីនធ �ុគឺគលិកជំនាញណែដ៍លបេចូញពីើ
ការពិីភាកាកុុងអំងគប្រ�ជំុណែដ៍លបានបេធំះើ ចំូនួន 6ដ៍ង និងការអំបេងើតបេដ្ឋាយបេធំះើការសាកសួរសាា �័ន�ញ្ជូូូន សាា �័ន��ួល និងសាា �័ន
ណែថ្មីទាំំ�ំប្រ�។

បេយើងខំុំ្វះសងឹះម្មថា បេសៀវបេ�ណែ�នាំបេន� នះងម្លាំនអំតាប្រ�បេ�ជន៍កុុងការពិីចារណាពីើការងារបេ�ប្រ�បេ�សជ�ុុន។
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1. បុុគ្គគលិិក្តីជំំនាញប្របុសេ�ទ1 និិងប្របុសេ�ទ2

2. សេប្របុៀបុសេ�ៀបុគ្នាា នឹិងប្របុព័័និឋ�ិកាា ក្តីមមជំំនាញ

ចំូបេពា��ុគឺគលិកជំនាញម្លាំន 2 ប្រ�បេភិ� គឺឺ “�ុគឺគលិកជំនាញប្រ�បេភិ�1” និង “�ុគឺគលិកជំនាញប្រ�បេភិ�2”។ ចំូបេពា�សម្មតាភាពីភាសាជ�ុុនគឺឺប្រតវូណែត
��ួលបាន បេតសដភាសាជ�ុុនកប្រមិ្មតមូ្មលដ្ឋាា នរ�ស់មូ្មលនិធិំជ�ុុន (JFT-Basic) ឬក៏វញិ្ហាា �ន�ប្រតសម្មតាភាពីភាសាជ�ុុនកប្រមិ្មតN4បេ�ើងបេលើ។ 
បេលើសពីើបេន�បេ�ៀត ចាបំាច់ូកុងុការប្រ��ងជា�់ជំនាញតាំម្មណែផុកុនើមួ្មយៗ។ ការវាយតនៃមំ្មបេលើជំនាញខាងសំអាតអំ�រ សម្លាំគឺម្មតំណែ�ទាំអំំ�រ�ូទាំងំ
ប្រ�បេ�សជាអុំកអំនុវតៅ និងកំ�ត់ការប្រ��ងវាស់សម្មតាភាពី�ុគឺគលិកជំនាញប្រ�បេភិ�1 នៃនវស័ិយសម្លាំអា តអំ�រ។

បេលើសពីើបេន� បេ�ើសិនម្លាំនសិកាខ កម្មមជំនាញប្រ�បេភិ�2 ណែដ៍លធំា�់បេធំះើការបេដ្ឋាយបេជាគឺជ័យ បេ�ើយម្លាំនលកខខ្វះ�ឌ មួ្មយកុងុចំូបេណាម្មវញិ្ហាា �ន�ប្រត
សម្មតាភាពីភាសាជ�ុុន ឬវញិ្ហាា �ន�ប្រតជំនាញ មិ្មនចាបំាច់ូប្រ��ងបេ�ៀតបេ�។ ណែតកុងុករ�ើ ពួីក�ត់ធំា�់ជាសិកាខ កម្មមជំនាញបេចូញពីើណែផុកុបេផុសង 
ពួីក�ត់ប្រតវូណែតប្រ��ងវាស់សម្មតាភាពីជំនាញនៃនណែផុកុសម្លាំអា តអំ�រ។ 

សិកាខ កម្មមជំនាញគឺឺបានលកខខ្វះ�ឌ សុាក់បេ�បេដ៍ើម្មីើ��ៅុ ��ណាៅ លជំនាញ រឯី�ុគឺគលិកជំនាញគឺឺបានលកខខ្វះ�ឌ សុាក់បេ�បេដ៍ើម្មីើបេធំះើការ។ �ុគឺគលិក
ជំនាញប្រ�បេភិ�１គឺឺអាចូបេធំះើការបេ�ជ�ុុនបាន５ឆំុ្នាំ បេ�ើយ��ួលបានប្របាក់ណែខ្វះដូ៍ចូជនជាតិជ�ុុន�ូបេ�។ �ុគឺគលិកជំនាញប្រ�បេភិ�２អាចូយក
ប្រគឺសួារបេ�សុាក់បេ�ជាមួ្មយ�ុបាន។ បេ�ើយក៍អាចូ��ួលបានការអំ�់រភំាសាជ�ុុននិងការ�ំពារបេផុសងៗពីើប្រកមុ្ម�ុុន។ 

គុឺ�សម្មីតៅិនៃនប្រ�ព័ីនធ�ុគឺគលិកជំនាញគឺឺម្លាំនដូ៍ចូខាងបេប្រកាបេន�៖
 ● ការ�ញូ្ហាក់ពីើសម្មតាភាពីភាសាជ�ុុន និងសៅង់ដ្ឋាជំនាញតាំម្មរយៈការប្រ��ងគឺឺសំខាន់។
 ● សៅង់ដ្ឋាប្របាក់ណែខ្វះដូ៍ចូ�ុនះងជនជាតិជ�ុុនណែដ៍រ។
 ● ម្លាំនល�ធភាពី�ៅូរការងារ
 ● បេ�ើជាពីលករជំនាញប្រ�បេភិ� 2 អាចូយកប្រគឺសួារបេ�បេ�ជាមួ្មយ�ុបាន។

ព័ីត៌ម្លាំនលម្មអាិតសូម្មបេ�បេម្មើលបេសៀវបេ� �ុគឺគលិកជំនាញរ�ស់ប្រកសួងយុតៅិធំម៍្ម។
http://www.moj.go.jp/isa/content/930006034.pdf

Ⅰ. ប្របុព័័និ្ធបុុគ្គគលិិក្តីជំំនាញ

3. �ីង់ដាសេ��ម �ីសេ�ើ�ការក្តីាុងនាមជាជំនិបុរសេទ�បុុគ្គគលិិក្តីជំំនាញ

បេដ៍ើម្មីើបេធំះើការកុងុនាម្មជាជន�របេ�ស�ុគឺគលិកជំនាញ អុំកប្រតវូម្លាំនសៅង់ដ្ឋាប្រគឺ�់ប្រ�ន់ដូ៍ចូខាងបេប្រកាម្ម៖
❶  ប្រតវូម្លាំនអាយុ 18ឆំុ្នាំបេ�ើងបេ�
❷  ប្រតវូម្លាំនសុខ្វះភាពីលអា
❸ ប្រតវូម្លាំនលិខិ្វះតឆំងណែដ៍នណែដ៍លបេចូញបេដ្ឋាយរដ្ឋាា ភិិបាលនៃនប្រ�បេ�សណាណែដ៍លបានស�ការកុងុការអំនុវតៅចូា�់អំបេនាៅ ប្រ�បេវសន៍ 
❹ មិ្មនតប្រម្មវូបេអាយ�ង់លុយធានាអំះើបេ�ើយ
❺កុងុករ�ើ �ង់នៃថំ្មីសិកាបេអាយបេ�សាា �័ន�ញ្ជូូូន ប្រតវូប្រពីម្មបេប្រពីៀង�ុជាមួ្មយសាា �័នបេនា��នាទា �់ពីើយល់បានចូាស់ពីើ�ះកប្របាក់ក៏ដូ៍ចូជាខំ្វះះម្មសារ 
　នៃនកិចូេបេប្រពីៀម្មបេប្រពីៀង។ 
❻ បេ�ើនើតើវធិំើណែដ៍លប្រតវូណែតបេ�រពីនៃនប្រ�បេ�សភាគឺើ�ញ្ជូូូន ប្រតវូបានបេគឺកំ�ត់រចួូរាល់បេនា� នើតិវធិំើបេនា�នះង�នៅបេ�មុ្មខ្វះ
❼សៅើអំំពីើនៃថំ្មីណែដ៍លជន�របេ�សនះង��ួល�នទាុកតាំម្មរយៈបេពីលកំ�ត់ដូ៍ចូជា នៃថំ្មីអាហារ និងនៃថំ្មីសុាក់បេ�ជាបេដ៍ើម្មបេនា� គឺឺជាការប្រពីម្មបេប្រពីៀង�ុ
　�នាទា �់ពីើយល់ពីើខំ្វះះម្មសារនៃនផុលចំូបេ�ញណែដ៍លបានផុៅល់ចំូបេពា�ការវាយតនៃមំ្ម ប្រពីម្មទាំងំ�ះកប្របាក់ចំូណាយណែដ៍លជាចំូនួនដ៏៍ប្រតះម្មប្រតវូ ឬប្រ�ហាក់
　ប្រ�ណែ�លនះងការចំូណាយជាក់ណែសៅង ណែដ៍លចាបំាច់ូនះង�ងាា ញវក័ិយ�ប្រត ឬលិខិ្វះតជា�យលកខ�៍អំកសរ។ 
❽ម្លាំនភាពីប្រតវូ�ុរវាងចំូបេ��ណែដ៍លបេយើងម្លាំន និងវស័ិយណែដ៍លបេយើងបេធំះើ（※កំ�ត់បេ�តាំម្មការប្រ�កាសនៃនប្រកសួង និងនាយកដ្ឋាា នណែដ៍ល
ចាត់ណែចូងណែផុកុបេនា�）

ប្រ�ភិពី៖ ប្រកសួងយុតៅិធំម៍្ម 「ការ��ួលយកធំនធាន�របេ�សថ្មីមើនិងការបេធំះើសម្លាំ�រ�កម្មមបេឆ្នាំព �បេ�ការរស់បេ�រមួ្ម�ុកុងុសងគម្មជាក់ណែសៅង」
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ប្រ�ព័័ន្ឋឋ�ុគ្គគលិិកជំំនាញ (ប្រើប្រ�ើ ប្រ�ស់់សំ់រា�់ធន្ឋធាន្ឋមនុ្ឋស់ស�រប្រើ�ស់)

4. ព័័ត៌ិមានិនៃនិការប្របុឡង

ការប្របុឡងភាសាជំបុុុនិ

សម្មតាភាពីភាសាជ�ុុនណែដ៍លចាបំាច់ូសប្រម្លាំ�់ �ុគឺគលិកជំនាញប្រ�បេភិ�1គឺឺ បេតសដភាសាជ�ុុនកប្រមិ្មតមូ្មលដ្ឋាា នរ�ស់មូ្មលនិធិំជ�ុុន (JFT-Basic) 
ឬក៏វញិ្ហាា �ន�ប្រតសម្មតាភាពីជ�ុុនកប្រមិ្មតN4បេ�ើងបេលើ។

　　　　　　　　　　　 សេតិ�ដភាសាជំបុុុនិក្តីប្រមិតិមូលិដាឋ និរបុ�់មូលិនិិ�ិជំបុុុនិ (JFT-Basic)

https://www.jpf.go.jp/jft-basic/schedule/index.html

ប្របុឡង�មតិថភាព័ភាសាជំបុុុនិ

https://www.jlpt.jp/guideline/testsections.html

ប្របុឡងជំំនាញ

ជំនាញសៅង់ដ្ឋានៃនវស័ិយអំនាម័្មយអំ�រគឺឺកំ�ត់បេ�តាំម្ម「ការប្រ��ងវាស់សម្មតាភាពី�ុគឺគលិកជំនាញប្រ�បេភិ�1នៃនវស័ិយអំនាម័្មយអំ�រ」ណែដ៍ល
បេរៀ�ចំូបេដ្ឋាយសម្លាំគឺម្មតំណែ�ទំាំអំ�រ�ូទំាំងប្រ�បេ�ស។

សៅើអំំពីើខំ្វះះម្មសារនៃន 「ការប្រ��ងវាស់សម្មតាភាពី�ុគឺគលិកជំនាញប្រ�បេភិ�1នៃនវស័ិយអំនាម័្មយអំ�រ」គឺឺអាចូរកបេម្មើលបានបេ�កុងុណែវ�សាយ
ប្រកសួងការងារ និងសុខាភិិបាល ឬក៏សម្លាំគឺម្មតំណែ�ទាំអំំ�រ�ូទាំងំប្រ�បេ�ស។

ប្រក្តី�ួងការងារ និិង�ុខា�ិបាលិ

ការ��ួលយកធំនធានថ្មីមើកុងុវស័ិយអំនាម័្មយអំ�រ（ទាំក់�ងបេ�នះងលកខខ្វះ�ឌ សុាក់បេ�「�ុគឺគលិកជំនាញ」）
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09221.html

�មាគ្គមតំិហែ�ទាំអំគ្នារទូទាំងំប្របុសេទ�
ទាំក់្តីទងសេ�នឹិងលិក្តីាខណ្ឌឌ សាា ក់្តីសេ�ជាបុុគ្គគលិិក្តីជំំនាញ

https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/zairyu

　　　　　　　　　　　 កាលិបុរសិេចេទសេប្រគ្នាងប្របុឡងក្តីាុងប្របុសេទ�នាឆ្នាំា  ំ2021
 ● ប្រ��ងកុងុប្រ�បេ�សបេលើក�ើ 4 ណែខ្វះ4～ណែខ្វះ5
 ● ប្រ��ងកុងុប្រ�បេ�សបេលើក�ើ 5 ណែខ្វះ11～ណែខ្វះ12

កាលិបុរសិេចេទសេប្រគ្នាងប្របុឡងសេប្រ�ប្របុសេទ�នាឆ្នាំា 2ំ021

បេដ្ឋាយសារម្លាំនបេកើនបេ�ើងសាា នភាពីរាតតាតនៃនបេម្មបេរាគឺកូវដី៍19  ការប្រ��ងបេប្រ�ងនះងចា�់បេផុៅើម្មពីើប្រ�បេ�ស
ណែដ៍ល�រ�ិកាសប្រ��ងបេរៀ�រយ។

សេ�ចកី្តី�ហែណ្ឌនាអំនុិវតីិការប្របុឡងឆ្នាំា  ំ2021

សេ�ចកី្តី�ហែណ្ឌនាអំនុិវតីិការប្របុឡងឆ្នាំា  ំ2021
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ប្រ�ព័័ន្ឋឋ�ុគ្គគលិិកជំំនាញ (ប្រើប្រ�ើ ប្រ�ស់់សំ់រា�់ធន្ឋធាន្ឋមនុ្ឋស់ស�រប្រើ�ស់)

1. ប្រតិវូប្របុឡងជាប់ុសេតិ�ដភាសាជំបុុុនិក្តីប្រមិតិមូលិដាឋ និរបុ�់មូលិនិិ�ិជំបុុុនិ 
(JFT-Basic) ឬ ក៏្តីវញិ្ញាា បុនិបុប្រតិ�មតិថភាព័ភាសាជំបុុុនិកំ្តីរតិិN4សេឡ�ងសេ� 
និិងប្របុឡងវាយតិនៃមៃបុុគ្គគលិិក្តីជំំនាញប្របុសេ�ទ1ខាងហែ�ាក្តី�មាា តិអគ្នារ។ 

2. ការសេប្រជំ��សេរើ�បុុគ្គគលិិក្តីជំំនាញ�មាា តិអគ្នារ

ឧទាំ�រ�៍1៖ បេប្រជើសបេរសីតាំម្មបេគឺ��ំព័ីរប្រកមុ្ម�ុនុជ�ុុន និង �ណាៅ ញសងគម្ម។

ឧទាំ�រ�៍2៖ ប្រតវូ�ញូ្ហាក់ពីើ�ំ�ងបេធំះើការរ�ស់និសសិត�របេ�ស។

ឧទាំ�រ�៍3៖ ចុូ�បេ�ម �ប្រកមុ្ម�ុនុណែដ៍លណែ�នាជំន�របេ�សណែដ៍លចូង់បេប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ព័ីនធ�ុគឺគលិកជំនាញ

3. សេប្រជំ��សេរើ�សេដាយការ�មាា �ន៍ិ

4. ការកំ្តីណ្ឌត់ិនៃ�ៃក្តីាុង

5. ការចុ�សេ�ម �សេ��ម �ីបានិ�ិទ្ធិសាា ក់្តីសេ�

6. ចាប់ុសេ�ី�មសេ�ើ�ការ

1. ក្តីរណ្ឌ� បូីុរព័�និិ�ិិតិក្តីាុងប្រ�កុ្តីសេ�ជាបុុគ្គគលិិក្តីជំំនាញ

Ⅱ.សេចញសេ�ើ�ការសេដាយសេប្របុ�ប្របា�់បុុគ្គគលិិក្តីជំំនាញ

វស័ិយសម្លាំអា តអំ�រនៃន�ុគឺគលិកជំនាញប្រ�បេភិ�1 គឺឺជាការងារសម្លាំអា ត (ឥដ៍ា ពិីតាំន ជញូ្ហាងំ �នទា�់�ះក កណែនំង�ងនៃដ៍) ខាងកុងុអំ�រណែដ៍លបាន
សាងសង់នៃនការងារប្រគឺង់ប្រគឺងការបេបាសសម្លាំអា ត។ ខំ្វះះម្មសារការងារបេផុសងបេ�ៀតណែដ៍លពាក់ព័ីនធម្លាំនដូ៍ចូជា ការងារបេរៀ�ចំូណែប្រគឺបេ�បេប្រ��នទា�់បេភំិ�វ។

សម្លាំគឺម្មតំណែ�ទាំអំំ�រ�ូទាំងំប្រ�បេ�ស សូម្មណែ�នាកំារងារបេបាសសម្លាំអា តអំ�រតាំម្មវបីេដ៍អូំកុងុយូធំយ�ូ៖

https://www.youtube.com/watch?v=XbUmdavDmwM&t=6s

5. ការហែណ្ឌនាអំំព័�ការងារក្តីាុងវិ�័យ�មាា តិអគ្នារនៃនិបុុគ្គគលិិក្តីជំំនាញប្របុសេ�ទ1

1
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ប្រ�ព័័ន្ឋឋ�ុគ្គគលិិកជំំនាញ (ប្រើប្រ�ើ ប្រ�ស់់សំ់រា�់ធន្ឋធាន្ឋមនុ្ឋស់ស�រប្រើ�ស់)ប្រ�ព័័ន្ឋឋ�ុគ្គគលិិកជំំនាញ (ប្រើប្រ�ើ ប្រ�ស់់សំ់រា�់ធន្ឋធាន្ឋមនុ្ឋស់ស�រប្រើ�ស់)

1. តាមរយៈការបុញ្ចចប់ុសេដាយកី្តី�សេព័ញចិតីិនៃនិ�ិកាា ក្តីមមប្របុសេ�ទ2 
សេ�សាថ ប័ុនិទទួលិក្តីាុងវ�័ិយសេបា�មាា តិអគ្នារក្តីាុងប្របុសេទ�គឺ្គថាប្រតិវូ�ក្តីសេចញការប្របុឡងវាយតិនៃមៃជំំនាញ 
និិង�មតិថភាព័ភាសាជំបុុុនិ។（ចំសេោ�ហែតិអាក្តីហែ�លិមានិគ្គសេប្រមាងបុញ្ចចប់ុ�ិកាា ក្តីមមក្តីាុងវ�័ិយ�មាា តិអគ្នារហែតិបុុុសេ ណ្ �）
（សម្លាំគ ល់）បេ�ើជាសិកាខ កម្មមប្រ�បេភិ�2 បេប្រ�ពីើណែផុកុសម្លាំអា តអំ�រចំាបាច់ូប្រតវូជា�់ការប្រ��ងវាយតនៃមំ្ម�ុគឺគលិកជំនាញប្រ�បេភិ�1 ណែផុកុសម្លាំអា តអំ�រជាមុ្មនសិន បេដ៍ើម្មីើ�ៅូរបេ�ជា�ុគឺគលិកជំនាញ។

2. ការចុ�សេ�ម �សេ��ម �ីបានិ�ិទ្ធិសាា ក់្តីសេ�
（សម្លាំគ ល់）បេប្រ�ណែតពីើសាា �័ន��ួលសិកាខ កម្មមកុងុករ�ើ ណែដ៍លចូង់��ួលជា�ុគឺគលិកជំនាញ ចំាបាច់ូណែសះងរកការបេប្រជើសបេរសីណែផុកុសម្លាំអា តអំ�រ បេ�ើយប្រតវូណែតបេធំះើការសម្លាំភា សន៍បេប្រជើសបេរសី។

3. ចាប់ុសេ�ី�មសេ�ើ�ការ

2. ក្តីរណ្ឌ� បូីុរព័��ិកាា ក្តីមម (2) ហែ�លិបានិបុញ្ចចប់ុក្តីាុងប្រ�កុ្តីសេ�ជាបុុគ្គគលិិក្តីជំំនាញ
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8

ប្រ�ព័័ន្ឋឋ�ុគ្គគលិិកជំំនាញ (ប្រើប្រ�ើ ប្រ�ស់់សំ់រា�់ធន្ឋធាន្ឋមនុ្ឋស់ស�រប្រើ�ស់)

1. ប្រតិវូ�ក្តីសេចញការប្របុឡងវាយតិនៃមៃជំំនាញ និិង�មតិថភាព័ភាសាជំបុុុនិ
（ចំសេោ�ហែតិអាក្តីបានិបុញ្ចចប់ុ និិង ប្រតិឡប់ុព័��ិកាា ក្តីមមវ�័ិយ�មាា តិអគ្នារហែតិបុុុសេ ណ្ �។ ）
（សម្លាំគ ល់）បេ�ើជាសិកាខ កម្មមណែដ៍លបាន�ញ្ជូេ�់ និងប្រត��់ម្មកប្រ�បេ�សប្រ�បេភិ�2 បេប្រ�ពីើណែផុកុសម្លាំអា តអំ�រចំាបាច់ូប្រតវូជា�់ការប្រ��ងវាយតនៃមំ្ម�ុគឺគលិកជំនាញប្រ�បេភិ�1 ណែផុកុសម្លាំអា តអំ�រជាមុ្មនសិន បេដ៍ើម្មីើ�ៅូរបេ�ជា�ុគឺគលិកជំនាញ។

2. ការសេប្រជំ��សេរើ�បុុគ្គគលិិក្តីជំំនាញ�មាា តិអគ្នារ

ឧទាំ�រ�៍1៖ បេប្រជើសបេរសីតាំម្មបេគឺ��ំព័ីរប្រកមុ្ម�ុនុជ�ុុន និង �ណាៅ ញសងគម្ម។
ឧទាំ�រ�៍2៖ ប្រតវូ�ញូ្ហាក់ពីើ�ំ�ងអុំកណែដ៍លចូង់បេធំះើតាំម្មរយៈសាា �័ន�ញ្ជូូូន។ 
ឧទាំ�រ�៍3៖ ចុូ�បេ�ម �ប្រកមុ្ម�ុនុណែដ៍លណែ�នាជំន�របេ�សណែដ៍លចូង់បេប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ព័ីនធ�ុគឺគលិកជំនាញ

3. សេប្រជំ��សេរើ�សេដាយការ�មាា �ន៍ិ

4. ការកំ្តីណ្ឌត់ិនៃ�ៃក្តីាុង

5. ការចុ�សេ�ម �សេ��ម �ីបានិ�ិទ្ធិសាា ក់្តីសេ�

6. ចាប់ុសេ�ី�មសេ�ើ�ការ

7. សេប្រជំ��សេរើ�សេដាយការ�មាា �ន៍ិ

3. ក្តីរណ្ឌ� អាក្តីហែ�លិប្រតិឡប់ុព័��ិកាា ក្តីមមទទួលិយក្តីលិក្តីាខណ្ឌឌ សាា ក់្តីសេ�ជាបុុគ្គគលិិក្តីជំំនាញ
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ប្រ�ព័័ន្ឋឋ�ុគ្គគលិិកជំំនាញ (ប្រើប្រ�ើ ប្រ�ស់់សំ់រា�់ធន្ឋធាន្ឋមនុ្ឋស់ស�រប្រើ�ស់)

1. ប្រតិវូប្របុឡងជាប់ុសេតិ�ដភាសាជំបុុុនិក្តីប្រមិតិមូលិដាឋ និរបុ�់មូលិនិិ�ិជំបុុុនិ (JFT-Basic) ឬ 
ក៏្តីវញិ្ញាា បុនិបុប្រតិ�មតិថភាព័ភាសាជំបុុុនិកំ្តីរតិិN4សេឡ�ងសេ� 
និិងប្របុឡងវាយតិនៃមៃបុុគ្គគលិិក្តីជំំនាញប្របុសេ�ទ1ខាងហែ�ាក្តី�មាា តិអគ្នារ។
（សម្លាំគ ល់）ព័ីត៌ម្លាំនប្រ��ង គឺឺ�ញូ្ហាក់បេ�ព័ីត៌ម្លាំនការប្រ��ងកណែនំងI-4

2. ការសេប្រជំ��សេរើ�បុុគ្គគលិិក្តីជំំនាញ�មាា តិអគ្នារ

ឧទាំ�រ�៍1៖ បេប្រជើសបេរសីតាំម្មបេគឺ��ំព័ីរប្រកមុ្ម�ុនុជ�ុុន និង �ណាៅ ញសងគម្ម។
ឧទាំ�រ�៍2៖ ប្រតវូ�ញូ្ហាក់ពីើ�ំ�ងអុំកណែដ៍លចូង់បេធំះើតាំម្មរយៈសាា �័ន�ញ្ជូូូន។ 
ឧទាំ�រ�៍3៖ ចុូ�បេ�ម �ប្រកមុ្ម�ុនុណែដ៍លណែ�នាជំន�របេ�សណែដ៍លចូង់បេប្រ�ើប្របាស់ប្រ�ព័ីនធ�ុគឺគលិកជំនាញ

3. សេប្រជំ��សេរើ�សេដាយការ�មាា �ន៍ិ

4. ការកំ្តីណ្ឌត់ិនៃ�ៃក្តីាុង

5. ការចុ�សេ�ម �សេ��ម �ីបានិ�ិទ្ធិសាា ក់្តីសេ�

6. ចូលិប្របុសេទ�

7. ចាប់ុសេ�ី�មសេ�ើ�ការ

4. 3ក្តីរណ្ឌ� អាក្តីហែ�លិដាក់្តីោក់្តីសេ�ា� �ំុការងារសេ�ើ� សេ�បុរទ�សេ�ិងសេទៀតិ ទទួលិយក្តីលិក្តីាខណ្ឌឌ សាា ក់្តីសេ�ជាបុុគ្គគលិិក្តីជំំនាញ

1 3

4

5 76

2

Ⅰ 

Ⅲ 

Ⅳ

Ⅴ 

Ⅱ 



10

ប្រ�ព័័ន្ឋឋ�ុគ្គគលិិកជំំនាញ (ប្រើប្រ�ើ ប្រ�ស់់សំ់រា�់ធន្ឋធាន្ឋមនុ្ឋស់ស�រប្រើ�ស់)

Ⅲ. ជំំនួិយហែ�លិជំនិបុរសេទ�ជាបុុគ្គគលិិក្តីជំំនាញអាចទទួលិបានិ 

បេ�ើប្រតវូបានបេគឺកំ�ត់ថាអាចូបេធំះើការបេ�ប្រកមុ្ម�ុនុជ�ុុនបានបេ�ើយ 
បេនា�ជំនួយណែដ៍លជន�របេ�សជា�ុគឺគលិកជំនាញអាចូ��ួលបានម្លាំនដូ៍ចូខាងបេប្រកាម្មបេន�៖

(1) �នាទា �់ពីើបានចុូ�កិចូេសនានះងប្រកមុ្ម�ុនុបេ�ើយ មុ្មនចុូ�បេ�ម �បានសិ�ធិសុាក់បេ� គឺឺអាចូ��ួលបានការពីនយល់ខំ្វះះម្មសារការងារ និងអំតាន័យកិចូេ
　 ប្រពីម្មបេប្រពីៀងពីើប្រកមុ្ម�ុនុបាន។

(2) បេ�បេពីលបេចូញដំ៍បេ�ើ រម្មកដ៍ល់ជ�ុុន �ុគឺគលិកប្រកមុ្ម�ុនុនះងម្មក��ួលអុំកដំ៍បេ�ើ រ បេ�ឯប្រពី�នយនៅបេហា� បេ�ើយជូនបេ�ផុទា�ណែដ៍លជាកណែនំង
　 សុាក់បេ�។ បេ�ើយបេ�បេពីលណែដ៍លប្រត��់បេ�ផុទា�វញិ �ុគឺគលិកប្រកមុ្ម�ុនុនះងជួយសប្រម្មលួបេ�កណែនំងណែឆកសុវតាិភាពីនាប្រពី�នយនៅបេហា�។

(3) �ុគឺគលិកប្រកមុ្ម�ុនុនះងបេធំះើជាអុំកធានាកុងុការ ជួលផុទា�រ�ស់ប្រកមុ្ម�ុនុបេអាយ ណែថ្មីម្មទាំងំ�បេងើើតកុងធំនា�រ និងជួយបេធំះើកិចូេសនាបេប្រ�ើប្របាស់
　 �ូរសពីទា អំគឺគិសនើ និង ហាើ ស។ 

(4) �ុគឺគលិកប្រកមុ្ម�ុនុនះង�បេប្រងៀនអំំពីើចូា�់ និង�ំបេនៀម្ម�មំ្លាំ�់រ�ស់ប្រ�បេ�សជ�ុុន។ បេ�ើយពួីកបេគឺនះង�បេប្រងៀនពីើរបេ�ៀ�ជិ�ឡានប្រកងុ រថ្មីបេភំិើង និង
　 វធិំើសាប្រសៅការពារខួំ្វះនពីើបេប្រ��រញ្ជូូួយដ៍ើ។ 

(5) �ុគឺគលិកប្រកមុ្ម�ុនុនះងបេរៀ�ចំូសប្រម្មលួបេ�សា�ប្រកងុ និង នើតិវធិំើកុងុការ�ង់ពីនធ។ បេ�ើយពួីកបេគឺនះងជួយ កុងុការ�ំបេពីញឯកសារនានា។ 

(6) �ុគឺគលិកប្រកមុ្ម�ុនុនះងណែ�នាសំា�បេរៀនបេដ៍ើម្មីើបេរៀនភាសាជ�ុុន។

(7) បេ�បេពីលណែដ៍លអុំកជួ��ញ្ហាា លំបាក អុំកនះង��ួលបានការផុៅល់បេ��ល់និងការពិីភាកាតាំម្មរយៈភាសាប្រ�បេ�សកំបេ�ើ តរ�ស់អុំក។ 

(8) �ុគឺគលិកប្រកមុ្ម�ុនុនះង�បេងើើតឪកាសកុងុការនិ�យភាសាជ�ុុនជាមួ្មយអុំកជិតខាងក៏ដូ៍ចូជាណែ�នាអំំំពីើពិីធំើ�ុ�យប្រ�នៃពី�ើ ណែដ៍លបេ�ជិតៗបេនា�។ 

(9) បេ�បេពីលណែដ៍លចូង់ឈ�់ពីើការងារប្រកមុ្ម�ុនុនះងផុៅល់ជំនួយកុងុការណែសះងរកការងារ�នាទា �់បេអាយ។ 

(10) នះងម្លាំនការប្រ�ជំុតាំម្មកំ�ត់ជាមួ្មយប្រ�ធានជំនួយរ�ស់ប្រកមុ្ម�ុនុ។ ប្រ�សិនបេ�ើម្លាំន�ញ្ហាា ទាំក់�ងនះងការងារ អុំកអាចូពិីភាកាអំំពីើ�ញ្ហាា
ទាំងំបេនា�បាន។
ប្រ�ភិពី៖ ប្រកសួងយុតៅិធំម៍្ម 「បេសៀវបេ�ណែ�នំា�ុគឺគលិកជំនាញ」（សំរា�់ជន�របេ�ស）

1. ជំំនួិយហែ�លិអាចទទួលិបានិព័�ប្រក្តីមុ�ុុនិ
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ប្រ�ព័័ន្ឋឋ�ុគ្គគលិិកជំំនាញ (ប្រើប្រ�ើ ប្រ�ស់់សំ់រា�់ធន្ឋធាន្ឋមនុ្ឋស់ស�រប្រើ�ស់)

នាយកដ្ឋាា នប្រគឺ�់ប្រគឺងអំបេនាៅ ប្រ�បេវសន៍គឺឺជាកណែនំងណែដ៍លអាចូទាំក់�ងបានបេ�បេពីលណែដ៍លអុំកម្លាំន�ញ្ហាា  ចូង់បានបេសៀវបេ�ណែ�នាកំារងារ ការបេធំះើការ 
និងការរស់បេ�ជាភាសានៃនប្រ�បេ�សនើមួ្មយៗ។ បេលើសពីើបេន�បេ�ៀត នាយកដ្ឋាា នបេន�នះងផុសពីះផុាយព័ីត៌ម្លាំនសំខាន់ៗបេ�តាំម្មប្រ�បេភិ�នើមួ្មយៗ
ដូ៍ចូជានើតិវធិំើបេចូញចូូលប្រ�បេ�ស ការសុាក់បេ� ការចុូ�បេ�ម �តាំងំ�ើលំបេ� ការ�ំបេពីញការងារ ការជួល�ុគឺគលិក ការអំ�់រ ំ ការសិកាភាសាជ�ុុន 
សុខ្វះភាពី បេសាធំននិវតៅន៍ ធានាសងគម្ម ពីនធដ្ឋារ កណែនំងសុាក់អាប្រស័យ និងការពារអំគឺគិសភ័ិយជាបេដ៍ើម្ម។
បេគឺ��ំព័ីរសំរា�់ជំនួយជើវភាពីរស់បេ�សប្រម្លាំ�់ជន�របេ�ស៖
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html

បេលើសពីើបេន� ម្មជ្ឈម្ម�ឌ លជំនួយសុាក់បេ�សប្រម្លាំ�់ជន�របេ�សនៃននាយកដ្ឋាា នប្រគឺ�់ប្រគឺងអំបេនាៅ ប្រ�បេវសន៍ （FRESC）
គឺឺជាការ�ិល័យរដ្ឋាា ភិិបាលជួយដ៍ល់ការសុាក់បេ�រ�ស់ជន�របេ�សណែដ៍លរស់បេ�ប្រ�បេ�សជ�ុុន។ 

ម្មជ្ឈម្ម�ឌ លជំនួយសុាក់បេ�សប្រម្លាំ�់ជន�របេ�ស
http://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc_2.html
នាយកដ្ឋាា នប្រគឺ�់ប្រគឺងអំបេនាៅ ប្រ�បេវសន៍（FRESC）
Tower 13F, 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo, 0570-011000  
（�ូរសពីទា IP និង បេលខ្វះ�ូរសពីទាពីើបេប្រ�ប្រ�បេ�ស 03-5363-3013）

2. ជំំនួិយហែ�លិអាចទទួលិព័�រដាឋ �ិបាលិ  
Ⅰ 
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Ⅲ 
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ប្រ�ព័័ន្ឋឋ�ុគ្គគលិិកជំំនាញ (ប្រើប្រ�ើ ប្រ�ស់់សំ់រា�់ធន្ឋធាន្ឋមនុ្ឋស់ស�រប្រើ�ស់)

Ⅳ. ជំំនួិយហែ�លិប្រក្តីមុ�ុុនិសេបា��មាា តិអគ្នារមានិ
សាា �័ន��ួលណែផុកុសម្លាំអា តអំ�រនះងផុៅល់ជូនជំនួយអាជើពី និងជើវភាពីរស់បេ� �រ�ិកាសបេធំះើការ ចំូបេពា�ជន�របេ�សណែដ៍លជា�ុគឺគលិកជំនាញដូ៍ចូ
ខាងបេប្រកាម្មបេន�៖

 ● អំនុវតៅនូវការងារបេពីញបេមុ្លាំងជាជាងការងារពី��ុើកណែនំង
 ● ដ៍ះកនាសិំកាខ កម្មមជំនាញណែដ៍លបេ�ើ�ចូូលបេធំះើការថ្មីមើដ៍ល់�ើកណែនំង
 ● ផុៅល់ជំនួយដំ៍បេ�ើ រការចាបំាច់ូកុងុការធានារាា�់រងសុខ្វះភាពីនិងបេសាធំននិវតៅន៍សុខ្វះភាពី
 ● ផុៅល់ដំ៍បេ�ើ រកំសានៅវលិ�ា ចូបេដ៍ើម្មីើសាគ ល់ពីើវ�ីធំម៍្មជ�ុុន។
 ● �បេងើើតកម្មមសិកាភាសាជ�ុុនអំំពីើជើវភាពីរស់បេ�ប្រ�ចានំៃថ្មីាបេ�កុងុប្រកមុ្ម�ុនុជាជាងអំបេញ្ជូូើញប្រគឺមូ្មក�បេប្រងៀន 
 ● ផុៅល់ប្របាក់រងាះ ន់ លុយឧ�តាម្មភាដ៍ល់អុំកណែដ៍លប្រ��ងជា�់សម្មាភាពីភាសាជ�ុុន

បេ�ើសិនជាបេធំះើការបេ�ជ�ុុនកុងុប្រ�ព័ីនធ�ុគឺគលិកជំនាញ អុំកចាបំាច់ូប្រតវូ�ណែនាម្មប្របាក់ធានារាា�់រងសុខ្វះភាពី និងបេសាធំននិវតៅន៍រ�ស់ប្រកមុ្ម�ុុន។ 
បេ�បេពីលអុំកប្រត��់បេ�ប្រ�បេ�ស អុំកអាចូយកប្របាក់បេន�ម្មកវញិបាន។

សំនួរ និងចូបេមំ្មើយអំំពីើប្របាក់បេសាធំននិវតៅន៍ជ�ុុន（លុយឧ�តាម្មភាណែតម្មៅងគឺត់បេ�បេពីលណែដ៍លជន�របេ�សសុាក់បេ�រយៈបេពីលខំ្វះើឈ�់សុាក់បេ�）
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/index.html
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ប្រ�ព័័ន្ឋឋ�ុគ្គគលិិកជំំនាញ (ប្រើប្រ�ើ ប្រ�ស់់សំ់រា�់ធន្ឋធាន្ឋមនុ្ឋស់ស�រប្រើ�ស់)

Ⅴ. កិ្តីចច�មាា �ន៍ិជំនិបុរសេទ�ហែ�លិជាបុុគ្គគលិិក្តីជំំនាញ
 ក្តីរណ្ឌ� �ិក្តីសាទ� 1 : សេ�ើ�ការងារក្តីាុងជំំនាញជាក់្តីលាក់្តី ជាការងារ�មាា តិអគ្នារ សេ�តំិបុន់ិសេប្រ�ប្រក្តីងុ 

មក្តីប្របុសេទ�ជំបុុុនិក្តីាុងនាមជា�ិកាា កាមបុសេចចក្តីសេទ�

បេ�ក SISOPHON SUMPHONបានម្មកប្រ�បេ�សជ�ុុនជាអុំក��ៅុ ��ណាៅ លណែផុកុ�
បេចូេកបេ�ស។ �នាទា �់ពីើមួ្មយណែខ្វះនៃនការ��ៅុ ��ណាៅ លជើវភាពីរស់បេ�បេខ្វះតៅណា�គ�ុូប្រ�បេ�ស
ជ�ុុន �ត់បានបេធំះើការបេ�ប្រកមុ្ម�ុនុសុើនសិនខូ្វះអិំលធំើឌីើ (ម្លាំន�ើតាំងំសាិតបេ�កុងុបេខ្វះតៅជើ�ះះ)។ 
បេ�ណែខ្វះបេម្មសាឆុ្នាំ ំ2020 �ត់បាន�ៅូរបេ�ជំនាញជាក់�ក់មួ្មយបេ�ើយឥ�ូវបេន� �ត់បានបេ�
ប្រ�បេ�សជ�ុុនអំស់រយៈបេពីល 3 ឆុ្នាំ ំនិង10 ណែខ្វះ។

ប្របុសេទ�ជំបុុុនិមានិ�ុវតិថិភាព័ សេ��យសេខតីិ�គ��ើឹជាក្តីហែនិៃង�៏លិា

មុ្មនបេពីលម្មកប្រ�បេ�សជ�ុុនកុងុនាម្មជាអុំក��ៅុ ��ណាៅ លណែផុកុ�បេចូេកបេ�ស បេ�ក SISOPHON 
SUMPHONបានបេធំះើការអំស់រយៈបេពីលប្របាឆុំ្នាំបំេ�ឯបេរាងចូប្រកផ្កាើ កុងុប្រសកុមួ្មយបេ�ប្រ�បេ�ស

អុំើប្រសាណែអំល។

�នាទា �់ពីើបេពីលបេនា�ម្មក �ត់បានវលិប្រតល�់បេ�ប្រ�បេ�សនៃថ្មីវញិបេដ្ឋាយបេធំះើការសម្លាំអា តអំ�របានរយៈបេពីលប្រ�ណែ�លមួ្មយឆុ្នាំកំនំ� �នាទា �់ម្មក�ត់
បានម្មកដ៍ល់ប្រ�បេ�សជ�ុុន។ �ត់ម្លាំនការងារបេផុសងបេ�ៀតណែដ៍លចូង់សាកលីងបេ�ប្រ�បេ�សជ�ុុន (ឧសា�កម្មមសំ�ង់ជាបេដ៍ើម្ម) �ុុណែនៅចា�់តាំងំពីើ
�ត់បានបេធំះើការសម្លាំអា តអំ�រអំស់រយៈបេពីលប្រ�ណែ�លមួ្មយឆុ្នាំកំនំ�ម្មក �ត់គិឺតថាវាម្លាំនភាពីងាយប្រសលួ ដូ៍បេចូ�ុបេ�ក SISOPHON 
SUMPHON ក៏បានបេប្រជើសបេរសីណែផុកុសម្លាំអា តអំ�រ។ ការងាររ�ស់បេ�កបេ�កុងុប្រ�បេ�សអុំើប្រសាណែអំលម្លាំនភាពីស�ាយ �ុុណែនៅម្លាំន�ញ្ហាា
សនៅិសុខ្វះ។ ប្រ�សិនបេ�ើបេប្រ�ៀ�បេធំៀ�ជាមួ្មយនះងប្រ�បេ�សជ�ុុន គឺឺប្រ�បេ�សជ�ុុនម្លាំនសុវតាិភាពីជាង។

កី្តី�បារមាអំព័�អាកា�ធាតុិប្រតិជាក់្តីខាៃ ងំ និិងការរញួួ្ចយ��

មុ្មនបេពីលម្មកដ៍ល់ប្រ�បេ�សជ�ុុន ខំុំ្វះម្លាំនការប្រពីយួបារម្មភាអំំពីើជើវតិបេ�ប្រ�បេ�សជ�ុុន (អាហារ និងសើតុ�ា ភាពី) និង�រ�ិកាសនៃនប្រ�បេ�សជ�ុុន
ណែដ៍លខុ្វះស�ុពីើប្រ�បេ�សកំបេ�ើ តរ�ស់ខំុំ្វះដូ៍ចូជាការរញ្ជូូួយដ៍ើជាបេដ៍ើម្ម។ ខំុំ្វះសិកាភាសាជ�ុុន�ុង�មត់ចូត់បេ�សាា �័ន�ញ្ជូូូនកុងុប្រសកុ។ បេ�បេពីល
ណែដ៍លខំុំ្វះម្មកដ៍ល់ប្រ�បេ�សជ�ុុនខំុំ្វះមិ្មនម្លាំន�ញ្ហាា អំះើ បេ�ពីើបេប្រពា�សាា �័ន�ញ្ជូូូនបានយកចិូតៅ
�ុកដ្ឋាក់បេលើនើតិវធិំើអំបេនាៅ ប្រ�បេវសន៍សប្រម្លាំ�់ប្រ�បេ�សជ�ុុន។ សូម្មីើណែតបេប្រកាយបេពីលម្មកដ៍ល់
ប្រ�បេ�សជ�ុុនកៅើ ក៏ខំុំ្វះបេ�ណែតម្លាំនការប្រពីយួបារម្មភាអំំពីើអាកាសធាតុកុងុរដូ៍វរងារកុងុប្រ�បេ�ស
ជ�ុុនណែដ៍រ �ុុណែនៅខំុំ្វះមិ្មនម្លាំនការប្រពីយួបារម្មភាអំំពីើការងាររ�ស់ខំុំ្វះបេនា�បេ�។ បេ�សាា �័ន��ួល 
�ចូេុ�ីនមុ្លាំនម្មនុសស 2-3 នាក់ណែដ៍លប្រតវូបានចាត់តាំងំជាមូ្មលដ្ឋាា នដូ៍ចូជាការសម្លាំអា ត
កប្រម្លាំលឥដ៍ា និងម្លាំនការ�បំ្រ�រមួ្មទាំងំការដ៍ះកជញ្ជូូូនបេ�កណែនំងការងារបេដ្ឋាយរថ្មីយនៅ ដូ៍បេចូ�ុ
មិ្មនម្លាំន�ញ្ហាា អំះើជាមួ្មយការងារបេ�។

ខំុំមិនិ�ូវសេរៀនិភាសាជំបុុុនិសេប្រច�និសេទ

បេ�បេពីលបេន� ខំុំ្វះមិ្មនម្លាំន�ំ�ងចូង់ប្រ�លងភាសាជ�ុុនបេនា�បេ�។ ខំុំ្វះបានប្រ�លងបេតសៅ
ជំនាញណែផុកុសម្លាំអា ត

អំ�រ។ ព័ីត៌ម្លាំនសៅើពីើការបេធំះើបេតសៅជំនាញប្រតវូបានផុៅល់ជូនបេដ្ឋាយសាា �័នប្រតតួពិីនិតយបេ�ើយ ខំុំ្វះបានអំនុវតៅការបេប្រ�ើប្របាស់វបីេដ៍អូំកុងុការសិកា។ 
�នាទា �់ពីើផំ្កាស់�ៅូរបេ�ជាជំនាញជាក់�ក់ អំតាន័យការងារគឺឺម្លាំនភាពី�ូលំ�ូ�យជាងមុ្មន�នៅិចូ។

សេ�ម � 

Srisophon Somphon
 (បេ�ម �បេ�បេប្រ�ថា មុ្លាំន់)

�ញួ្ញាតិិៈ នៃថ្មី

អាយុៈ 32ឆុ្នាំំ

សាា ក់្តី សេ� ជំ
បុុុនិៈ 3ឆុ្នាំ ំ10ណែខ្វះ

ទ�តាងំអាជំ�
វក្តីមមៈ

Shinsen Co., Ltd. 1-2-1 Edago, 
�ើប្រកងុ Ogaki, បេខ្វះតៅ�គើ�ះះ, ប្រ�បេ�សជ�ុុន

ផំ្កាស់�ៅូរពីើសិកាខ កាម្មបេ�ជា
ជំនាញជាក់�ក់ 

បេ�ណែខ្វះបេម្មសា ឆុ្នាំ2ំ020

ក្តីាលិវិ�ាគ្គក្តី្និុង 1ថ្ងនៃ

6:30 បេប្រកាកពីើដំ៍បេ�ក

7:30 បេចូញដំ៍បេ�ើ របេធំះើការ

8:00～
17:00 ចូូលបេធំះើការងារ

17:30 ចូ ម្មអាិ ន អា ហា រ បេប្រកា យ ប្រត � �់ ពីើ កា រ ងា រ
វញិ(អាហារនៃថ្មី)

23:30 ចូូលបេគឺង

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ

Ⅴ 



14

ប្រ�ព័័ន្ឋឋ�ុគ្គគលិិកជំំនាញ (ប្រើប្រ�ើ ប្រ�ស់់សំ់រា�់ធន្ឋធាន្ឋមនុ្ឋស់ស�រប្រើ�ស់)

ក្តីរណ្ឌ� �ិក្តីសាទ� 2៖ �មាា តិទ�ប្រក្តីងុ / អគ្នារសេដាយសេ�ើ�ការជាមួយជំំនាញជាក់្តីលាក់្តី

បេ�ក Hiep、Long、Thuy និងXuyen ណែដ៍លបេធំះើការឱយប្រកមុ្ម�ុុនជើយូុដ្ឋា�ិុរកឹាន់សសុនៃ 
បានផំ្កាស់�ៅូរពីើនិសសិតអំនៅរជាតិ បេ�ើយបេ�ក Trang ក៏បានផំ្កាស់�ៅូរពីើសិកាខ កាម្មណែផុកុ
�បេចូេកបេ�សបេ�ជាជំនាញជាក់�ក់វញិ។

ខំុំមិនិបានិគិ្គតិអំព័�ការ�ិក្តីសាសេ�បុរសេទ� ព័�ប្របុសេទ�ជំបុុុនិសេឡ�យ

បេ�ក Long បាននិ�យថា ខំុំ្វះបានសិកាបេ��របេ�សបេ�សា�ភាសាជ�ុុន　បេដ្ឋាយមិ្មន
គិឺតពីើអំះើបេប្រ�ពីើប្រ�បេ�ស

ជ�ុុនបេ�។ ខំុំ្វះបានបេចូញពីើសា�ភាសាជ�ុុនបេ�សា�វជូិាជើវៈណែដ៍លទាំក់�ងនះងអាជើវកម្មម។

បេ�ក Long បាននិ�យថា ខំុំ្វះបានសិកាបេ��របេ�សបេ�សា�ភាសាជ�ុុន　បេដ្ឋាយមិ្មន
គិឺតពីើអំះើបេប្រ�ពីើប្រ�បេ�ស

ជ�ុុនបេ�។ ខំុំ្វះបានបេចូញពីើសា�ភាសាជ�ុុនបេ�សា�វជូិាជើវៈណែដ៍លទាំក់�ងនះងអាជើវកម្មម។

ការផ្លាៃ �់បូីុរព័័ត៌ិមានិជាមួយមិតីិ�កិី្តីហែ�លិកំ្តីពុ័ងសេ�ើ�ការសេ�ប្របុសេទ�ជំបុុុនិ

មុ្មនបេពីលម្មកដ៍ល់ប្រ�បេ�សជ�ុុនពួីកបេគឺទាំងំអំស់ប្រតវូបាន�បេប្រងៀនអំំពីើប្រ�បេ�សជ�ុុនរចួូបេ�បេ�ើយ (របេ�ៀ�នៃនការរស់បេ� និងចូា�់សា�បេរៀន
ជាបេដ៍ើម្ម) បេដ្ឋាយម្លាំនមិ្មតៅភិកៅិ និងប្រកមុ្មប្រគឺសួារណែដ៍លបេធំះើការបេ�ប្រ�បេ�សជ�ុុន បេ�ើយក៏សបេប្រម្មចូចិូតៅរស់បេ�ជាមួ្មយពួីកបេគឺដូ៍បេចូ�ុមិ្មនម្លាំនអំះើប្រតវូបារម្មភា
បេ�ើយ។ សូម្មីើណែតឥ�ូវបេន� ទាំងំអំស់�ុរស់បេ�កុងុ�នទា�់រមួ្ម�ុ។ បេ�ក Thuy ក៏បាននិ�យថា �នាទា �់ពីើបេ�ដ៍ល់ប្រ�បេ�សជ�ុុន ខំុំ្វះម្លាំនការ
ប្រពីយួបារម្មភា បេពីលណែដ៍លខំុំ្វះមិ្មនអាចូនិ�យភាសាជ�ុុនបានលអា ថាបេតើខំុំ្វះគួឺរយកប្របាក់ពីើប្រ�បេ�សបេវៀតណាម្មម្មកប្រគឺ�់ប្រ�ន់ណែដ៍រឬបេ� បេ�ើយខំុំ្វះក៏

ខំុំមិនិចង់ផ្លាៃ �់បូីុរការងារ�មាា តិអគ្នារសេទ

បេ�បេពីលបេន� ខំុំ្វះមិ្មនម្លាំន�ំ�ងចូង់ប្រ�លងភាសាជ�ុុនបេនា�បេ�។ ខំុំ្វះបានប្រ�លងបេតសៅជំនាញណែផុកុសម្លាំអា ត

អំ�រ។ ព័ីត៌ម្លាំនសៅើពីើការបេធំះើបេតសៅជំនាញប្រតវូបានផុៅល់ជូនបេដ្ឋាយសាា �័នប្រតតួពិីនិតយបេ�ើយ ខំុំ្វះបានអំនុវតៅការបេប្រ�ើប្របាស់វបីេដ៍អូំកុងុការសិកា។ 
�នាទា �់ពីើផំ្កាស់�ៅូរបេ�ជាជំនាញជាក់�ក់ អំតាន័យការងារគឺឺម្លាំនភាពី�ូលំ�ូ�យជាងមុ្មន�នៅិចូ។

ខំុំមិនិចង់ផ្លាៃ �់បូីុរការងារ�មាា តិអគ្នារសេទ

ខំុំ្វះម្លាំន�ំនាក់�ំនងជាមួ្មយមិ្មតៅភិកៅិតាំម្មរយៈបេសវា�ណាៅ ញសងគម្ម(SNS) បេ�ើយខំុំ្វះផំ្កាស់�ៅូរព័ីត៌ម្លាំនអំំពីើប្រ�បេ�សជ�ុុន ការប្រ�លងជាបេដ៍ើម្ម ជាមួ្មយ
មិ្មតៅភិកៅិណែដ៍លបេធំះើការជំនាញជាក់�ក់ (វស័ិយកសិកម្មម)។ បេយើងនិ�យអំំពីើការងាររ�ស់�ុបេ�វញិបេ�ម្មក �ុុណែនៅខំុំ្វះមិ្មនណែដ៍លគិឺតពីើការផំ្កាស់�ៅូរ
ការងារសម្លាំអា តអំ�ររ�ស់ខំុំ្វះបេ�។ ខំុំ្វះបេពីញចិូតៅនះងការងារសម្លាំអា តអំ�រ និងប្របាក់ណែខ្វះ�ចូេុ�ីនរុ�ស់ខំុំ្វះ។ បេពីលខំ្វះ�ខំុំ្វះ��ួលបានការពិីបេប្រ��បេ��ល់
ពីើមិ្មតៅភិកៅិជនជាតិនៃថ្មីណែដ៍លចូង់បេ�បេធំះើការបេ�ប្រ�បេ�សជ�ុុន បេ�ើយបេ�បេពីលបេនា�មិ្មតៅភិកៅិរ�ស់ខំុំ្វះក៏បាននិ�យថាប្របាក់ណែខ្វះបេ�ប្រ�បេ�សជ�ុុនគឺឺលអា
ណាស់។

ចំូបេពា�ប្រពីះតៅិការ�៍ការងារបេ�ប្រកមុ្ម�ុនុ ខំុំ្វះបានចូូលរមួ្មដំ៍បេ�ើ រកម្មានៅបេ�កាន់ប្របាសា� Mino Kokubunji, Ise Jingu, Hikone Castle, 
Lake Biwa និង Kusatsu Onsen ។ ខំុំ្វះក៏បានបេធំះើដំ៍បេ�ើ របេ�

�ើប្រកងុកយតូូផុងណែដ៍រ។ បេលើកបេប្រកាយខំុំ្វះចូង់បេ�ើងភិុំ�ះូជើម្មៅង។

ខំុំ្វះចូង់បេធំះើការបេ�ប្រ�បេ�សជ�ុុនឱយបានយូរប្រ�សិនបេ�ើអាចូ �ុុណែនៅអំនាគឺតបេ�ខំុំ្វះមិ្មនទាំន់ដ៍ះងចូាស់បេ�បេ�ើយបេនា�បេ�

ខំុំ្វះគិឺតថាខំុំ្វះចូង់ប្រតល�់បេ�ប្រ�បេ�សកំបេ�ើ តវញិណែដ៍រ �ុុណែនៅប្រ�សិនបេ�ើអាចូខំុំ្វះចូង់បេធំះើការបេ�ប្រ�បេ�សជ�ុុនឱយបានយូរ បេ�ើយខំុំ្វះក៏ចូង់បេធំះើការសម្លាំអា តអំ�រ
បេ�ប្រ�បេ�សនៃថ្មីណែដ៍រ �ុុណែនៅខំុំ្វះមិ្មនទាំន់ដ៍ះងចូាស់អំំពីើអំនាគឺតបេ�បេ�ើយបេ�។

សេ�ម �

TRAN ICH HIEP
HOANG THE LONG

NGUYEN THI THU THUY
LE THI XUYEN

NGUYEN THI TRANG

�ញួ្ញាតិិ បេវៀតណាម្ម

ទ�តាងំ
អាជំ�វក្តីមម

អំ�រ Chiyoda Co., Ltd.1-3-7 
Nihonbashi Kayabacho, 

Chuo-ku, �ើប្រកងុតូកយ,ូ ប្រ�បេ�សជ�ុុន

ការបុញូួ្ចនិ
សិសសជំនាញជាក់�ក់ម្មកពីើ PS : 4នាក់

សិសសជំនាញជាក់�ក់ម្មកពីើវគឺគ
��ៅុ ��ណាៅ លជំនាញ៖ 1នាក់

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 



15

ប្រ�ព័័ន្ឋឋ�ុគ្គគលិិកជំំនាញ (ប្រើប្រ�ើ ប្រ�ស់់សំ់រា�់ធន្ឋធាន្ឋមនុ្ឋស់ស�រប្រើ�ស់)

មិ្មនទាំន់សំុានះងការរស់បេ�ណែដ៍រ។

ការងារ�មាា តិអគ្នារមិនិពិ័បាក្តីសេទ

បេ�ក Hiep និ�យថា ខំុំ្វះប្រតវូបានបេគឺណែ�នាឱំយបេធំះើការជាអុំក��ួលខុ្វះសប្រតវូអំ�របេ�ប្រកមុ្ម�ុនុឈើយូុដ្ឋា�ុើរកឹាន់នៃសសុ តាំម្មរយៈម្មជ្ឈម្ម�ឌ ល
ភាសាជ�ុុនបេ�បេវៀតណាម្មបេ�ើយមិ្មតៅភិកៅិរ�ស់ខំុំ្វះបានបេធំះើការរចួូបេ�ើយ (ខំុំ្វះបេ�ណែតបេធំះើការជាមួ្មយពួីកបេគឺ) ដូ៍បេចូ�ុខំុំ្វះអាចូបេធំះើវាបានបេទាំ��ើខំុំ្វះមិ្មនអាចូ
និ�យភាសាជ�ុុនបានលអាក៏បេដ្ឋាយ ក៏ខំុំ្វះបានបេប្រជើសបេរសីការងារសម្លាំអា តអំ�រណែដ៍រ។ បេ�ក Xuyen និ�យថា ខំុំ្វះបានឮពីើមិ្មតៅមុ្លាំក់ថាការសម្លាំអា ត 
អំ�រអាចូបេធំះើបេ�បានបេទាំ��ើជាខំុំ្វះមិ្មនបេចូ�ភាសាជ�ុុនក៏បេដ្ឋាយ បេ�ើយម្មា�ងវញិបេ�ៀតឮថាប្រកមុ្ម�ុនុឈើយូុដ្ឋា�ុើរកឹាន់នៃសសុ ម្លាំនអុំក�កណែប្រ��បំ្រ�ដ៍ល់
�ុគឺគលិកបេវៀតណាម្មបេ�ៀត ដូ៍បេចូ�ុខំុំ្វះបានសបេប្រម្មចូចិូតៅបេធំះើការបេដ្ឋាយសា�់ចិូតៅ។

បេ�ក Long និ�យថា បេទាំ��ើជាបេមុ្លាំងបេធំះើការម្លាំនការបេកើនបេ�ើងបេដ្ឋាយសារណែតការផំ្កាស់�ៅូរបេ�ជំនាញជាក់�ក់ក៏បេដ្ឋាយ អំតាន័យការងារគឺឺ
បេសទាើរណែតដូ៍ចូ�ុ។ ខំុំ្វះម្លាំនការ��ួលខុ្វះសប្រតវូ បេប្រពា�បេពីលខំ្វះ�ខំុំ្វះ�បេប្រងៀនអុំកថ្មីមើណែដ៍លជាអុំកបេធំះើការចាស់ជាងខំុំ្វះបេ�កណែនំងការងារ។ ខំុំ្វះកំពុីងនិ�យ
ជាមួ្មយមិ្មតៅភិកៅិជាបេប្រចូើនបេ�បេវៀតណាម្មអំំពីើប្រ�ព័ីនធជំនាញជាក់�ក់។ ខំុំ្វះមិ្មនទាំន់ម្មកដ៍ល់ប្រ�បេ�សជ�ុុនបេ�បេ�ើយបេ� �ុុណែនៅម្លាំនម្មនុសសជាបេប្រចូើន
ណែដ៍លចូង់ម្មកប្រ�បេ�សជ�ុុន។

ខំុំមិនិសេរៀនិភាសាជំបុុុនិសេប្រច�និសេទ បុុុហែនីិខំុំប្របុលិង�មតិថភាព័ភាសាជំបុុុនិ

ទំាំងអំស់�ុមិ្មនម្លាំនណែផុនការបេដ៍ើម្មីើប្រ�លងភាសាជ�ុុនបេ�។ បេ�ក Hiep、Long、Thuy និងXuyenគិឺតថាបេ�ើម្លាំនបេពីលចូង់ប្រ�លង
សម្មតាភាពីជំនាញសប្រម្លាំ�់ការងារ បេ�ើយសងឹះម្មថានះងបេធំះើការបានយូរបេ�ប្រកមុ្ម�ុុនឈើយូុដ្ឋា�ុើរកឹាន់សសុនៃ។

គួ្គរហែតិ�ិក្តីសាភាសាជំបុុុនិជាសេប្រច�និសេ�សេវៀតិ្ម

បេ�ក Thuy និ�យថា ប្រ�សិនបេ�ើម្លាំនអំះើមួ្មយបេកើតបេ�ើងបេ�កណែនំងបេធំះើការអុំកប្រ�ណែ�លជាប្រតវូបេដ្ឋា�ប្រសាយជាមួ្មយអុំកប្រគឺ�់ប្រគឺងអំ�រជាភាសា
ជ�ុុន ដូ៍បេចូ�ុអុំកណែដ៍លកំពុីងពិីចារណាបេលើជំនាញជាក់�ក់គួឺរសិកាភាសាជ�ុុនឱយបានបេប្រចូើន�ំផុុតមុ្មនបេពីលបេ�ប្រ�បេ�សជ�ុុន។ 

បេ�ក Long និ�យថា អាហារបេ�ជ�ុុនម្លាំន (រាាណែម្មន,សណែ�ៅ កបេសៀង, បាយ ឬអំងើរ) មិ្មនទាំន់សំុាបេ�។ បេ�នៃថ្មីាបេធំះើការអុំកប្រគឺ�់�ុចូម្មអាិនម្មាូ�
បេដ្ឋាយខួំ្វះនឯង និងចូម្មអាិនម្មាូ�បេវៀតណាម្ម។ បេ�ក Long �ណែនាម្មបេ�ៀតថា វាក៏ម្លាំនហាងណែដ៍លលក់បេប្រគឺឿងផុសំបេវៀតណាម្មផុងណែដ៍រ ដូ៍បេចូ�ុវាមិ្មន
ម្លាំន�ញ្ហាា បេប្រចូើនបេ�កុងុការចូម្មអាិនម្មាូ�បេដ្ឋាយខួំ្វះនឯង។ បេលើកណែលងណែតបេ�ក Xuyen បេប្រ�ពីើបេនា�ទាំងំអំស់�ុសុ�ធណែតបានវលិប្រតល�់បេ�ប្រ�បេ�ស
បេវៀតណាម្មម្មៅងឬពីើរដ៍ងបេ�ើយណែដ៍រ។ បេ�ក Thuy និ�យថា បេ�បេពីលខំុំ្វះបេ�ជានិសសិត�របេ�សខំុំ្វះរវល់ណាស់ខំុំ្វះមិ្មនម្លាំនបេពីលបេ�កណែនំងណា
បេ� �ុុណែនៅចា�់តាំងំពីើខំុំ្វះបានកំាយខួំ្វះនបេ�ជាជំនាញជាក់�ក់ បេ�ើយម្លាំនបេពីលបេវ�បេ�ចុូងសប្តាៅ �៍ខំុំ្វះចូង់បេ� Nikko។ បេ�ក Hiep ថា ខំុំ្វះបាន
បេធំះើដំ៍បេ�ើ របេ�សិុសសុះអូំកា។ បេ�ក Xuyen ថា ខំុំ្វះចូង់បេ�អូំគឺើណាវាា។ ចំូណែ�កឯ បេ�ក Trangវញិថា ខំុំ្វះចូង់បេ�អូំសាកា។
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