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Many students aren’t aware of the huge range of
STEM careers that they could choose to enter.
Without an understanding of what the options are,
it’s impossible for a student or young professional
to make an informed choice about which job will
be best for them – whether it’s a job that fits most
closely with their personal interests, with their skills
or with their financial aspirations.
This guide is the first of its kind in Cambodia
and will help individuals identify where the real
opportunities are for STEM skills in Cambodia.
The aim of this booklet is to help give young
Cambodians ideas and inspiration for their future
careers, to introduce new jobs they may never have
heard of, and if they already have an idea of what
they would like to do, to help them understand
how to get there. It will help them understand the
job and what is required of them, skills wise, for
the various opportunities within STEM.
We believe this guide will be of great value to
young Cambodians, helping them understand
the opportunities that lie both within and beyond
Cambodia, through STEM careers. It is an exciting
time. The ASEAN Economic Community is opening
up all markets and with developments such as
this and the Asian Infrastructure Investment Bank
(AIIB), Cambodia will become more and more
connected to its neighbours. Additionally, the
Cambodian government has planned to increase
the number of sectors that require a skilled labour
force and move away from the garment sector,
meaning that now is the time for young students
and professionals to take the right steps forward to
secure their future.

H.E. William Longhurst
Ambassador
British Embassy
Science, Technology, Engineering and Maths (STEM) careers are quickly becoming
highly sought after positions across the world, and Cambodia is no exception. With
an economy that is rapidly developing and opening up to international investors,
young Cambodians need to be aware of what jobs are available and what skills they
require for each job. However, the country currently faces a serious shortage of STEM
professionals. Many young people are not choosing to go into STEM careers because
they perceive the subjects as being too difficult, not well respected, or they believe they
won’t lead to well paid jobs. But Cambodia needs more Engineers, more Doctors, more
Network Developers and more Statisticians in order for it to develop.
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This STEM Careers of the Future booklet is part
of a wider programme of work by the British
Embassy. We are helping develop leadership skills
through a series of Chevening Career Development
Learning sets; we are mentoring young Cambodian
professionals; we give talks at local universities
on the importance of STEM education and what
the opportunities are for young people going into
these areas of work. We are also working closely
with the national government and, together with
Ministry of Education, Youth and Sports (MOEYS)
and IDP Education Cambodia, have set up a STEM
Ambassador Network for Cambodia. We have

collaborated with MOEYS and the Cambodian
Mathematical Society to bring a new British
method of maths teaching to Cambodia called
“Diagnostic Questions” which works by identifying
and correcting misperceptions; we have produced
a bilingual English/Khmer children’s STEM book
about a young girl with a great idea who becomes
an Engineer; and we are working with Kids City to
run STEM activity days for Cambodian students
and their teachers.
I hope that this booklet will provide the inspiration
and information needed to encourage many more
young Cambodians to consider a career in STEM.

ឯកឧត្តមវ ីលាមឡងហ្គើស
ឯកអគ្គរាជទូតអង់គ្លេស

អាជីពការងារផ្នែកវ ិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវ ិទ្យា

វ ិស្វកម្មនង
ិ គណិតវ ិទ្យា (STEM) បានក្លា យជាមុខងារ ដែលគេត្រូវ
ការបំផុតនៅទូទាង
ំ ពភ
ិ ពលោក រួមទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។

ស្របពេលដែលសេដ្ឋកច្ច
ិ កំពុងលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័ស នង
ិ ប�ើក
័
ទូលាយចំពោះវ ិនយោ
គន
ិ
ិ អន្តរជាតនោ
ិ ះ ពលរដ្ឋកម្ពុជាវយក្មេង
ចាំបាច់ត្រូវដឹងថា ត�ើមានការងារអខ
្វី ្លះដែលពួកគេអាចធ្បា
វើ ន
ហ�ើយថា ត�ើជំនាញអ្វីខ្លះដែលពួកគេត្រូវការ។

ទោះបជា
ី យ៉ាងណា នាពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈម
មុខនង
ំ នូវអ្នកដែលមានវ ិជ្ជាជីវៈការងារ STEM នេះ។
ឹ កង្វះខាតខ្លា ង
័
ពលរដ្ឋវយក្មេងជាច្រើនសម្រេចម
ន
ិ ជ្រើសរ�ើសយកអាជីព
STEM ពព្រោះ
ពួកគេគត
ី
ិ ថា មុខវ ិជ្ជាទាំងនេះមានការ

លំបាកខ្លា ង
ំ មន
ិ សូវទទួលបានការគោរព ឬពួកគេជ�ឿថា
ពួកគេមន
អាចទទួ
លប្រាក់ខែខ្ពស់។ ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាពត
ិ
ិ ជា
ត្រូវការវ ិស្វករ វេជ្ជបណ្ឌិត អ្នកបង្កើតបណ្តា ញនង
ិ អ្នករ�ៀបចំ
ស្ត
ច
្រើននាក់
ទ�
ៀត
ដ�ើម្បីធ្
កា
រអភ
វ
ឌ្ឍន៏
ប្រទេស
។
ថិ ិ
ិ
វើ

សស
ិ ្សនស្សិ
ិ តជាច្រើនមន
ិ បានដឹងអំពអា
ី ជីពការងារ STEM ដ៏ 
សម្បូបែបដែលពួកគេអាចជ្រើសរ�ើសបាននោះទេ។ ដោយមន
ិ

័
ដឹងថាមានជម្រើសអខ
្វី ្លះនោះ សស
ិ ្សនស្សិ
ិ តឬអ្នកប្រកបវ ិជ្ជាជីវៈវយ
ក្មេងមន
ិ អាចធ្កា
វើ រជ្រើសរ�ើសណាមួយដែលស័ក្តិសមបំផុត
សម្រាប់ពួកគេនោះទេ ប�ើទោះបជា
ី ការងារទាំងនោះត្រូវ

នង
ឹ ចំណង់ចំណូលចត
ិ ្តផ្ទាល់ខ្លួន ជំនាញរបស់ខ្លួនឬត្រូវនង
ឹ ប្រាក់ខែ
ដែលពួកគេចង់បានក៏ដោយ។

នេះគជា
ឺ ស�ៀវភៅណែនាំល�ើកដំបូងដែលមន
ិ ធ្លាប់

មាននៅប្រទេសកម្ពុជា ហ�ើយនង
ឹ ជួយដល់បុគ្គលម្នា ក់ៗស្វែងយល់ថា
ំ
ឱកាសពត
ប្រាកដសម្រាប់
ជ
នា
ញ
STEM អាចរកបានឯណានៅក្នុង
ិ
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ប្រទេសកម្ពុជា។ គោលបំណងរបស់កូនស�ៀវភៅនេះគឺជួយផ្តល់គំនិត
័
និងការជម្រុញទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋ

កម្ពុជាវយក្មេងក
្នុងការស្វែងរកអាជីព

ភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈកម្មវ ិធី Chevening Career Development

មិនធ្លាប់បានឮ ហ�ើយប្រសិនប�ើពួកគេបានដឹងថា ពួកគេនឹងធ្វើអ្វីនោះ

សារៈសំខាន់នៃការសិក្សាអំពីអាជីពការងារ STEM ហ�ើយឱកាស

ការងារនាពេលអនាគត ជួយណែនាំការងារថ្មីដែលពួកគេប្រហែលជា

វាក៏ជួយធ្វើឲ្យពួកគេយល់ពីរប�ៀបដែលត្រូវសម្រេចដល់គោលដៅនោះ។
កូនស�ៀវភៅនេះនឹងជួយឲ្យពួកគេយល់ពីការងារ និងលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វី
ដែលពួកគេត្រូវមានគឺការយល់ដឹងពីជំនាញសម្រាប់ឱកាសជាច្រើននៅ

ក្នុងអាជីពការងារ STEM ។
យ�ើងជ�ឿជាក់ថា ស�ៀវភៅណែនាំ នេះពិតជាមានគុណប្រយោជន៍ចំពោះ
ពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលជួយឲ្យពួកគេយល់ពីឱកាសដែលមានទាំង

នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈអាជីពការងារ STEM។
វាចំពេលវេលាដ៏រករាយបំ
ផុត ព្រោះសហគមន៏សេដ្ឋកិច្ច អាស៊ានបាន
ី
ប�ើកចំហសម្រាប់ទីផ្សារទាំងអស់ ហ�ើយតាមរយៈការអភិវឌ្ឍន៏ដូច
ដែលបានល�ើកឡ�ើងនេះ ព្រមទាំងធនាគារវ ិនិយោគហេដ្ឋា រចនា
សម្ព័ន្ធអាស៊ី (AIIB) ប្រទេសកម្ពុជានឹងកាន់តែមានទំនាក់ទំនង

ជិតស្និទ្ធ មួយកម្រិតទ�ៀតជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួន។

ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាមានគម្រោងពង្រីក វ ិស័យមួយ
ចំនួនទ�ៀតដែលត្រូវការកម្លា ង
ំ ពលកម្មជំនាញ ហ�ើយងាកចេញពីវ ិស័យ
កាត់ដេរ មានន័យថា ឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាសម្រាប់សិស្ស

័
និស្សិតនិងអ្នកប្រកបវ ិជ្ជាជីវៈវយក្មេង
បោះជំហានទៅមុខដ�ើម្បី
សម្រេចគោលដៅអនាគតរបស់ខ្លួន។

័
Learning។ យ�ើងកំពុងតែណែនាំអ្នក ប្រកបវ ិជ្ជាជីវៈកម្ពុជាវយក្មេង។
យ�ើងនឹងធ្វើការបង្ហាញដល់គ្រប់សាកលវ ិទ្យាល័យក្នុងស្រុកស្តីពី
័
អ្វីខ្លះ សម្រាប់ពលរដ្ឋវយក្មេងដែលចាប់
យកអាជីពការងារ

នេះ។ យ�ើងក៏កំពុងធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋា ភិបាល

ក្រសួងអប់រ ំយុវជននិងកីឡា កម្មវ ិធី IDP Education Cambodia

និងបានបង្កើតបណ្តា ញឯកអគ្គរដ្ឋទូត STEM នៅកម្ពុជា។ យ�ើងបាន
សហការជាមួយក្រសួងអប់រ ំយុវជន និង កីឡានិងសហគមន៍អ្នក
គណិតវ ិទូកម្ពុជា ដ�ើម្បីនាយ
ំ កវ ិធីសាស្ត្រគណិតវ ិទ្យាថ្មីរបស់
អង់គ្លេសមកកម្ពុជាដែលគេហៅថា “Diagnostic Questions”

ដែលជួយកំណត់និងកែតម្រូវ ការយល់ខុស។ យ�ើងបានបង្កើត
ស�ៀវភៅស្តីពីអាជីពការងារ STEM ជាភាសាអង់គ្លេសនិងខ្មែរ

សម្រាប់កុមារ ដែលនិយាយអំពីក្មេងស្រីម្នា ក់ដែលមានគំនិតដ៏ឆ្នើម

ហ�ើយបានក្លា យជាវ ិស្វករម្នា ក់ ហ�ើយយ�ើងកំពុងធ្វើការជាមួយមណ្ឌល
កម្សាន្តឃត
ី ស៊ីធី ដ�ើម្បីរ�ៀបចំឲ្យមានការអនុវត្តជាក់ស្តែងល�ើអាជីព
ការងារ STEM សម្រាប់សិស្សនិសិ្សតកម្ពុជា និងគ្រូបង្រៀនរបស់

ពួកគេ។ ខ្ញុំសង្ម
ឃឹ ថា កូនស�ៀវភៅនេះនឹងផ្តល់ការបំផុសគំនិត និង

័
ព័ត៌មានចាំបាច់ ដ�ើម្បីល�ើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាវយក្មេង
ពិចារណា
អាជីពមួយក្នុងចំណោមអាជីពការងារ STEM នេះ៕

កូនស�ៀវភៅដែលមានឈ្មោះថា STEM អាជីពការងារនាពេលអនាគត
នេះ គឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវ ិធីការងារដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលរ�ៀបចំ
ឡ�ើងដោយស្ថា នទូតអង់គ្លេស។ យ�ើងកំពុងជួយអភិវឌ្ឍន៏ជំនាញ

H.E. Hang Chuon Naron
Minister
Ministry of Education, Youth and Sports
Science, Technology, Engineering and Maths (STEM) professionals create, explain, build,
and innovate the world around us. Cambodia needs more young people skilled and
qualified in these subjects to develop our human resources, the economy, and drive our
nation’s development. As our country develops and our economy grows, the Cambodian
populace must adapt by shifting toward the jobs that the job market offers. And for our
country to continue growing, we must encourage our young students to explore the
demand of skills. Our nation needs STEM graduates to become more competitive in
the region and the world, most notably as we integrate with the ASEAN Economic
Community. I encourage Cambodian students to take a strong interest in these subjects,
and parents and teachers to support students going into STEM majors and careers.
6

7

Choosing the right career means undertaking
the right studies, but information is lacking among
education circles in Cambodia. Together with the
British Embassy, we sought to bridge this
information gap and this booklet will serve as a
guide for students to better understand their
options academically and professionally. This
guide will also provide parents with a better
understanding of what their children are pursuing,
allowing them to support their children in those
choices.
This guide offers young students key information
regarding what each position is, where and what
to study for each job, what salary and working
hours can be expected, and also offers first-hand
insight into each position from Cambodian
professionals who have already walked the path
to success.
The Cambodian government and the MOEYS
understand the importance of education and what
it means for the future of our country. Every year,
the number of schools increases as we reach out
to ensure rural communities have access to our
national education system. But this is not enough
– we want to ensure that teachers are qualified to
teach and can transfer their knowledge to help
encourage young students to succeed. The
‘Teacher Policy Action Plan’, issued by the
government in 2015, will ensure that by 2020, all
teachers will have the minimum of a Bachelor’s
degree, ensuring their capacity in the vital job of
educating the next crop of professionals. Recently,
we’ve seen a dramatic increase in business
graduates, creating a surplus in job seekers in
that sector and a skill shortage in STEM sectors.
To curb this issue, the MOEYS is suspending, on a
temporary basis, the issuance of licenses to launch
new programs and courses that are finance and
business related, to allow universities to shift their
attention to subjects like engineering and science.
The government’s effort to put a stronger emphasis
on STEM is growing. In 2015, the Golden West
Humanitarian Foundation, in partnership with
MOEYS, organised the country’s first Science and
Engineering Festival. The event was a huge success
with more than 5000 attendees. Some 50
exhibitors, from across various STEM orientated
8

subjects, demonstrated and showcased the
importance of STEM, and how these subjects
could be made more relevant and spark interest
among attendees. With such success, a second
edition of the festival will be held in March 2016
to continue to continue our future young
professionals to explore STEM careers.

ប្រទេសកម្ពុជាមានការខ្វះខាតនៅឡ�ើយ។ ក្រសួងអប់រ ំយុវជន
និងកីឡាសហការជាមួយស្ថា នទូតអង់គ្លេស ព្យាយាមលុបបំបាត់ភាព


ពន្យល់និងបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃជំនាញវ ិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកទេស

សម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលចង់ស្វែងយល់ពីជម្រើសទាក់ទងនឹងការ

ជាមួយនឹងជោគជ័យទាំងនេះ ពិព័រណ៌ល�ើកទី២នឹងរ�ៀបចំធ្វើនៅខែ

Now, more than ever, is the time for Cambodia
to prioritise STEM fields and careers. As Cambodia
is currently preparing to graduate from a Least
Developed Country to a Lower Middle Income
Country, we must prepare our young students
and professionals for this transition. Cambodia’s
Industrial Development Policy 2015-2025 has at
its core Cambodia’s aspiration for Middle Income
Country status, and thus we plan to move beyond
a garment sector-led economy to one based on
manufacturing, where STEM knowledge will be
invaluable.

របស់កូនៗ។

ឯកឧត្តមហង់ ជួនណារុន៉

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអ
 ប់រ ំយុវជននង
ិ កឡា
ី
អ្នកជ
 ំនាញផ្នែកវ ិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវ ិទ្យា វ ិស្វកម្មនង
ិ គណិតវ ិទ្យា
បង្កើតពន្យល់ កសាងនង
ិ កែច្នៃពភ
ិ ពនៅជុំវ ិញយ�ើង។

ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការយុវជនច្រើនទ�ៀតដែលមានជំនាញនង
ិ 
សមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ល�ើមុខវ ិជ្ជាទាង
ំ នេះ ដ�ើម្បីអភវិ ឌ្ឍធនធាន
មនុស្សសេដ្ឋកច្ច
 ំរុញការអភវិ ឌ្ឍប្រទេសជាតយ�ើ
ិ នង
ិ ជួយជ
ិ ង។

ស្របពេលដែលប្រទេសយ�ើងកំពុងអ
 ភវិ ឌ្ឍហ�ើយសេដ្ឋកច្ច
ិ ក៏កំពុង
លូតលា
 ស់ប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវតែសម្របខ្លួនដោយងាកមកចាប់

យកការងារដែលទផ្
ី សារការងារកំពុងត្រូវការ។
ហ�ើយដ�ើម្បីឲ្យប្រទេសយ�ើងបន្តនូវការរកលូ
ី តលាស់ យ�ើងត្រូវតែ

័
ល�ើកទក
យល់ពត
ឹ ចត
ិ ្តឲ្យសស
ិ ្សនស្សិ
ិ តវយក្មេងស្វែង
ី ម្រូវការជំនាញ
ទាំងបួននេះ។ ប្រទេសយ�ើងត្រូវការអ្នកមា
 នជំនាញវ ិទ្យាសាស្ត្រ
បច្ចេកវ ិទ្យាវ ិស្វកម្មន
ង
ិ គណិតវ ិទ្យា ដ�ើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅ

ក្នុងតំបន់ន
ង
ិ ពភ
ិ ពលោក ហ�ើយសំខាន់បំផុតនោះគឺ ខណៈពេល
យ�ើងធ្វើសមាហរណកម្មជា
 មួយសហគមន៍សេដ្ឋកច្ច
ិ អាស៊ាន។
ខ្ញុំល�ើកទក
ច
ត
ឲ្យស
្ត
ស
្សន
ស្សិ
ត
ក
ម្
ជាធ្វើ
កា
រចាប់

អា
រម្មណ៍ខ្លា ង
ំ 
ឹ ិ
ិ
ិ
ពុ

ទៅល�ើមុខវ ិជ្ជាទាង
ំ បួននេះនង
ិ ល�ើកទក
ឹ ចត
ិ ្តឲ្យឪពុកម្តា យ នង
ិ 
ំ
គ្រូបង្រៀនគាំទ្រសស
្សន
ស្សិ
ត
ក
ងការចាប់
យ
ក
ជ
នា
ញ
វ

ិទ្យាសាស្ត្រ
ិ
ិ
្នុ
បច្ចេកទេសវ ិស្វកម្មគណិតវ ិទ្យានង
ិ អាជីពការងារនេះ ។

ការជ្រើសរ�ើសអាជីពដ៏ត្រឹមត្រូវមានន័យថា
 ពួកគេបានឆ្លងកាត់

ការសក្
ិ សាដ៏ត្រឹមត្រូវ ប៉ុន្តែព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនង
ឹ ការសក្
ិ សានៅក្នុង

ខ្វះចន្លោះព័តមា
៌ ននេះ ហ�ើយស�ៀវភៅនេះនឹងក្លា យជាមគ្គុទេសន៍មួយ
សិក្សា ន
 ិងអា
 ជីពការងាររបស់ខ
 ្លួនឲ្យប្រស�ើរជាងមុន។


ស�ៀវភៅនេះនឹងធ្វើឲ្យអាណាព្យាបាលយល់កាន់តែច្បាស់ព
 ីអ្វីដែល
កូនៗរបស់ខ្លួនចង់សិក្សា និងធ្វើឲ្យពួកគាត់គាទ្រ
ំ ការជ្រើសរ�ើស

ស�ៀវភៅនេះផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ដល់សិស្សនិស្សិតពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរ
ថាត�ើមុខងារនីមួយៗគឺជាអ្វី? ត�ើត្រូវសិក្សាអ្វីនិងនៅកន្លែងណា

សម្រាប់មុខងារនីមួយៗ? ត�ើប្រាក់ខែ និងម៉ោ ងធ្វើការបែបណាដែលត្រូវ
ទទួលបាន? ហ�ើយស�ៀវភៅនេះក៏ផ្តល់ចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធការងារ
នីមួយៗពីអ្នក ជំនាញកម្ពុជាដែលទទួលបានជោគជ័យ។

រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា និងក្រសួងអប់រ ំយុវជន ន
 ិងកីឡាដឹងថា ការអប់រ ំ

វ ិស្វកម្មនិងគណិតវ ិទ្យា និងពីរប�ៀបដែលអាចធ្វើ ឲ្យមុខវ ិជ្ជាទាំងនេះ
កាន់តែមានប្រយោជន៍និងធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមកាន់តែចាប់អារម្មណ៍។

័
មីនាឆ្នា ២
ំ ០១៦ ដ�ើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកជំនាញវយក្មេងរបស់
យ�ើងបន្ត
ស្វែងយល់ពីអាជីពការងារទាក់ទិនជំនាញវ ិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកទេស
វ ិស្វកម្មនិងគណិតវ ិទ្យា ។

ឥលូវនេះ គឺជាពេលវេលាដែលកម្ពុជាត្រូវផ្តល់អា
 ទិភាពចំពោះ

មុខវ ិជ្ជាវ ិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវ ិទ្យាវ ិស្វកម្មន
 ិងគណិតវ ិទ្យានិងអាជីព
ការងារទាង
ំ នេះ។ ខណៈពេលបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រៀម

រ ំដោះខ្លួនចេញពីប្រទេសដែលមិនសូវមានការអភិវឌ្ឍទៅជាប្រទេស
ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបជាងមធ្យមនោះ យ�ើងត្រូវត្រៀម

័
សិស្សនិស្សិតនិងអ្នកជំនាញវយក្មេង
របស់យ�ើងសម្រាប់អ
 ន្តរកាលនេះ។
គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មឆ្នា ២
ំ ០១៥-២០២៥របស់

ពិតជាមានសារៈសំខាន់ចំពោះអនាគតប្រទេសជាតិ។ រ�ៀងរាល់ឆ្នា ំ

ប្រទេសកម្ពុជាគឺផ្តោ តសំខាន់ក
 ្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្រេចក្តីប្រាថ្នា
របស់ប្រទេសកម្ពុជាដ�ើម្បីទទួលបា
 នឋានៈជាប្រទេសមានប្រាក់

ធ្វើឲ្យសហគមន៍តាមតំបន់ជ
 នបទទទួលបានប្រព័នអ
្ធ ប់រ ំថ្នា ក់ជាតិ

ល�ើវ ិស័យកាត់ដេរទៅជាប្រទេសពឹងផ្អែកល�ើវ ិស័យកម្មន្តសាល ដែល

ចំនួនសា
 លារ�ៀនបានក�ើនឡ�ើងទន្ទឹមនឹងនោះយ�ើងក៏ព្យាយាម

របស់យ�ើងផងដែរ។ ប៉ុន្តែការធ្វើបែបនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡ�ើយទេ
យ�ើងក៏ត្រូវធ្វើឲ្យគ្រូបង្រៀនមានសមត្ថភាពក្នុងការបង្រៀននិងអាច
ផ្ទេរចំណេះដឹង ជួយជ
 ំរុញសិស្ស និស្សិតឲ្យទទួលបា
 នជោគជ័យ។

ចំណូលមធ្យម ដូច្នេះ យ�ើងគ្រោងបោះជំហានពីប្រទេសពឹងផ្អែក

ចំណេះដឹងផ្នែកវ ិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវ ិទ្យាវ ិស្វកម្មន
 ិងគណិតវ ិទ្យាមាន
តម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន៕

‘ផែនការសកម្មភាពគោលនយោបាយគ្រូបង្រៀន ដែលរដ្ឋា ភិបាលដាក់
ចេញកាលពីឆ្នា ២
ំ ០១៥នឹងធានាថា នៅត្រឹមឆ្នា ២
ំ ០២០

គ្រូបង្រៀនទាំងអស់មានសញ្ញាបត្រទាបបំផុតត្រឹមបរញ្
ិ ញា បត្រ

ហ�ើយមានសមត្ថភាពក្នុងការងារបណ្តុះបណ្តា លអ្នកជ
 ំនាញបន្ទាប់។
ថ្មីៗនេះ យ�ើងម�ើលឃ�ើញពីកំណ�ើ ននៃអ្នកប
 ញ្ច ប់ការសិក្សា

ផ្នែកអាជីវកម្មដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ
 ្នកស្វែងរកការងារធ្វើក្នុងវ ិស័យ
 

នេះល�ើសតម្រូវកា
 រច្រើន ប៉ុន្តែខ្វះអ្នកជំនាញផ្នែកវ ិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេក

វ ិទ្យាវ ិស្វកម្មនិងគណិតវ ិទ្យា។ ដ�ើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ ក្រសួងបាន
ផ្អាកការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណដំណ�ើ រការកម្មវ ិធី និងវគ្គសិក្សាថ្មីដែល

ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកហរិ ញ្ញវត្ថុនិងអាជីវកម្មជាប
 ណ្តោះអាសន្នដ�ើម្បីឲ្យ

សាកលវ ិទ្យាល័យនានាងាកមកចាប់អារម្មណ៍ល�ើមុខវ ិជ្ជាដូចជាវ ិស្វកម្ម 
និងវ ិទ្យាសាស្ត្រវ ិញម្តង។

រដ្ឋា ភិបាលកំពុងប
 ង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ល�ើជំនាញវ ិទ្យាសាស្ត្រ
បច្ចេកទេសវ ិស្វកម្មន
 ិងគណិតវ ិទ្យា។

កាលពីឆ្នា ២
ំ ០១៥ អង្គការGolden West Humanitarian

Foundation សហការជាមួយក្រសួងអប់
 រយ
ំ ុវជននិងកីឡាបានរ�ៀបចំ

ពិព័រណ៌វ ិស្វកម្មន
 ិងវ ិទ្យាសាស្ត្រល�ើកដំបូងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ព្រឹត្តិការ
ណ៍នេះទទួលបា
 នជោគជ័យធំធេងដោយមានអ្នកចូលរម
ួ ជា
 ង៥០០០
នាក់។

អ្នកតាំងពិព័រណ៍ប្រហែល៥០នាក់ ដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តា ល
មុខជំនាញវ ិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកទេស វ ិស្វកម្មនិងគណិតវ ិទ្យា បាន
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Top 20 STEM Careers for Cambodia
This guide identifies the top 20 STEM careers in Cambodia over the next
10 years and includes information on education/training required, where
to study and what salary to expect.

កូនស�ៀវភៅនេះកំណត់ពីវ ិជ្ជាជីវៈទាំង ២០ របស់ STEM នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ ១០
ឆ្នា ខា
ំ ងមុខទ�ៀត និងរួមបញ្ចូលការអប់រ ំ បណ្តុះបណ្តា ល ក៏ដួចជាកន្លែងដែលត្រូវសិក្សាបន្ត
និងតម្លៃប្រាក់ខែដែលគួររ ំពឹងទុក។

MANUFACTURING:

CONSTRUCTION:

សំណង់:

ផលត
ិ កម្ម:

- Production Line Supervisor

- Architect

- ស្ថា បត្យករ

- ប្រធានក្រុមសង្វា ក់ផលត
ិ កម្ម

ផ្នែកខាងក្នុងនៃអាគារឬ លំនៅដ្ឋា ន។

សង្វា ក់ផលត
 អាហារឬប្រព័ន្ធអេឡក
ិ កម្មមន
ិ ថា
ិ ត្រូនក
ិ ទេ គតឺ ្រូវធ្វើឲ្យ

Production Line Supervisors oversee the
workflow of an assembly line, whether for food
or electronics, making sure that every little job
that goes into creating a single product is done
properly. They motivate and support staff and
ensure that work shifts are always filled.

- Automation Technician
Automation Technicians ensure that all machines
in large factories or in an assembly line, for
example, function properly. They fix and maintain
machinery to ensure optimal output and
efficiency.

An Architect is a designer, from the exterior to
the interior of a building or residence. They bring
together various ideas and put them all into one
design.

- Civil Engineer
Civil Engineers bring designs and plans to life,
building structures and ensuring they are ready
to withstand storms, blizzards and other natural
occurrences.

- Construction Site Supervisor
Construction Site Supervisors oversee the daily
tasks that take place on a work site and ensure
that each of these tasks is completed in a timely
and efficient manner. They liaise between
employees and contractors.

- Health & Safety Engineer
Health & Safety Engineers look after the safety
of employees by enforcing all safety standards at
any given place. They make sure employees and
employers follow the required safety measures
to ensure that the workers are able to work each
day with no injury.

- Project Manager
A Project Manager is charged with overseeing
the entirety of a project, from liaising with
contractors and subcontractors to working with
Site Supervisors and making sure all the work
gets done correctly, in a timely manner, and to
budget.
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វ ិជ្ជាជីវៈទាំង ២០ របស់ STEM នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ស្ថា បត្យករជួយដល់ផ្នែករចនាសោភ័ណភាពទាំងផ្នែកខា
 ងក្រៅនង
ិ 
ពួកគេប្រមូលផ្តុំគំនត
 ស់នេះមក
ិ ផ្សេងៗហ�ើយយកគំនត
ិ ទាំងអ
បញ្ចូលទៅក្នុងការរចនាតែមួយ។


- វ ិស្វករសំណង់ស៊វី ិល

វ ិស្វករសំណង់ស៊វី ិលធ្វើឲ្យការរចនាប្លង់ទាង
ំ នេះលេចចេញជារូបរាង

ប្រធានក្រុមសង្វា ក់ផលត
 ម្មត្រួតពន
ិ ក
ិ ត
ិ ្យម�ើលរ ំហូរនៃ

ប្រាកដថា គ្រប់ការងារតូចតាចទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនង
ឹ ការបង្កើត
ផលត
 នប្រព្រឹត្តិទៅដោយសមស្រប។ ពួកគេល�ើក
ិ ផលមួយត្រូវបា
ទក
ឹ ចត
ិ ្តគាំទ្របុគ្គលក
ិ នង
ិ ធ្វើឲ្យប្រាកដថា មានបុគ្គលក
ិ ធ្វើ
ការងារគ្រប់វេនទាង
ំ អស់។

កសាងរចនាសម្ព័ន្ធនង
ិ ធ្វើឲ្យប្រាកដថា រចនាសម្ព័ន្ធ ទាំងនេះអាច

- អ្នកប
 ច្ចេកទេសគ្រឿងម៉ាស៊ន
ី ស្វ័យប្រវត្តិ

ផ្សេងៗទ�ៀត។

ម៉ាស៊ន
ំ អស់នៅតាមរោងចក្រធំៗឬនៅតាមសង្វា ក់ផលត
ី ទាង
ិ កម្ម

ទ្រាំទ្រនង
ំ ខ្យល់ព
 ្យុះព្យុះទក
ឹ កម្លា ង
ឹ កកនង
ិ គ្រោះ មហន្តរាយធម្មជាតិ

- មេការសំណង់

មេការសំណង់ត្រួតពន
ិ ត
ិ ្យម�ើលការងារប្រចាំថ្ងៃដែលក�ើតឡ�ើង

អ្នកប
 ច្ចេកទេសគ្រឿងម៉ាស៊ន
ី ស្វ័យប្រវត្តិត្រូវធានាថា រាល់គ្រឿង

ដំណ�ើ រការដោយរលូន។ ពួកគេជួសជុលនង
ិ ថែទាំគ្រឿងម៉ាស៊ន
ី ដ�ើម្បី
ធានាបាននូវលទ្ធផលនង
ិ ប្រសទ
ិ ្ធភាព។

នៅការដ្ឋា នសំណង់ នង
 នបំពេញ
ិ ធានាថាការងារនម
ី ួយៗត្រូវបា

ទៅតាមពេលវេលាកំណត់ន
ង
ិ ប្រកបដោយប្រសទ
ិ ្ធភាព។ ពួកគេភ្ជាប់
ទំនាក់ទំនងរវាងនយោ
ជកនង
ិ
ិ ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការ។

- អ្នកឯ
 កទេសផ្នែកសុវតភា
្តិ ពនង
ិ សុខភាព

អ្នកឯ
 កទេសសុវត្ភា
ថិ ពនង
ិ សុខភាពពន
ិ ត
ិ ្យម�ើលសុវត្ភា
ថិ ពរបស់
នយោ
ជិតដោយពង្រឹងរាល់បទដ្ឋា នសុវត្ភា
ិ
ថិ ពនៅគ្រប់កន្លែងធ្វើ

ការងារ។ ពួកគេធ្វើឲ្យប្រាកដថា នយោ
ជិត នង
ជកអនុវត្តតាម
ិ
ិ នយោ
ិ
វ ិធានការណ៍សុវត្ភា
 ម្រូវនង
ថិ ពដែលច្បាប់ត
ិ ធានាថាកម្មករអាច
ត្រឡប់មកបម្រើការងារនៅថ្ងៃប
 ន្ទាប់ ដោយគ្មា នរបួស។

- នាយកគម្រោង

នាយកគម្រោងទទួលខ
 ុសត្រូវល�ើការពន
ិ ត
ិ ្យគម្រោងទាំងមូល

ដោយចាប់ផ្តើមពកា
ី រភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមហ៊ុនម៉ៅ ការ នង
ិ 

អ្នកម៉ៅ ការបន្តរហូតដល់ធ្វើការងារដោយផ្ទាល់ជាមួយនង
ឹ មេការ
សំណង់នង
 នធ្វើត្រឹមត្រូវទៅតាម
ិ ធ្វើឲ្យប្រាកដថា ការងារត្រូវបា
ពេលវេលានង
ិ ថវ ិកាកំណត់។
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ENERGY & UTILITIES:
- Water Supply Expert
Water Supply Experts don’t just make sure that
homes and businesses have access to water, they
also work on systems of sewage management and
wastewater disposal.

- Water Sanitation Expert
The Water Sanitation Experts play a crucial role
in helping rural communities maintain safe and
hygienic living standards by providing technical
guidance and education on things such as
improved waste disposal methods.

ថាមពលនិងសេវាផ្គត់ផ្គង់សាធារណៈ
- អ្នកជ
 ំនាញផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ទឹក

អ្នកជ
 ំនាញផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ទឹកមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប្រាកដថា គេហដ្ឋា ន

និងកន្លែងអាជីវកម្មផ្សេងៗទទួលបា
 នទឹកប្រើប្រាស់បុណ្ណោះទេ
៉
ប៉ុន្តែ

ពួកគេក៏ត្រូវធ្វើការងារល�ើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងលូទឹកស្អុយនិងការបញ្ចេ ញ

FOOD & BEVERAGE:

អាហារនិងភេសជ្ជៈ

- Quality Assurance Specialist

- អ្នកឯ
 កទេសផ្នែកគុណភាពចំណីអាហារ

The Quality Assurance Specialists play a key role in helping food & beverage companies sustain their
reputation in the business. He/she has an understanding of food processing and production, in order
to ensure quality meets local and international standards, so that customers are buying safe products.

ចោលទឹកស្អុយផងដែរ។

- អ្នកជ
 ំនាញអនាម័យទឹក

អ្នកជ
 ំនាញអនាម័យទឹកមានតួនាទីសំខាន់ក
 ្នុងការជួយសហគមន៍ឲ
 ្យ

រក្សាបាននូវរប�ៀបរស់នៅប្រកបដោយអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពដោយ

ផ្តល់កា
 រណែនាំបច្ចេកទេសនិងការអប់រ ំល�ើការងារដូចជារប�ៀបបញ្ចេ ញ
ទឹកស្អុយជាដ�ើម។

អ្នកឯ
 កទេសផ្នែកចំណីអាហារមានតួនាទីសំខាន់ជ
 ួយក្រុមហ៊ុនផលិតអាហារនិងភេសជ្ជៈឲ្យរក្សាបានកេរឈ្
្ត ិ៍ មោះនៅក្នុងអាជីវកម្ម។ ដ�ើម្បីធានាថា

គុណភា
 ពឆ្លើយតបតាមបទដ្ឋា នក្នុងស្រុកន
 ិងបទដ្ឋា នអន្តរជាតិពួកគេត្រូវមា
 នចំណេះដឹងអំព
 ីការកែច្នៃនិងការផលិតអាហារ ដូច្នេះអតិថិជននឹង
ទទួលបាននូវផលិតផលដែលមានសុវត្ថិភាព។

សហគមន៍ន
 ិងក្រុមគ្រួសារយល់ដឹង និងគ្រប់គ្រងបញ្ហាពាក់ព័នន
្ធ ឹង
សុខភាព។ ផ្តើមចេញពីការយល់ដឹងថា ត�ើគម្រោងធានារ៉ា ប់រងមួយ

HEALTH & SCIENCE:

ណាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកនិងគ្រួសាររបស់អ្នកព្រមទាង
ំ ការគាំទ្រ
ការរស់នៅនិងការទទួលទា
 នប្រកបដោយអនាម័យ។

- Chemist
A Chemist finds ways to improve the living standard
of people with chemicals. They use their knowledge
of chemicals to develop new products, such as
drugs, cosmetics and even new types of synthetic
fibres. A Chemist also plays an important role in
the energy industry by working on petrochemical
processes to reach optimal energy use and reduce
pollution, just as a Chemist plays an important role
in the development of new drugs, by overseeing
the development process and determining the
quality and stability of these drugs. A Chemist can
also work in a pharmacy where he/she focuses on
safe and effective medication dosage and usage.

- Public Health Analyst
A Public Health Analyst plays an important
role in supporting communities and families to
understand and manage health related issues;
from knowing which insurance plan best matches
you and your family, to advocating for healthier
living and eating.
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- Doctor (General Practitioner)
A General Practitioner is a Medical Doctor who is
your first point of contact when you do not feel
well. They help you understand what you may be
suffering from, taking into account mental, physical
and social factors, and referring you to specialists
for treatment if required.

- Medical Laboratory Technician
Lab Technicians perform tests and analysis that
provide Physicians with data that they can use to
better understand and treat patients. They help
diagnose diseases like Cancer, AIDS and Diabetes.

- Psychologist
A Psychologist helps people overcome issues and
promotes positive mental health by understanding
and analysing their thought process, behaviour and
personality. They work with individuals of all ages,
or in groups.

សុខភាពនិងវ ិទ្យាសាស្ត្រ:
- អ្នកគ
 ីមីវ ិទ្យា

អ្នកគីមីវ ិទ្យាស្វែងរកវ ិធីកែលម្អរប�ៀបរស់នៅរបស់ម
 នុស្សតាម

រយៈការសិក្សាល�ើសារធាតុគីមី។ ពួកគេប្រើប្រាស់ចំណេះដឹង

របស់ខ្លួនអំពីសារធាតុគីមីដ�ើម្បីបង្កើតផលិតផលថ្មី ដូចជាថ្នា ពេទ
ំ
្យ

- វេជ្ជបណ្ឌិត

វេជ្ជបណ្ឌិតគឺជាគ្រូពេទ្យវេជ្ជសាស្ត្រដែលជួបអ
 ្នកម
 ុនគេនៅពេល
អ្នកម
 ិនស្រួលខ
 ្លួន។ ពួកគេ ប្រាប់ព
 ីបញ្ហាដែលអ្នកក
 ំពុងប្រឈម
ដោយពិចារណាទាង
ំ បញ្ហាផ្លូវចិត្តរាងកាយនិងកត្តាសង្គម

ហ�ើយពួកគេណែនាំអ្នកទៅជួបអ
 ្នកឯកទេសដ�ើម្បីព្យាបាលប្រសិនប�ើ
ចាំបាច់។

គ្រឿងសម្អាងនិងសររាង្គស
 ីមីវ ិទ្យាក៏មានតួនាទី
ី
ិប្បនិម្មិតថ្មី។ អ្នកគ

- អ្នកប
 ច្ចេកទេសនៅមន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្រ

ដំណ�ើ រការចម្រាញ់ យកធាតុគីមីចេញពីប្រេង ដ�ើម្បីទទួលបានថាមពល

គ្រូពេទ្យនូវទិន្នន័យយកទៅប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់និង

សំខាន់ក
 ្នុងឧស្សាហកម្មថាមពលផងដែរ ដោយធ្វើការងារល�ើ

ប្រស�ើរសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ន
 ិងកាត់បន្ថយជា
 តិពុល។
 ជាងនេះទៅ
ទ�ៀតអ្នកគ
 ីមីវ ិទ្យាមានតួនាទីសំខាន់ក
 ្នុងការបង្កើតថ្នា ពេទ
ំ
្យថ្មីដោយ
ត្រួតពិនិត្យដំណ�ើ រការវ ិវឌ្ឍនិងកំណត់គ
 ុណភាពនិងស្ថេរភាពរបស់

អ្នកប
 ច្ចេកទេសនៅមន្ទីរពិសោធន៍ធ្វើការពិសោធ និងការវ ិភាគផ្តល់ឲ្យ

សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជ
 ំងឺ។ អ្នកប
 ច្ចេកទេសនៅមន្ទីរពិសោធន៍ជ
 ួយ ធ្វើ
រោគវ ិនិច្ឆ័យដូចជាជំងឺមហារក
ី អេដស៍ និងជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាដ�ើម។

ថ្នា ទា
ំ ង
ំ នេះ។ អ្នកគ
 ីមីវ ិទ្យាក៏អាចធ្វើការងារនៅតាមឱសថស្ថា ន

- អ្នកចិត្តវ ិទ្យា

ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាព។

ប្រស�ើរឡ�ើងដោយស្វែងយល់និងវ ិភាគល�ើការគិតឥរយាបថ
និង
ិ

ទីដែលពួកគេផ្តោ តការយកចិត្តទុកដាក់ល�ើការដាក់ថ្នា ំ និងប្រើថ្នា ំ

- អ្នកឯកទេសសុខភាពសាធារណៈ

អ្នកឯ
 កទេសសុខភាពសាធារណៈមានតួនាទីសំខាន់ជ
 ួយធ្វើឲ្យ

អ្នកចិត្តវ ិទ្យាជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាជម្នះបញ្ហានិងធ្វើឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្ត
បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ម
 នុស្ស។ ពួកគេធ្វើការងារជាមួយមនុស្ស
័ ជាលក្ខណៈបុគ្គលឬ
គ្រប់វយ
 ជាក្រុម។
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FINANCIAL SERVICES:

AUTO:

- Economist

- Mechanic

An Economist conducts intensive research and
collects data to help us understand the basics of
supply and demand, whether on a micro or macro
scale. He/she will explore and discover trends that
will help shape policy and business decisions for
governments and for companies.

- Actuary

A Mechanic inspects automobiles and performs basic
and advanced maintenance and repair work, on
motorcycles, cars, buses and industrial vehicles. Their
tasks range from bodywork to engines, transmissions,
brakes, cooling systems and on-board system
maintenance, including electrical wiring, among other
things.

An Actuary is a Mathematician that uses data
to make statistical analysis to help understand
financial risks, related to life insurance and high
finance. They use these data analyses to help
companies come up with new pricing plans for
healthcare and insurance, create new complex
financial products and help shape government
healthcare policies.

គ្រឿងយន្ត:

សេវាកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុ

- ជាងម៉ាស៊ន
ី 

- អ្ន
 កសេដ្ឋកិច្ច

ធម្មតានង
ិ កម្រិតខ្ពស់នង
ិ ការងារជួសជុលល�ើគ្រឿងយន្ត

ឲ្យយ�ើងយល់ពីមូលដ្ឋា ននៃការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការទាំងក្នុងកម្រិតមីក្រូ

ឧស្សាហកម្ម។ ការងាររបស់ពួកគេមានដូចជាការងារផ្នែកខា
 ង

គោលនយោបាយនិងការសម្រេចចិត្តពាក់ព
 ័ន្ធនឹងអាជីវកម្មសម្រាប់

ជាងម៉ាស៊ន
ំ កម្រិត
ី ពន
ិ ត
ិ ្យម�ើលរថយន្តនង
ិ ធ្វើការថែទាំទាង
ដូចជាមូត
៉ ូរថយនុ្តធន់តូច រថយន្តក្រុងនង
ិ គ្រឿងយន្ត ក្នុងវ ិស័យ

រដ្ឋា ភិបាលនិងក្រុម ហ៊ុននា
 នា។

ផ្សេងៗទ�ៀតជាច្រើន។

- អ្នកគ
 ណនាតម្លៃ

ថែទាំតាមប្រព័នប
្ធ ញ្ជារួមទាំងខ្សែចរន្តអគ្គិសនក
ី ្នុងចំណោមការងារ

អ្នកគ
 ណនាតម្លៃគឺជាគណិតវ ិទូ ដែលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យធ្វើការវ ិភាគ
ស្ថិតិដ�ើម្បីស្វែងយល់ពីហានិភ័យហរិ ញ្ញវត្ថុ ដែលពាក់ព
 ័នន
្ធ ឹង

ការធានារ៉ា ប់រងល�ើអាយុជីវ ិតនិងហរិ ញ្ញវត្ថុក្នុងចំនួនច្រើន។ ពួកគេប្រើ

ប្រាស់ទិន្នន័យនេះដ�ើម្បីជួយក្រុមហ៊ុនប
 ង្កើតនូវគម្រោងតម្លៃថ្មីសម្រាប់
ការគាំពារសុខភាពនិងការធានារ៉ា ប់រង។ បង្កើតផលិតផលហរិ ញ្ញវត្ថុ
លម្អិតថ្មីនិងជួយកែលម្អគោលនយោបាយគាំពារសុខភាពរបស់
រដ្ឋា ភិបាល។

- អ្នកវ ិភាគហរិ ញ្ញវត្ថុ

INFORMATION
TECHNOLOGY:

បច្ចេកវ ិទ្យាព័ត៌មាន:

- Network Analyst

- អ្នកឯកទេសភ្ជាប់បណ្តា ញ

A Network Analyst helps run and manage the
network infrastructure of a company. They
maintain the network system so that employees,
clients and customers are able to communicate
via secure channels (e-mail, telephone) with ease.
They guarantee the daily efficiency of company
operations.

- Software Programmer
A Software Programmer is tasked with
maintaining a facility’s computer system. He/
she helps business operations run smoothly
by allowing computer systems to process
information step-by-step.
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ឬម៉ាក្រូ។ ពួកគេស្រាវជ្រាវ និងស្វែងរកនិន្នា ការដែលអាចជួយកែលម្អ

ក្រៅ គ្រឿងម៉ាស៊ន
ំ  ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ន
ី ប្រព័ន្ធភ្លើងហ្វ្រា ង
ី ត្រជាក់ ការ

- Financial Analyst
A Financial Analyst helps companies understand
the current trends of industries and allows them
to make key business decisions, by providing buy/
sell recommendations to clients or employers. By
understanding what is going on in which industry,
they also help companies identify and enter
into new business opportunities, such as new
industries.

អ្នកសេដ្ឋកិច្ចធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងល្អិតល្អន់និងប្រមូលទិន្នន័យដែលធ្វើ

អ្នកឯ
 កទេសភ្ជាប់បណ្តា ញជួយដំណ�ើ រការ នង
ិ គ្រប់គ្រង

រចនាសម្ព័នប
្ធ ណ្តា ញរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ពួកគេថែទាំប្រព័ន្ធបណ្តា ញ
ដូច្នេះនយោ
ជិត ភ្ញៀវ នង
ិ នអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈ
ិ
ិ អតថ
ិ ជ

អ្នកវ ិភាគហរិ ញ្ញវត្ថុជួយក្រុមហ៊ុនឲ្យយល់ពីនិន្នា ការបច្ចុប្បន្ន

នៃវ ិស័យឧស្សាហកម្មនិងជួយព
 ួកគេឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្នែក

អាជីវកម្មដ៏សំខាន់ដោយផ្តល់អ
 នុសាសន៍ ពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ ឬទិញ

ដល់ភ្ញៀវឬនិយោជក។ តាមរយៈការយល់ដឹងពីអ្វីដែលកំពុងដំណ�ើ រការ
នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ ពួកគេក៏អា
 ចជួយក្រុមហ៊ុនឲ្យរកឃ�ើញ
និងចូលរម
ួ ក្នុងឱកាសធ្វើអាជីវកម្មថ្មី ដូចជាឧស្សាហកម្មថ្មីជាដ�ើម។

បណ្តាញសុវត្ភា
្ទ ។ ពួកគេធានាដល់ប្រសទ
ថិ ព(អ៊ម៉េ
ី ល ទូរស័ព)
ិ ្ធ
ភាពប្រចាំថ្ងៃនៃប្រតប
ិ ត្តិការក្នុងក្រុមហ៊ុន។

- អ្នកប
 ង្កត
្វ
ើ សូហវែ

អ្នកប
 ង្កត
្វ មានភារកច្ចថែ
ទាំប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់គ្រឹះស្ថា ន
ើ សូហវែ
ិ

ផ្សេងៗ។ ពួកគេជួយធ្វើឲ្យប្រតប
ិ តកា
្តិ រអាជីវកម្មដំណ�ើ រការដោយ
រលូនដោយធ្វើឲ្យប្រព័នក
្ធ ុំព្យូទ័រដំណ�ើ រការព័ត៌មានមួយជំហាន
ម្តងៗ។
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Production Line Supervisor

DID YOU KNOW?

អ្នកត្រួតពិនិត្យសង្វា ក់ផលិតកម្ម

produce at a faster rate with as little error as possible.

• Consumerism is rapidly growing which means that companies have to
•P
 eople management is a key skill to have, notably when working with
high volume production.

Have you ever wondered what goes on inside
large factories? How different departments
work together to efficiently produce a product ?
A Production Line Supervisor (PLS), also known as
an Assembly Line or Manufacturing Supervisor,
is a person that oversees and coordinates the
entire production process within a factory and/or
company. The Supervisor ensures that individual
tasks - inspections, operations, assembly - are done
effectively and in a timely fashion. The PLS plans,
monitors and evaluates performance of personnel
based on set criteria. Interpersonal skills are very
important for this job, as the Supervisor must
also maintain a positive work environment and
motivate personnel. To become a Production Line
Supervisor, one would typically require one to two
years’ experience on the production line to gain
adequate understanding and become familiar with
all of the work processes that take place.

ឆ�ៀវងនគ្រី
ប្រធានក្រុមផ្នែកផលិត
រោងចក្រខ្មែរផលត
ិ ស្រាប�ៀរកម្ពុជា

មានឆ្ងល់ទេថា ត�ើការងារក្នុងរោងចក្រធំៗដំណ�ើ រការ

យ៉ាងដូចម្តេច? ត�ើផ្នែកផ្សេងៗធ្វើការជាមួយគ្នាដូចម្តេច
ដ�ើម្បីឲ្យការផលិតមានប្រសិទ្ធភាព?

អ្នកត្រួតពិនិត្យសង្វា ក់ផលិតកម្មគឺជា អ្នកម�ើលការខុសត្រូវ
និងសម្របសម្រួលដំណ�ើ រការផលិតកម្មទាង
ំ ស្រុងក្នុងរោង

ចក្រឬក្រុមហ៊ុន។ អ្នកត្រួតពិនិត្យត្រូវធ្វើឲ្យប្រាកដថា ការងារ

នីមួយៗដូចជាការត្រួតពិនិត្យ ប្រតិបត្តិការដំណ�ើ រការបញ្ចូលគ្នា
ប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងទៅតាមពេលវេលា សមស្រប។
អ្នកត្រួតពិនិត្យសង្វា ក់ផលិតកម្មត្រូវរ�ៀបចំផែនការ តាមដាន និងវាយ
តម្លៃពីការងាររបស់ខ្លួនផ្អែកតាមលក្ខណៈវ ិនិច្ឆ័យដែលបាន
ំ ញផ្ទាល់ខ្លួនពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការងារ
កំណត់។ ជនា

ប្រភេទនេះ ដោយសារតែអ្នកត្រួតពិនិត្យត្រូវរក្សាបរយាកាសការងារ
ិ

វ ិជ្ជមាន និងជំរុញទឹកចិត្តខ្លួនឯង។ ដ�ើម្បីក្លា យជាអ្នកត្រួតពិនិត្យសង្វា ក់
ផលិតកម្មអ្នកត្រូវតែមានបទពិសោធន៍ក្នុងផ្នែកនេះមួយទៅពីរឆ្នា ៕
ំ

Mr. Chheav Ngornkry
Production Unit Team Leader
Khmer Brewery Limited
After four years working as a Team Leader at Khmer
Brewery Limited , I was promoted to Production Unit Team
Leader. Prior to Khmer Brewery Limited , I worked for
the K Cement company as an Operator and Production
Leader.
Working for an international company means that you
are always working to the highest standards. You always
have to give 100% of yourself, and more, to maintain those
standards. My daily responsibilities revolve around the
production line. I monitor production quality, complete
production per set schedule, manage and improve line
efficiencies, manage team performance and develop
people, among other things. These responsibilities and
this position have allowed me to drastically improve my
leadership skills and my soft skills.
Like any other job, there are great challenges to being a
Production Unit Team Leader. Managing people is not
simple, and requires excellent soft skills. You also need
to find the right balance to manage them and encourage
them to work efficiently.

Basic requirements
(i.e. Education level)

Starting salary
(monthly)

Progressive salary
(after 1+ year)

Vocational Training;
Bachelor’s Degree

400 USD

600-800 USD

Progressive salary
(after 5+ years)

Main sectors

Where to study

Manufacturing (Garment;
Food Processing)

Beltei International University;
Pannasastra University

1200 USD
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I’ve been fortunate to take additional courses, such as
the Step Programme and Operational Excellence, both
provided by the company, which have helped my career
progress. I’ve also used my own initiative and undertaken
an MBA at the National University of Management. These
courses are helping me improve my soft skills, which help
me become a great team leader.
I definitely think that this job has done a lot to help
improve my interpersonal skills and has done a great deal
to help me improve myself. It is also very satisfying to lead
a team and successfully meet goals that have been set for
us. For those reasons, I would highly recommend this job.
Employers will be looking for positive, goal-oriented people
who are proficient in English and skilled in performing in a
team environment. Be proactive and search online and in
forums for opportunities. Before going to an interview, do
your homework – know the role and the firm you are trying
to get into.

បន្ទាប់ពប
ី ំពេញការងារជាប្រធានក្រុមរយៈពេលបួនឆ្នា នំ ៅ
រោងចក្រខ្មែរផលិតស្រាប�ៀរកម្ពុជា ខ្ញុំត្រូវបា
 នដំឡ�ើងតួនាទីជាប្រធាន
ក្រុមផ្នែកផលត
ិ ។ មុនពេលមកបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡា
ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាការ ី និងប្រធានក្រុមផលិតនៅក្រុមហ៊ុនK Cement ។
បម្រើការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមានន័យថា អ្នកត្រូវតែ
បំពេញការងារប្រកបដោយបទដ្ឋា នខ្ពស់បំផុត។ អ្នកត្រូវតែប្តូរផ្តាច់
មួយរយភាគរយឬល�ើសពីនេះ ដ�ើម្បីរក្សាបទដ្ឋា នទាង
ំ នេះ។
ការទទួលខ
 ុសត្រូវប្រចាំថ្ងៃរបស់ខញុំពា
្ ក់ព័ន្ធទៅនង
ឹ សង្វា ក់ផលត
ិ កម្ម។
ខ្ញុំត្រួតពិនិត្យគុណភាពផលិតកម្មបញ្ច ប់ផលិតកម្មទៅតាមកាលវ ិភាគ
ដែលបានកំណត់ គ្រប់គ្រងនង
ិ កែលម្អប្រសទ
ិ ្ធភាពនៃសង្វា ក់ផលត
ិ កម្ម
គ្រប់គ្រងការបំពេញការងាររបស់ក្រុមនិងកសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិកក្នុង
ចំណោមការងារផ្សេងៗទ�ៀត។ ការទទួលខុសត្រូវនង
ិ តួនាទនេ
ី ះ ផ្តល់
ឱកាសឲ្យខ្ញុំពង្រឹងជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងជំនាញទន់របស់ខញុំ្ ។
ដូចជាការងារដទៃទ�ៀតដែរ មានបញ្ហាប្រឈមច្រើនក្នុងនាមជា
ប្រធានក្រុមផ្នែកផលត
ិ ។ ការគ្រប់គ្រងមនុស្សមន
ិ មែនជារ�ឿងងាយ
នោះទេ ហ�ើយត្រូវកា
 រជំនាញទន់ដ៏ពូកែ។ អ្នកក
 ៏ត្រូវស្វែងរកតុល្យភាព
សមស្របដ�ើម្បីគ្រប់គ្រង នង
វើ រងារប្រកប
ិ ល�ើកទក
ឹ ចត
ិ ្តពួកគេឲ្យធ្កា
ដោយប្រសិទ្ធភាព។
ខ្ញុំមានសំណាងណាស់ដែលបានចូលសិក្សាវគ្គខ្លីបន្ថែមដូចជា
Step Programme នង
ិ វគ្គសក្
ិ សាOperational Excellence
ដែលរ�ៀបចំឡ�ើងដោយក្រុមហ៊ុន ហ�ើយវគ្គសិក្សាខ្លីទាង
ំ នេះបានជួយ
ធ្វើឲ្យអាជព
 ញុំរ្ កចម្រើន។
ខ្ញុំបានប្រើប្រាស់គំនត
តើ ផ្ទាល់ខ្លួន
ី របស់ខ
ី
ិ ផ្តួចផ្ម
និងបន្តការសិក្សាថ្នា ក់MBA នៅសាកលវ ិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង
ផងដែរ។ វគ្គសក្
 ញុំ្
ិ សាទាំងអស់នេះជួយខ្ញុំឲ្យពង្រឹងជំនាញទន់នង
ិ ជួយខ
ឲ្យក្លា យជាមេដឹកនាំដ៏ឆ្នើមម្នា ក់។
ខ្ញុំពិតជាគិតថា ការងារនេះបានជួយពង្រឹងជំនាញផ្ទាល់ខ្លួន និងមាន
ចំណែកជួយកែលម្អខ្លួនខញុំផ
្ ងដែរ។ វាជារ�ឿងសប្បាយចត
ិ ្តផងដែរក្នុង
ការដឹកនាំក្រុមការងារមួយនិងបានឆ្លើយតបដោយជោគជ័យទៅតាម
គោលដៅដែលក្រុមហ៊ុនក
 ំណត់ឲ
 ្យយ�ើង។ ដោយសារតែហេតុផលទាង
ំ 
អស់នេះ ខ្ញុំសូមណែនាំការងារនេះដល់អ្នកទាំងអ
 ស់គ្នា ។
និយោជកត្រូវការមនុស្សដែលមានគោលដៅវ ិជ្ជមាន អាចនិយាយ
ភាសាអង់គ្លេសបានស្ទាត់ជ
 ំនាញនង
ិ មានជំនាញក្នុងការបំពេញ
ការងារជាក្រុម។ ចេះកែប្រែស្ថា នការណ៍និងស្រាវជ្រាវតាមប្រព័ន្ធ
អ៊ន
 មវេទកា
ី ធ�ើណិតនង
ិ តា
ិ រផ្សេងៗដ�ើម្បីស្វែងរកឱកាសផ្សេងៗ។ មុន
ពេលធ្វើបទសម្ភាសត្រូវធ្វើគេហកិច្ច ដោយត្រូវស្គា ល់ពីតួនាទីនិងក្រុម
ហ៊ុនដែលអ្នកក
 ំពុងព្យាយាមចូលឲ
 ្យបានច្បាស់៕
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Automation Technician
អ្នកប
 ច្ចេកទេសគ្រឿងម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិ

Would you enjoy working on diffrent types of
computerised systems, fixing and maintaining
them? In this industrial age, automated
machines are key to the production line.
An Automation Technician, also known as
a Robotics Technician, works primarily with
automated machines. They are computercontrolled systems and devices in industrial
facilities for food processing, automobile assembly,
and garment manufacturing, that were designed
to minimise human error and maximise efficiency.
He/she is tasked with repairing, maintaining,
monitoring and troubleshooting computerised
systems. The Automation Technician must
perform routine diagnostic checks and isolate
problems. He/she must ensure that these
machines operate at company standards to help
meet production goals. Automation Technicians
should have knowledge of digital software,
electronics, and mechanics, and also possess
strong communication and interpersonal skills to
quickly bring new team members up to speed on
processes.

គួយ សុវណ្ណមុនរ្នី ត្ន័
អ្នកបច្ចេកទេសស្វ័យប្រវត្តិកម្ម
រោងចក្រខ្មែរផលត
ិ ស្រាប�ៀរកម្ពុជា

ត�ើអ្នកចង់ធ្វើការងារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណ�ើ រការប្រព័នកុ
្ធ ំព្យូទ័រ

ផ្សេងៗការជួសជុលន
 ិងការថែទាំទេ? ស្របពេលដែលយ�ើងកំពុងវ ិវឌ្ឍ

ទៅរកយុគសម័យឧ
 ស្សាហកម្មម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិចាប់ផ្តើមដ�ើរតួសំខាន់
ចំពោះសង្វា ក់ផលិតកម្ម។

អ្នកបច្ចេ
 កទេសគ្រឿងម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹង

គ្រៀងម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិដែលមានប្រព័ន្ធនិងឧបករណ៍គ្រប់គ្រងដោយ
កុំព្យូទ័រនៅតាមរោងចក្រឧស្សាហកម្មកែច្នៃចំណីអាហារ សង្វា ក់ផលិត
កម្មស្វ័យប្រវត្តិនិងវ ិស័យកាត់ដេរដែលត្រូវបា
 នរចនាឡ�ើងដ�ើម្បីកាត់
បន្ថយក
 ំហុសរបស់មនុស្សនិងធ្វើឲ្យការងារកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។
ពួកគេមានភារកិច្ចជួសជុលថែទាំតាមដាននិងដោះស្រាយបញ្ហា
ប្រព័នក
្ធ ុំព្យូទ័រ។ អ្នកប
 ច្ចេកទេសឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិត្រូវតែធ្វើ

ការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំនិងដោះស្រាយបញ្ហាទាង
ំ នោះ។ ពួកគេត្រូវតែធ្វើ
ឲ្យប្រាកដថា ម៉ាស៊ីនទា
 ង
ំ នេះប្រតិបត្តិការតាមបទដ្ឋា នរបស់ក្រុមហ៊ុន
ដ�ើម្បីឆ្លើយតបតាមគោលដៅផលិតកម្ម។អ្នកប
 ច្ចេកទេសឧបករណ៍

ស្វ័យប្រវត្តិគួរមានចំណេះដឹងផ្នែកឌីជីថលសូហវែ
្វ អេឡក
ិ ត្រូនិកនិង

ម៉េកានិក។ ពួកគេត្រូវមានជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនងដ៏ពូកែនិងជំនាញ
ទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គល និងបុគ្គល ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យសមាជិកថ្មីរបស់ក្រុម
ការងារឆាប់យល់ដឹងពីដំណ�ើ រការនេះ។

DID YOU KNOW?

• Automation Technicians work with industrial

automated robots that have
the capacity to dramatically improve product quality.
Basic requirements
(i.e. Education level)

Starting salary
(monthly)

Progressive salary
(after 1+ year)

Vocational Training;
Bachelor’s Degree

250 USD

350-450 USD

Progressive salary
(after 5+ years)

600 USD
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Main sectors

Where to study

Manufacturing (Garment;
Food Processing)

Institute of Technology of
Cambodia (Techno)

Mr. Kouy Sovannmoniroth
Automation Technician
Khmer Brewery Limited
I graduated from the Institute of Technology of Cambodia
in 2009, majoring in electricity and energy. That same
year, I began my professional career with Khmer Brewery
Limited through the company’s Graduation in Training
Program (GIT). I began my career as an Electrical Engineer
for about 3 years, before being promoted to Electrical
Maintenance Team Leader for 2 years. Today, I work as an
Automation and Maintenance Supervisor.
As a fresh graduate, I did not have the technical skills,
or the soft skills, that most jobs required. With no real
experience, I did not know where to start but Khmer
Brewery Limited’s GIT program required no prior
experience and was the perfect way for me to start
my career. Over the years, I’ve acquired the skills and
competencies that most employers look for.
My day-to-day is heavily oriented toward operations. I
assign tasks accordingly to ensure that these tasks are
done properly; I follow up on any remaining tasks and
ensure they are completed; I fix any machine breakdown;
I check our spare parts inventory; I follow up on purchase
requisition and purchase orders; and ensure preventive
maintenance is done on machines.
This job has allowed me to apply everything I’ve learned at
university, something I am very happy about. I’ve always
been very passionate about repairing machines and
ensuring they don’t break down so often, and this job
allows me to do just that. I also enjoy the responsibilities
that I have, given that with every minute these machines
breakdown, the company’s operations and productivity is
affected.
I have been very proactive in advancing my career. Khmer
Brewery Limited offers us various training courses to
improve our skills. I’ve taken a number of courses, such as
SIMATIC S7 Programming 1, SIMATIC S7 Troubleshooting,
and a Supervisory Training Excellence Programme. With
these, not only do I become a better employee, but I also
gain the right skills, whether soft or hard, to help me move
up the ladder.
If you enjoy taking on challenges, I would strongly
recommend this job – especially given that many more job
opportunities within this field are appearing, and not many
students study for this. Like many other jobs, it’s important
to have a good attitude towards work and your colleagues,
as well as a strong work ethic and the courage to take on
challenges. More particularly for this job, it’s important to
have a basic knowledge of machinery and technology.

ខ្ញុំបញ្ច ប់ការសក្
ំ ០០៩
ិ សានៅវ ិទ្យាស្ថា នបច្ចេកវ ិទ្យាកម្ពុជាក្នុងឆ្នា ២
ឯកទេសអគ្គិសនី និងថាមពល។ នៅឆ្នា ដដ
ំ ែល ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមអាជីព
ការងារជាមួយរោងចក្រខ្មែរផលត
ិ ស្រាប�ៀរកម្ពុជា តាមរយៈកម្មវ ិធី
Graduation in Training Program (GIT) របស់ក្រុមហ៊ុននេះ។ ខ្ញុំ
បានចាប់ផ្តើមអាជីពការងារជាវ ិស្វករអគ្គិសនប្រហែ
ល៣ឆ្នា ំ មុន
ី
ពេលត្រូវបានគេដំឡ�ើងតួនាទីរបស់ខញុំទ្ ៅជាប្រធានក្រុមជួសជុល
អគ្គីសនរី យៈពេលពរី ឆ្នា ។
ំ សព្វថ្ងៃនេះ ខ្ញុំធ្កា
វើ រងារជាវ ិស្វករស្វ័យប្រវត្តិ
កម្ម និងអ្នកគ្រប់គ្រងថែទាំ។
ំ ញបច្ចេកទេស
ជានិស្សិតដែលទ�ើបបញ្ច ប់ការសិក្សាថ្មីថ្មោ ង ខ្ញុំគ្មា នជនា
ឬជំនាញផ្នែកទន់ដែលការងារភាគច្រើនត្រូវការនោះទេ។
ដោយសារតែគ្មា នបទពិសោធពិតប្រាកដ ខ្ញុំមិនដឹងថា ត្រូវចាប់ផ្តើមពី
ចំណុចណាទេ ប៉ុន្តែកម្មវ ិធី GIT របស់រោងចក្រខ្មែរផលត
ិ ស្រាប�ៀរកម្ពុជា មិនត្រូវការបទពិសោធទេ ហ�ើយនេះជាផ្លូវដ៏លប
្អ ំផុត
សម្រាប់ខញុំដ�ើ
្ ម្បីចាប់ផ្តើមអាជីពការងារ។ ពម
ី ួយឆ្នា ទំ ៅមួយឆ្នា ំ
ខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធ និង សមត្ថភាពដែលនិយោជកភាគច្រើន
ស្វែងរក។
ពម
ី ួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ខ្ញុំបានសម្របខ្លួនទៅនង
ឹ ប្រតប
ិ តកា
្តិ រ។
ខ្ញុំបានបែងចែកការងារសមស្រប ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថា ការងារទាំងនេះ
ត្រូវបានបំពេញត្រឹមត្រូវ។ ខ្ញុំតាមដានការងារនៅសេសសល់
និងធ្វើឲ្យប្រាកដថា ការងារទាំងនេះត្រូវបានធ្វើរច
ួ រាល់។ ខ្ញុំជួសជុល
គ្រឿងយន្តណាដែលខូច។ ខ្ញុំពន
ិ ត
ិ ្យម�ើលបញ្ជីសារព�ើភ័ណ្ឌគ្រឿង
បន្លាស់។ ខ្ញុំតាមដានការបញ្ជាទិញទំនិញនិងធ្វើឲ្យប្រាកដថា មានការ
ជួសជុលបង្កា រល�ើគ្រឿងយន្តទាង
ំ នោះ។
ការងារនេះផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំប្រើប្រាស់អ្វីដែលខ្ញុំបានសក្
ិ សានៅសាកល
វ ិទ្យាល័យហ�ើយជាអ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្ត។ ខ្ញុំតែងតែពេញចិត្តការជួសជុល
គ្រឿងម៉ាស៊ន
ី ដ�ើម្បីកុំឲ្យវាខូចញឹកញាប់ពេក ហ�ើយការងារនេះផ្តល់
ឱកាសឲ្យខ្ញុំធ្វើបែបនេះ។ ខ្ញុំពេញចិត្តនឹងការទទួលខុសត្រូវដែលខ្ញុំមាន
ដោយសារថា គ្រប់ពេលដែលម៉ាស៊ន
ី ខូច ប្រតប
ិ តកា
្តិ រនង
ិ ផលត
ិ កម្ម
របស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវប៉ះពាល់។
ខ្ញុំមានភាពសកម្មខ្លា ង
ំ ណាស់ក្នុងការពង្រឹងអាជីពរបស់ខញុំ។
្
រោងចក្រខ្មែរផលត
ិ ស្រាប�ៀរកម្ពុជា ផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តា លច្រើនដល់
យ�ើង ដ�ើម្បីបង្កើន ជំនាញរបស់យ�ើង។ ខ្ញុំចូលរ�ៀនវគ្គសិក្សាខ្លីមួយ
ចំនួនដូចជាវគ្គ SIMATIC S7 Programming 1 វគ្គ SIMATIC S7
Troubleshooting និងវគ្គ Supervisory Training Excellence
Programme។ ជាមួយនង
ំ នេះ ខ្ញុំមន
ឹ វគ្គខទា
្លី ង
ិ ត្រឹមតែក្លា យជាបុគ្គលក
ិ
ឆ្នើមប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលបានជំនាញដ៏ត្រឹមត្រូវផងដែរមិនថា
ជំនាញទន់ ឬរងនោះទេ
គជ
ឹ
ឺ ួយខ្ញុំឲ្យបោះជំហានជាបន្តបន្ទាប់។
ប្រសន
ិ ប�ើអ្នកពេញចត
ិ ្តនង
ឹ ការប្រកួតប្រជែង ខ្ញុំសូមណែនាំការងារនេះ
ជាពិសេសដោយសារឱកាសការងារច្រើនទ�ៀតក្នុងវ ិស័យនេះកំពុងក�ើត
ឡ�ើង ហ�ើយមាននស
ិ ្សិ តមន
ិ ច្រើនទេដែលសក្
ិ សាសម្រាប់ការងារនេះ។
ដូចជាការងារផ្សេងទ�ៀតដែរ សំខាន់ត្រូវមានឥរយាបថល្អចំ
ពោះការងារ
ិ
នង
នង
ិ សហសេវ ិករបស់អ្នក ព្រមទាំងក្រមសល
ី ធម៌ការងាររងមាំ
ឹ
ិ ភាព
ក្លា ហានក្នុងការប្រកួតប្រជែង។ ពិសេសសម្រាប់ការងារនេះ សំខាន់ត្រូវ
មានចំណេះដឹងគ្រឿងម៉ាស៊ន
ី នង
ិ បច្ចេកវ ិទ្យាជាមូលដ្ឋា ន៕
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Architect

DID YOU KNOW?

ស្ថា បត្យករ

Architect.

• Creativity and imagination are two key components of a good
• Cambodia’s economic growth has increased the number of buildings,
which implies a need for more Architects.

កញ្ញា Fellina Sok Cham
ស្ថា បត្យករ (ផ្នែកផ្ទៃអគារ នង
ិ រចនាប្លង់)
ស្ថា បត្យកម្មឯករាជ្យ

Have you ever looked around and realised how
beautiful the buildings are or wondered what
you would do without them? Life is changing
quickly in Cambodia. New highrise blocks are
being built while old beautiful buildings are
being restored and you could be part of this.

ត�ើអ្នកធ្លាប់ម�ើលជុំវ ិញខ្លួនហ�ើយគិតថា អាគារនៅ ជុំវ ិញអ្នកស្រស់ស្អាត

An Architect designs facilities to be constructed
according to client requirements. They create new
buildings, alterations and extensions to existing
facilities, and do restorative work on broken down
facilities. They create aesthetically pleasing designs
that maintain functionality, while meeting safety
standards. They draw the first draft of what a
building will look like and then work together with
Engineers throughout the construction process to
ensure that budget, client, environmental and legal
requirements are met.

ស្ថា បត្យកររចនាអាគារដែលត្រូវបានគេសាងសង់ទៅតាម

ប៉ុណ្ណាហ�ើយឆ្ងល់ថា ត�ើអ្នកធ្វើរប�ៀបណាប្រសិនប�ើគ្មា នពួកគេ?

ដោយសារការរស់នៅប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅកម្ពុជាអាគារខ្ពស់ៗ
កំពុងត្រូវបាន កសាងឡ�ើង ខណៈពេលអាគារចាស់ៗក៏ត្រូវបានគេ
ជួសជុលកែលម្អផងដែរ។ អ្នកអាចជាផ្នែកមួយនៃការងារនេះ។

តម្រូវការរបស់អតិថិជន។ ពួកគេបង្កើតអាគារថ្មី ជម្រើស ផ្សេងៗ និង
ការពង្រីកបន្ថែមអាគារដែលមានស្រាប់ហ�ើយ ព្រមទាំងធ្វើការងារកែ

លម្អអាគារចាស់ៗ។ ពួកគេបង្កើតគំរូស្រស់ ស្អាតដែលរក្សាបានមុខងារ
និងស្របទៅតាមបទដ្ឋា ន សុវត្ថិភាពផងដែរ។

ដំបូងពួកគេធ្វើគំនូរព្រាងថា អាគារនោះ មានរូបរាងយ៉ាងម៉េច ហ�ើយ
បន្ទាប់មកពួកគេធ្វើការងារជាមួយក្រុមវ ិស្វករក្នុងដំណ�ើ រ

ការសាងសង់តាង
ំ ពីដ�ើមរហូតដល់ចប់ ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថា

វាឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការថវ ិកា តម្រូវការរបស់ភ្ញៀវ តម្រូវការ
ផ្នែកបរស្ថា
ិ ននិងតម្រូវការផ្នែកច្បាប់។

Miss Fellina Sok Cham
Architect (interior and design)
Independent Architect
Creative freedom is something that we don’t all have the
opportunity to explore. This is something that makes me
passionate about my job and my designs, and ultimately
is what motivated me to follow this career path. While
I was still a university student, I knew that to be able to
follow my passion I would need to be able to express
myself creatively. After my graduation from university in
France in 2010, I was made Lead Architect for a boutique
hotel project in Phnom Penh. This turned out to be the
opportunity I had been waiting for. After, I began working
as a freelance Architect, taking on various projects in
Cambodia.
As a young Architect you must be open to encounter new
things every day, as learning different tasks allows you to
know what you are good and bad at, what you like and
dislike. You can explore your own weaknesses to make
yourself into a better Architect.

Basic requirements
(i.e. Education level)

Starting salary
(monthly)

Progressive salary
(after 1+ year)

Master’s Degree

350 USD

500-600 USD

Progressive salary
(after 5+ years)

800-1500 USD
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Main sectors

Where to study

Construction; Design

Norton University; Zaman University;
Beltei International University;
Cambodian University for Specialties;
University of South East Asia

One of the key challenges, as an Architect, is the constant
search for new ideas – ideas that allow clients to stand out
from the rest. But new ideas are not always accepted here,
as most designs are homogeneous. Some of my designs
are very different from what is generally seen or done in
Cambodia, and clients are often not willing to change from
what people are used to. Finding people who are willing
to work on your ideas is not easy, and if I am able to find
someone, I need to always ensure they execute
the designs as planned.
Architecture and design is a great way to stimulate your
creativity. Each project you work on will be different.
Seeing your very own sketches come alive is an amazing
feeling.
My next step is to start my own company - a space where
I can exchange ideas with other Designers and Architects.
By then I will be looking to hire a team. My number one
criterion for young architects is to be passionate about
your work. It is also important to be able to maintain
focus and patience, as it takes time to come up with a
great concept, and even more time to make it a reality.

សេរភាពប្រកបដោយគំ
និតច្នៃប្រឌិតបង្កើតបានជារបស់មួយ ដែលយ�ើង
ី
ទាំងអស់គ្នាមន
្ ងល់នង
ិ អាចមានឱកាសរកបាន។ កត្តានេះធ្ឲ
វើ ្យខញុំងប់
ឹ 
ការងារ និងប
 ្លង់រចនារបស់ខញុំ្ ហ�ើយពិតណាស់ វាជាអ្វីដែលបានជំរុញ
ទក
ឹ ចត
ិ ្តខ្ញុំឲ្យដ�ើរតាមវ ិថីអាជីពនេះ។ ខណៈដែលខ្ញុំកំពុងសក្
ិ សានៅ
សាកលវ ិទ្យាល័យនៅឡ�ើយ ខ្ញុំបានដឹងថា ដ�ើម្បីរក្សាស្មា រតីប្តេជ្ញា
របស់ខញុំ្ ខ្ញុំត្រូវតែមានសមត្ថភាពបង្ហាញថា ខ្ញុំមានគំនត
ិ ច្នៃប្រឌត
ិ ។
បន្ទាប់ពីខញុំបានបញ្ច
្
ប់ការសិក្សានៅសាកលវ ិទ្យាល័យក
 ្នុងប្រទេស
បារា ំងឆ្នា ំ 2010 ខ្ញុំបានបំពេញតួនាទជា
ី ប្រធានស្ថា បត្យកម្មសម្រាប់
គម្រោងសណ្ឋាគារប្រណិតខ្នា តតូចមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។
ពេលនោះគជា
ំ បន្ទាប់មកទ�ៀត ខ្ញុំបាន
ឺ ឱកាសដែលខ្ញុំកំពុងរង់ចា។
ចាប់ផ្តើមធ្វើការជាស្ថា បត្យករក្រៅក្របខណ្ឌ ដោយទទួលបានគម្រោង
ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
័
ជាស្ថា បត្យករវយក្មេង
អ្នកត្រូវតែប�ើកចត
ិ ្តទទួលរ�ឿងរ៉ា វថ្មីៗជារ�ៀង
រាល់ថ្ងៃ ក្នុងពេលដែលការរ�ៀនសូត្រអំពីកិច្ចការផ្សេងៗជួយអ្នកឲ្យដឹង
ថា អ្នកពូកែខាងអ្វី នង
ិ ខ្សោយខាងអ្វី អ្វីដែលអ្នកចូលចត
ិ ្ត នង
ិ អ្វីដែល
អ្នកមិនចូលចិត្ត។ អ្នកអា
 ចរកឃ�ើញចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកផ្ទាល់
ដ�ើម្បីកែលម្អខ្លួនឲ្យក្លា យជាស្ថា បត្យករកាន់តែមានសមត្ថភាព។
សម្រាប់ស្ថា បត្យករបញ្ហាប្រឈមមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈម
សំខាន់ៗ
 គឺ ការស្វែងរកគំនិតថ្មីៗឥតឈប់ឈរពោលគឺគំនិតដែល
ជួយឲ្យអតថ
ិ ិជនមានភាពលេចធ្លោ ។ ប៉ុន្តែគំនត
ិ ថ្មីៗមន
ិ មែនតែង
ត្រូវបានទទួលយកនោះទេដោយសារតែប្លង់រចនាភាគច្រើនមាន
លក្ខណៈដូចៗគ្នា ។ ប្លង់រចនារបស់ខញុំមួ
្ យចំន
 ួនខុសប្លែកខ្លា ង
ំ ពអ
ី ្វីដែល
ត្រូវបា
 នគេឃ�ើញឬបង្កើតជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ�ើយអតិថិជន
មន
 លា ប់ឃ�ើញនោះទេ។
ិ មែនតែងតែចង់ផ្លាស់ប្តូរពអ
ី ្វីដែលពួកគាត់ធ្
ការរកឲ្យឃ�ើញមនុស្សដែលចង់ធ្វើការ ល�ើគំនិតរបស់អ្នកម
 ិនមែនជា
ការងាយស្រួលឡ�ើយហ�ើយប្រសន
ិ ប�ើខ្ញុំអាចរកឃ�ើញអ្នកណាម្នា ក់
នោះ ខ្ញុំត្រូវធ្វើឲ្យប្រាកដថា ពួកគេពិតជាអនុវត្តតាមប្លង់ដែលត្រូវបាន
រចនាឡ�ើង។
ស្ថា បត្យកម្ម នង
ត
ិ រចនាប្លង់គជា
ឺ កម្មវ ិធដ
ី ៏អស្ចា រ្យក្នុងការអភវិ ឌ្ឍគំន
ិ ច្នៃ
និងការបង្កើតរបស់អ្នក។ គម្រោងនីមួយៗដែលអ្នកអ
 នុវត្តនឹងមាន
លក្ខណៈខុសៗគ្នា ។ ការដែលបានឃ�ើញគំនូរប្លង់របស់អ្នក
ក្លា យជាការពិតធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍រ ំភ�ើបជាខ្លា ង
ំ ។
ជំហានបន្ទាប់របស់ខញុំ្ គឺចាប់ផ្តើមដំណ�ើ រការក្រុមហ៊ុនរបស់

ខញុំផ្
្ ទា ល់
ដ�ើម្បីទទួលបានឱកាសដែលខញុំអាច
្
ផ្លាស់ប្តូរគំនត

ង់
ិ ជាមួយអ្នករចនាប្ល
និងស្ថា បត្យករដទៃទ�ៀត។ នៅពេលនោះ ខ្ញុំនឹងត្រូវកា
 រជួលប
 ុគល
្គ ិក
បង្កត
 ួយ។ លក្ខខណ្ឌទម
ើ ជាក្រុមម
ី ួយដែលខ្ញុំកំណត់សម្រាប់
័
ស្ថា បត្យករវយក្មេង
គឺ គេត្រូវមា
 នស្មា រតីប្តេជ្ញាចំពោះការងាររបស់គេ។
ហ�ើយគេក៏ត្រូវរក្សាការផ្ចង់អារម្មណ៍ នង
 ត់ធ្មត់ចំពោះការងាររបស់គេ
ិ អ
ផងដែរ ដោយសារតែការបង្កើតទស្សនោដ៏អស្ចា រ្យមួយត្រូវការពេលវេលា
ច្រើន នង
ិ កាន់តែចម្រើនថែមទ�ៀតសម្រាប់ធ្ឲ
ិ ។
វើ ្យវាក្លា យជាការពត
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Civil Engineer
វ ិស្វករសំណង់ស៊វី ិល

លោក ប៊ុន យ៉ាលីន
សហវ ិស្វករសំណង់ស៊វី ិល
ក្រុមហ៊ុនASMA Architects

For a city to flourish, its buildings and facilities
need to look good but they also need to
withstand all sorts of weather conditions over
extented periods. Have you ever wanted to
build something that will last a lifetime?
Civil Engineers create and transform the urban
environment we live in by designing, implementing,
improving and protecting the facilities around us.
They oversee structures such as roads, highways,
bridges, railways, airports, dams, water plants,
power plants, sewage systems and harbours. One
of their primary objectives is to build a structure or
facility that can last for generations, only requiring
maintenance to keep it in shape. There are two
types of Civil Engineers: contracting and consulting.
The first advises and designs projects, while the
second implements the designs and oversees
maintenance work.

ដ�ើម្បីឲ្យទីក្រុងម�ើលទៅស្រស់ស្អាតសំណង់ និង

អាគារចាបា
ំ ច់ត្រូវតែស្រស់ស្អាត ហ�ើយវាក៏ត្រូវតែអាចធន់នឹង

គ្រប់លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុក្នុងរយៈពេលយូរផងដែរ។ ត�ើអ្នកមា
 នចង់
កសាងអ្វីមួយដែលជាប់ធន់បានយូរអស់មួយជីវ ិតទេ?

វ ិស្វករសំណង់ស៊ីវ ិលបង្កើត និងប្រែក្លា យទិដ្ឋភាពទីក្រុងដែល
យ�ើងរស់នៅដោយរចនាអនុវត្តផ្ទាល់កែលម្អ និងការពារ

អាគារនៅជុំវ ិញយ�ើង។ ពួកគេម�ើលការខុសត្រូវរចនាសម្ន្ធ
ព័ ដូចជា
ផ្លូវថ្នល់មហាវ ិថី ស្ពា ន ផ្លូវរថភ្លើង អាកាស យានដ្ឋា ន ទំនប់

រោងចក្រផលិតទឹកស្អាត រោងចក្រអគ្គិសនីប្រព័ន្ធលូនិងកំពង់

ផែ។ គោលដៅចំបងមួយក្នុងគោលដៅចំបងរបស់ពួកគេគឺកសាង
រចនាសម្ព័នឬ
្ធ សំណង់អាគារដែលអាចជាប់ធន់ច្រើនជំនាន់

ដោយគ្រាន់តែធ្វើការជួសជុល ដ�ើម្បីរក្សាសភាពដ�ើមរបស់វា។

វ ិស្វករសំណង់ស៊ីវ ិលមានពីរប្រភេទគឺជាប់កិច្ចសន្យានិងពិគ្រោះ

យោបល់។ ប្រភេទទី១ ណែនាំនិងរចនាគម្រោងចំណែកប្រភេទទី២
អនុវត្តការរចនា និងទទួលខុសត្រូវការងារថែរក្សា។

DID YOU KNOW?
engineering.

• Civil Engineers frequently work on complex projects, which involve
technical, economic, social and environmental factors.
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I began working as an independent engineer while I was
still a student at the Institute of Technology of Cambodia
(ITC) School of Engineering. I started out working on
short projects for various companies, mainly on houses
and restaurants. In 2013, I began working as a Structural
Engineer and then moved up to my current position of
Associate Civil Engineer at ASMA Architects.
When I graduated high-school at the age of 18, I was not
sure what I wanted to do, but I knew what subjects I liked:
mathematics, physics and chemistry. At the time, ITC was
the only university to offer courses in these subjects, so I
decided to just carry on studying subjects that I enjoyed,
and that is how I landed on my current career path.
ASMA Architects gives me the opportunity to work with
both Engineers and Architects to find ways to implement
and support new and creative designs we come up with.
Creating new ideas and new designs from one project to
another requires great communication and cooperation.
My work allows me to dream up solutions to problems
that architects may have been facing for a long time.
As an Associate Civil Engineer, my tasks vary day-today, depending on the projects. I spend time reviewing
structural drawings and calculations; I supervise sites and
help solve day-to-day structural problems; I assist daily
meetings on-site and client meetings at the office. When
it comes to structural problems, I always go back to the
basics and search through the structural calculations to
see if we missed something.

• The Great Pyramid of Giza (Egypt) is one of the earliest examples of civil

Basic requirements
(i.e. Education level)

Starting salary
(monthly)

Progressive salary
(after 1+ year)

Master’s Degree

350 USD

500-600 USD

Progressive salary
(after 5+ years)

Main sectors

Where to study

Construction;
Infrastructure

Build Bright University; University
of South East Asia; ITC; Life
Univesrity; Bolyno Institute;
University of Batambang

800-1500 USD

Mr. Bun Yalin
Associate Civil Engineer
ASMA Architects

ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមធ្វើការជាវ ិស្វករឯករាជ្យមួយរូបស្របពេលដែលខ្ញុំកំពុង
សក្
ិ សា មុខជំនាញវ ិស្វកម្មនៅវ ិទ្យាស្ថា នបច្ចេកវ ិទ្យាកម្ពុជា (ITC)
នៅឡ�ើយ។ ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមធ្វើការក្នុងគម្រោងរយៈពេលខ្លីៗរបស់
ក្រុមហ៊ុនជាច្រើន ជាពសេស
គម្រោងលំនៅដ្ឋា ន នង
ិ
ិ ភោជនយ
ី ដ្ឋា ន។
ក្នុងឆ្នា ំ 2013ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមធ្វើការជាវ ិស្វករគ្រោងសំណង់ ហ�ើយ
បន្ទាប់មកទ�ៀត ខ្ញុំក៏បានឡ�ើងតំណែងជាសហវ ិស្វករសំណង់ស៊វី ិលនៅ
ក្រុមហ៊ុន ASMA Architects រហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ន។
័ 18 ឆ្នា ំ
នៅពេលខ្ញុំបញ្ច ប់ការសិក្សានៅវ ិទ្យាល័យក្នុងវយ
ខ្ញុំមន
ិ បានដឹងច្បាស់ថា ខ្លួនឯងចង់ធ្អ
វើ ្វីនោះទេ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំបានដឹងថា
ខ្លួនឯងចូលចិត្តមុខវ ិជ្ជា៖ គណិតវ ិទ្យា រូបវ ិទ្យា និងគីមីវ ិទ្យា។ ពេលនោះ
ITCជាសាកលវ ិទ្យាល័យតែមួយគត់ ដែលមានបង្រៀនជំនាញទាក់ទង
នឹងមុខវ ិជ្ជាទាំងនេះ ដូច្នេះ ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តសិក្សាមុខវ ិជ្ជាដែលខ្ញុំចូល
ចត
្
ិ ្ត។ នេះគជា
ឺ រប�ៀបដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់ខញុំនាពេល
បច្ចុប្បន្ន។
ក្រុមហ៊ុន ASMA Architects ផ្តល់ឱកាសដល់ខញុំបានធ្វើ
្
ការជាមួយ
វ ិស្វករ នង
ិធអ
ិ ស្ថា បត្យករ ក្នុងការរះរកវ
ិ
ី នុវត្ត នង
ិ គាំទ្រគំនត
ិ រចនាថ្មីៗ
ប្រកបដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតដែលពួកយ�ើងបានបង្កើតឡ�ើង។
ការបង្កើតគំនត
ិ នង
ិ រចនាប្លង់ថ្មីៗពគ
ី ម្រោងមួយទៅគម្រោងមួយទ�ៀត
ទាមទារឲ្យមានការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិត
ស្និទ្ធ។ ការងាររបស់ខញុំនាំ
្ ឲ្យខ្ញុំរកឃ�ើញដំណោះស្រាយ សម្រាប់បញ្ហា
ដែលស្ថា បត្យករអាចជួបប្រទះជាយូរមកហ�ើយ។
ក្នុងដំណែងសហវ ិស្វករសំណង់ស៊ីវ ិល កិច្ចការរបស់ខញុំផ្
្ លាស់ប្តូររ�ៀងរាល់
ថ្ងៃ អាស្រ័យល�ើគម្រោង។ ខ្ញុំចំណាយពេលពន
ិ ត
ិ ្យគំនូរគ្រោងសំណង់
និងលេខគណនាឡ�ើងវ ិញ។ ខ្ញុំចុះពិនិត្យការដ្ឋា ន និងជួយដោះស្រាយ
បញ្ហាគ្រោងសំណង់រ�ៀងរាល់ថ្ងៃ។ ខ្ញុំជួយរ�ៀបចំកច្ចប្រ
ជុំនៅការដ្ឋា ន
ិ
ជាប្រចាំថ្ងៃ និងកិច្ចប្រជុំជាមួយអតិថិជននៅក្នុងការយាល័
យ។
ិ
នៅពេលបញ្ហាគ្រោងសំណង់ក�ើតឡ�ើង ខ្ញុំតែងតែត្រឡប់ទៅពន
ិ ត
ិ ្យម�ើល
ទិន្នន័យមូលដ្ឋា ន និងលេខគណនាគ្រោងសំណង ដ�ើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថា
ត�ើមានបញ្ហានៅត្រង់ណា។

You cannot progress if you only work for money. Learning
is a key process in moving forward in life. I believe in
spending time on research and going back to school.
For example, I completed a one-year Master’s degree
in France, taking a break from work to upgrade my
knowledge. Also, working with professional Engineers
from around the world, we must be ready to form and
exchange ideas and concepts, even if we have different
standards.

អ្នកមន
ប្រសន
ិ អាចរកចម្រើនបានទេ
ី
ិ ប�ើអ្នកគ្រាន់តែធ្កា
វើ រដ�ើម្បីតែ
ប្រាក់។ ការសិក្សាគឺជាគន្លឹះក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនសម្រាប់ជីវ ិត។ ខ្ញុំជ�ឿល�ើ
ការចំណាយពេលសម្រាប់ការសក្
ិ សាស្រាវជ្រាវ នង
ិ រ�ៀនសូត្របន្ថែម។
ឧទាហរណ៍ ខ្ញុំបានបញ្ច ប់ការសិក្សាថ្នា ក់បរញ្
ិ ញា បត្រជាន់ខ្ពស់រយៈពេល
មួយឆ្នា ក
ំ ្នុងមុខជំនាញហរិ ញ្ញវត្ថុ ដោយប្រើប្រាស់ពេលវេលាសម្រាកពី
ការងារ ដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងរបស់ខញុំ។
្ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ
ដ�ើម្បីធ្កា
ំ ពភ
វើ រជាមួយវ ិស្វករអាជីពដែលមកពទ
ី ូទាង
ិ ពលោក
យ�ើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនបង្កើត និងផ្លាស់ប្តូរគំនិត និងទស្សនៈ ទោះបីជា
យ�ើងមានស្តង់ដារផ្សេងៗគ្នា ក៏ដោយ។

Most employers will look for someone with an academic
background in engineering, someone with an open
mind and the willingness to travel (different worksites in
different provinces). As a Civil Engineer, you also have a
degree of creativity – it is not just the Architects designing
new things.

ក្រុមហ៊ុនភាគច្រើននង
ឹ ត្រូវការបុគ្គលក
ិ ដែលមានមូលដ្ឋា នសក្
ិ សា
ផ្នែកវ ិស្វកម្ម ប�ើកចិត្តទូលាយ និងឆន្ទៈក្នុងការធ្វើដំណ�ើ រ
(ការដ្ឋា នមានទតា
ំ ផ្សេងៗគ្នា ក្នុងខេត្តផ្សេងៗគ្នា )។
ី ង
ក្នុងអាជីពជាវ ិស្វករសំណង់ស៊ីវ ិល អ្នកក៏ត្រូវមានគំនិតច្នៃប្រឌិតផងដែរ
មន
ិ មែនមានតែស្ថា បត្យករដែលរចនាអ្វីដែលថ្មីនោះទេ។
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Construction Site Supervisor

DID YOU KNOW?

មេការសំណង់

football fields.

• The base of the Great Pyramid in Egypt is large enough to cover 10
• The Greek historian Herodotus believes it took 400,000 men 20
years to construct the Great Pyramid.

Have you ever wondered what it would be
like to build your dream house, ensuring it
was constructed to the best possible standard
with the most efficient use of resources?
A Construction Site Supervisor helps to
oversee the construction process and aims to
coordinate all employees into working towards
the same common goal.

មានធ្លាប់ឆ្ងល់ថា ត�ើវានឹងទៅជាយ៉ាងណា ប្រសិនប�ើសាងសង់ផ្ទះតាម

A Construction Site Supervisor oversees the
daily activities taking place on a work site. They
manage communications between contractors,
subcontractors and any other parties that are
relevant to the construction site, such as the
community and local authorities. In doing so, the
supervisor ensures that construction meets all
required regulations. He/she also coordinates with
all employees working onsite to ensure that the
various stages of construction meet set deadlines,
and inspects all the work being done to meet
quality standards.

រវាងក្រុមហ៊ុនម៉ៅ ការ អ្នកម៉ៅ ការ បន្ត និងភាគីផ្សេងៗ

ខ្ពស់បំផុតជាមួយ និង ការប្រើប្រាស់ធនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព?
មេការសំណង់ជួយម�ើល ខុសត្រូវ ដំណ�ើ រការសាងសង់និងសម្រប

មេការសំណង់ត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃដែលក�ើត

មាននៅការដ្ឋា នសំណង់។ ពួកគេចាត់ចែងសម្រួល ទំនាក់ទំនង
ទ�ៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការដ្ឋា ន សំណង់ ដូចជា សហគមន៍
និងអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋា នជាដ�ើម។ នៅក្នុងការងារនេះ

មេការត្រូវធ្វើឲ្យប្រាកដថា ការដ្ឋា នសំណង់ ឆ្លើយតបទៅតាមបទ
បញ្ញត្តិសាងសង់ដែលច្បាប់តម្រូវ។ ពួកគេក៏ជួយសម្របសម្រួល
ដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ដែលធ្វើ ការងារក្នុងការដ្ឋា ន សំណង់

ដ�ើម្បីធានាថា ដំណាក់កាល នីមួយៗនៃការសាងសង់ឆ្លើយតបទៅតាម
ពេលកំណត់ និងត្រួតពិនិត្យ រាល់ការងារដែលកំពុងធ្វើ ដ�ើម្បីឆ្លើយតប
ទៅតាមបទដ្ឋា នគុណភាព។

Mr. Sun Vannak
Construction Site Supervisor
LBL International
I was employed by LBL International in 2010, and have
graduated through the ranks from Site Engineer to
become a Site Manager in 2013 at the age of 29.
Civil Engineering has been my dream job since I was a
child. I have always dreamt of one day helping my country
develop, placing it on par with European nations.
As Site Manager, I am involved in and responsible for a
number of things. On any given day I could be reviewing
documents such as purchasing orders and designs, going
on site to monitor the progress, quality and safety of
what is being built, or meeting with our teams to organise
action plans. I manage quite a number of people and am
responsible for all of them, something I very much enjoy
about my job. Teamwork is very important, so ensuring
that everyone is happy working together is the first step
to seeing the work done correctly. And when your project
is finished, you get a very rewarding feeling, knowing
that your supervision and direction helped accomplish
something.

Starting salary
(monthly)

Progressive salary
(after 1+ year)

Vocational Training;
Bachelor’s Degree

250 USD

350-400 USD

1200-1500 USD

លោក ស៊ុន វណ្ណៈ
អ្នកត្រួតពិនិត្យការដ្ឋា នសំណង់
ក្រុមហ៊ុនLBL International

សម្រួលបុគ្គលិកទាំងអស់ឲ្យបំពេញការងារឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរួម។

Basic requirements
(i.e. Education level)

Progressive salary
(after 5+ years)
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ក្តីសុបិនរបស់អ្នកនិងធានាថា ផ្ទះនោះត្រូវបានកសាងស្របតាមបទដ្ឋា ន

Main sectors

Where to study

Construction;
Infrastructure

Norton University; Beltei
International University

As the manager of a construction site, there is a lot we are
responsible for, which presents a number of challenges.
My primary challenges revolve around human resource
management. With competitive labour rates for workers,
construction sites can easily fall victim to human resource
drain, creating problems in meeting deadlines.
If you enjoy working with people from different
backgrounds with different skills, you might enjoy working
as a Site Manager, as you will be required to understand
and manage them effectively. You must lead by example,
be very responsible, flexible, goal-orientated and well
organised. This position also offers very competitive wages
and allows you to build a strong reputation in your field
of work.

ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមធ្កា
វើ រនៅក្រុមហ៊ុន LBL International ក្នុងឆ្នា ំ 2010
និងបានបញ្ច ប់ការងារក្នុងពេលកំពុងបំពេញការងារជាវ ិស្វករសាងសង់
ហ�ើយបានក្លា យជាអ្នកគ្រប់គ្រងការដ្ឋា នក្នុងឆ្នា ំ 2013 នៅអាយុ 29ឆ្នា ។
ំ
វ ិស្វកម្មសំណង់ស៊វី ិលគជា
្ ងពខ
ឺ ការងារក្នុងក្តីសុបន
ិ ្តរបស់ខញុំតាំ
ី ញុំន្ ៅជា
កុមារ។ ខ្ញុំតែងតែរ ំពឹងជានិច្ចថា ថ្ងៃណាមួយ ខ្ញុំនឹងជួយអភិវឌ្ឍប្រទេស
របស់ខញុំឲ្យដ�ើរទាន់
្
បណ្តាប្រទេសនៅតំបន់អរឺ ុប៉ ។
ជាអ្នកគ្រប់គ្រងការដ្ឋា ន ខ្ញុំចូលរួម នង
ិ ទទួលខុសត្រូវល�ើកច្ច
ិ ការជា
ច្រើន។ ជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ ខ្ញុំពិនិត្យឯកសារ ដូចជាលិខិតបញ្ជាទិញ
នង
ិ ប្លង់រចនា ចុះការដ្ឋា នដ�ើម្បីពន
ិ ត
ិ ្យវឌ្ឍនភាព គុណភាពនង
ិ សុវត្ភា
ថិ ព
នៃគម្រោងសាងសង់ ឬក៏ជួបពិភាក្សាជាមួយសមាជិកការងារ
ដ�ើម្បីរ�ៀបចំផែនការសកម្មភាព។ ខ្ញុំគ្រប់គ្រងមនុស្សជាច្រើននាក់ នង
ិ
ទទួលខុសត្រូវល�ើពួកគេទាំងអស់គ្នា ។ នេះគឺជាកិច្ចការដែលខ្ញុំចូលចិត្ត
ធ្។
វើ ការងារជាក្រុមមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដូច្នេះការធ្វើឲ្យប្រាកដថា
សមាជិកក្រុមម្នា ក់ៗសប្បាយចិត្តក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នា គឹជាជំហាន
ដំបូងឆ្ពោះទៅរកការបំពេញការងារល�ើផ្លូវត្រូវ។ ហ�ើយនៅពេលគម្រោង
របស់អ្នកត្រូវបានបញ្ច ប់ អ្នកទទួលបានអារម្មណ៍មោទនភាពខ្លា ង
ំ
ដោយសារតែបានដឹងថា ការត្រួតពន
ិ ត
ិ ្យ នង
ិ ការណែនាំរបស់អ្នកបាន
ជួយឲ្យក្រុមសម្រេចលទ្ធផលបែបនោះ។
់ នកិច្ចការជាច្រើនដែលទទួលខុសត្រូវ
អ្នកគ្រប់គ្រងការដ្ឋា នសំណងមា
ក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនផងដែរ។ បញ្ហាប្រឈមចម្បងរបស់ខញុំ្
ពាក់ព័ន្ធ នឹងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស។ ក្នុងបរយាកាសនៃការ
ិ
ប្រកួតប្រជែងផ្នែកប្រាក់ឈ្នួលកម្លា ង
ំ ពលកម្ម ការដ្ឋា នសំណង់អាចជួប
ប្រទះបញ្ហាធនធានមនុស្សយ៉ាងងាយ ជាហេតុបណ្តា លឲ្យមានបញ្ហា
ក្នុងការបញ្ច ប់គម្រោងឲ្យទាន់ពេលវេលាកំណត់។
ប្រសន
ិ ប�ើអ្នកចូលចត
ិ ្តធ្កា
វើ រងារជាមួយមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋា ន
និងជំនាញខុសៗគ្នា អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្តធ្វើការជាអ្នកគ្រប់គ្រង
ការដ្ឋា ន ពព្រោះ
អ្នកនង
ី
ឹ ត្រូវការការយល់ដឹងអំពព
ី ួកគេ នង
ិ គ្រប់គ្រង
ពួកគេឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព។ អ្នកត្រូវតែធ្វើជាគំរូនាម
ំ ុខ មានស្មា រតី
ទទួលខុសត្រូវ មានភាពបត់បែន ផ្តោ តអារម្មណ៍ល�ើគោលដៅ
និងមានការរ�ៀបចំល។
្អ ដំណែងនេះក៏ផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ និងអនុញ្ញាត
ឲ្យអ្នកកសាងកេរឈ្
្ត ិ៍ មោះបានរងមាំ
នៅក្នុងអាជីពរបស់អ្នកផងដែរ។
ឹ
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Project Manager

DID YOU KNOW?

នាយកគម្រោង

top salary for project management practitioners.

• According to the Project Management Institute, Australia has the
• The project length of the La Sagrada Familia church in Spain is
131 years, with completion set for 2026.

In any job, projects must be completed in a
timely manner before their deadline. When
there are numerous employees working on the
same project, the responsibility for finishing
gets spread out and individuals may not work
in the most efficient manner because they
believe someone else will do it. Could you
be responsible for ensuring all projects for a
company are met before their deadline and by
using all resources in the most efficient way?

គម្រោងនីមួយៗចាំបាច់ត្រូវបញ្ច ប់ឲ្យបានទាន់ពេល វេលា និងមុនពេល

A Project Manager ensures that all day-to-day
objectives set at the start of each project are met
and that all tasks are completed to standard and
to budget. They work closely with Site Supervisors
and relevant parties to meet client requirements.
Additionally, the Project Manager, together with
the client, will go through the screening process for
contractors and subcontractors, as well as perform
risk assessments and any other activities to keep
the project on schedule.

នាយកគម្រោងទទួលខុសត្រូវ និងធ្វើឲ្យប្រាកដថា គម្រោង

ការទទួលខុសត្រូវដ�ើម្បីបញ្ច ប់គម្រោងអាចនឹងអូសបន្លា យ

ហ�ើយបុគ្គលិក ម្នា ក់ៗប្រហែលជាមិនបានបំពេញការងារប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធភាពទេ ដោយសារពួកគេជ�ឿថាទោះបីពួកគេមិន ធ្វើ

ក៏មានអ្នកផ្សេងធ្វើការងារនេះដែរ។ ត�ើអ្នកអាចធានាថា រាល់គម្រោង
ទាំងអស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមួយត្រូវបានឆ្លើយតប មុនពេលកំណត់
និងប្រើប្រាស់គ្រប់ធនធានទាំងអស់តាម មធ្យោបាយប្រកប
ដោយប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេ?

នោះចប់រច
ួ រាល់ទៅតាមពេលវេលា និងទៅតាមថវ ិកាដែល

បានកំណត់។ ពួកគេធ្វើការងារដោយប្រើប្រាស់គ្រប់ធនធាន

ទាំងអស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុត។ ពួកគេធានាថា ការងារត្រូវតែ
ឆ្លើយតបទៅតាមគោលដៅដែលបានកំណត់ពីមួយ

ថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ តាំងពីពេលចាប់ផ្តើមគម្រោងនីមួយៗ ហ�ើយថា ការងារ
ទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ច ប់ស្របតាមបទដ្ឋា ន។

ពួកគេធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយមេការសំណង់ និងភាគី

ពាក់ព័ន្ធ ដ�ើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។ ក្រៅពីនេះ
នាយកគម្រោងជាមួយនឹងអតិថិជននឹងចុះត្រួត

ពិនិត្យចំពោះក្រុមហ៊ុនម៉ៅ ការនិងអ្នកម៉ៅ ការបន្ត ព្រមទាំង
ធ្វើការវាយតម្លៃពីហានិភ័យ និងសកម្មភាពផ្សេងៗទ�ៀត
ដ�ើម្បីបន្តគម្រោងតាមការគ្រោងទុក។

Basic requirements
(i.e. Education level)

Starting salary
(monthly)

Progressive salary
(after 1+ year)

Master’s Degree

300 USD

500-700 USD

Progressive salary
(after 5+ years)

Main sectors

Where to study

Construction;
Government;
Infrastructure;
Private Sector

Norton University; Beltei
International University

1500-2500 USD
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ហេង សុជាតិ
នាយកគម្រោង
ក្រុមហ៊ុន LBL International

កំណត់។នៅពេលមានបុគ្គលិកច្រើនធ្វើការងារល�ើគម្រោងតែមួយ

Heng Socheath
Project Manager
LBL International
I graduated with a Civil Engineering degree from the
Institute of Technology of Cambodia and then continued
my studies in France, completing a one-year Master’s of
Site Management Skills. In 2014, I returned to Cambodia
and began working as a Project Engineer for LBL, before
being promoted.
On a day-to-day basis, I would compare my job with
being a team leader in the construction industry. I
receive all the architectural drawings and structural
drawings, allowing me to get a clear understanding of the
construction methods and the manpower required. I solve
any problems that arise onsite and ensure the safety of
workers during construction.
What I enjoy the most about my position is the different
construction techniques that can be used, and researching
new method statements for construction.
Working on a construction site is always challenging,
especially learning and sharing new construction
techniques, which require precise technical solutions that
can take time to master. Another challenge is managing
our manpower to meet our construction schedule, as it is
crucial to prevent delays.
Cambodia’s economy has been growing rapidly. Today
we can see dozens of construction sites rising above the
cities, whether apartment complexes or office buildings.
There is a large demand for Civil Engineers, especially
those who understand construction projects. Employers
hiring a Project Manager in the civil engineering field
will be looking for people who understand construction
techniques and have the ability to lead a team. My advice
would be to try and get as much experience and exposure
as possible, even if that means volunteering your time. This
will help you refine your understanding of everything that
revolves around a construction site, from start to finish,
so that when you go for a job you will impress with your
knowledge.

ខ្ញុំបានបញ្ច ប់ការសក្
ិ សាផ្នែកវ ិស្វករសំណង់ស៊វី ិលពវី ិទ្យាស្ថា នបច្ចេកវ ិទ្យា
កម្ពុជាហ�ើយក្រោយមកខ្ញុំបានបន្តការសិក្សាភាសាបារា ំងនិងបា
 ន
បញ្ច ប់ការសក្
 ំនាញគ្រប់គ្រង
ិ សាអនុបណ្ឌិតរយៈពេលមួយឆ្នា ផំ ្នែកជ
ការដ្ឋា ន។ ឆ្នា ២
ំ ០១៤ ខ្ញុំបានវ ិលត្រឡប់ម
 កប្រទេសកម្ពុជាវ ិញ ហ�ើយ
បានចាប់ផ្តើមបម្រើការងារជាវ ិស្វករគម្រោងនៅក្រុមហ៊ុន
LBL មុនពេលត្រូវបា
 នដំឡ�ើងតួនាទ។
ី
ជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ ខ្ញុំតែងតែប្រៀបធ�ៀបការងាររបស់ខ
 ញុំទ្ ៅនឹងតួនាទីប្រធាន
ក្រុមនៅក្នុងឧស្សាហកម្មសំណង់។ ខ្ញុំទទួលគ្រប់គំរូប្លង់ស្ថា បត្យ
កម្ម និងសំណង់ដែលធ្វើឲ្យខញុំកាន់
្
តែយល់ច្បាស់អ
 ំពីវ ិធីសាស្ត្រនៃ
ការសាងសង់ នង
 ម្រូវកា
 រពលកម្ម។ខ្ញុំដោះស្រាយរាល់ប
 ញ្ហាដែល
ិ ត
ក�ើតឡ�ើងនៅកន្លែងធ្វើការនិងធានាដល់សុវត្ថិភាពរបស់ក
 ម្មករអំឡុង
ពេលកំពុងសាងសង់។
អ្វីដែលខញុំពេ
្ ញចត
្ ប
ិ ្តបំផុតចំពោះតួនាទរី បស់ខញុំគ
ឺ ច្ចេកទេសសាងសង់
ប្លែកៗដែលគេប្រើប្រាស់និងការស្រាវជ្រាវរកវ ិធីសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់
ការសាងសង់។
់ ងតែមានបញ្ហាប្រឈម
ការបំពេញការងារនៅតាមការដ្ឋា នសំណងតែ
ជាពិសេសត្រូវរ�ៀនសូត្រនិងចែករ ំលែកបច្ចេកទេសសាងសង់ថ្មី
ដែលត្រូវកា
 រដំណោះស្រាយបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់ហ�ើយ
ដែលអាចប្រើពេលយូរមុននឹងសម្រេចដំណោះស្រាយទាំងនេះ។
បញ្ហាប្រឈមមួយទ�ៀតគកា
ំ ពលកម្មដ�ើម្បី
ឺ រគ្រប់គ្រងកម្លា ង
ឆ្លើយតបទៅតាមពេលវេលាកំណត់សា
 ងសង់របស់យ�ើងពីព្រោះវា
សំខាន់ណា
 ស់ក្នុងការបញ្ច ៀសការពន្យារពេល។
សេដ្ឋកច្ច
នយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
ិ របស់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរកចម្រើ
ី
សព្វថ្ងៃនេះ យ�ើងអាចឃ�ើញការដ្ឋា នសំណង់រាប់សិបកន្លែងនៅក្នុង
ទក្
ួ ទាំងការដ្ឋា នសំណង់ផ្ទះល្វែងឬអាគារការយាល័
យ។នៅមាន
ី រុងរម
ិ
តម្រូវកា
 រវ ិស្វករសំណង់ស៊ីវ ិលច្រើនជាពិសេសអ្នកដែលយល់ដឹងពី
គម្រោងសាងសង់។ នយោ
ជកដែលជួលនា
 យកគម្រោងផ្នែក
ិ
វ ិស្វករសំណង់ស៊ីវ ិលនឹងស្វែងរកអ្នកដែលយល់ដឹងពីបច្ចេកទេស
សាងសង់នង
 ញុំ្
ិ មានសមត្ថភាពដឹកនាំក្រុមការងារ។ យោបល់របស់ខ
គឺត្រូវព្យាយាមនិងស្វែងរកបទពិសោធតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
ប�ើទោះបជា
 ះបង់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដោយ។ការធ្វើ
ី អ្នកត្រូវល
បែបនេះនឹងជួយឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់ព
 ីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលក�ើតឡ�ើង
ជុំវ ិញការដ្ឋា នសំណង់តាំងពពេ
 ញ្ច ប់
ី លចាប់ផ្តើមរហូតដល់ប
ដូច្នេះនៅពេលអ្នកប្រឡូកនឹងការងារនេះ អ្នកន
 ឹងយល់ពីសារៈសំខាន
 ់
នៃចំណេះដឹងរបស់អ្នក៕
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Water Supply Expert

DID YOU KNOW?

វ ិស្វករទឹក

(950 billion gallons) of water.

• In 2012, Beijing consumed 3.6 billion cubic meters

លោក ឡូ ឆាយ
សហស្ថា បនិក
អង្គការ1001Fontaine

Access to water is fundamental for daily life so
when water-based systems stop working, quick
solutions must be found and repairs made.
By gaining a solid understanding of water,
innovative projects can be initiated to improve
all aspects of the water cycle as well as hygiene
standards.

ការទទួលបានទឹកគឺជាមូលដ្ឋា នសម្រាប់ជីវ ិតប្រចាំថ្ងៃ

A Water Engineer will usually have an engineering
background (civil or otherwise), and then go on
to specialise in water-based projects, such as
wastewater disposal, sewage management, flood
prevention and damage control, and clean water
supply. They work from system inception all the
way through to handover, and also are responsible
for asset maintenance and repairs of all water
related equipment.

វ ិស្វករទឹក តាមធម្មតាមានមូលដ្ឋា នចំណេះដឹងផ្នែក

ខ្ញុំគឺជាសហស្ថា បនិកអង្គការ 1001Fontainesជាអង្គការមិនមែន
រដ្ឋា ភិបាលបារា ំងមួយដែលចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការ នៅក្នុងឆ្នា ំ 2004
ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ការផ្គត់

ផ្គង់ទឹកពិសារប្រកបដោយនិរន្តរភាព
ដល់សហគមន៍ជនបទដាច់ស្រយាល។ ឆ្លងកាត់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នា ំ
ជាមួយអង្គការនេះ ខ្ញុំបានធ្វើការក្នុងដំណែងជាច្រើន ដូចជាអ្នកសម្រប
សម្រួលគម្រោងនៅមូលដ្ឋា ន អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង និងនាយកប្រតិបត្តិ
ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា។

ហ�ើយនៅពេលប្រព័ន្ធទឹកឈប់ដំណ�ើ រការ វាទាមទារឲ្យ
មានដំណោះស្រាយ និងការជួសជុលជាបន្ទាន់។

តាមរយៈទស្សនវ ិស័យនេះ គម្រោងកែលម្អប្រព័ន្ធទឹកអាចត្រូវបានផ្តួច
ផ្តើមឡ�ើង ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យគ្រប់ចំណុចទាំងអស់នៃប្រព័ន្ធទឹកប្រស�ើរឡ�ើង
និងស្របតាម បទដ្ឋា នអនាម័យ។

វ ិស្វកម្ម (ស៊ីវ ិល ឬផ្នែកផ្សេងទ�ៀត) ហ�ើយបន្ទាប់មកពួកគេ

ផ្តោ តល�ើឯកទេសគម្រោងប្រព័ន្ធទឹក ដូចជាទឹកកាកសំណល់
ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកស្អុយ ការទប់ស្កា ត់ទឹកជំនន់

គ្រប់គ្រងការខូចខាតនិងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត។ ពួកគេធ្វើការងារ

តាំងពីការចាប់ផ្តើមរ�ៀបចំប្រព័ន្ធដំបូងរហូតដល់ដំណាក់កាលដាក់ឲ្យ
ប្រើប្រាស់ ហ�ើយក៏ទទួលខុសត្រូវចំពោះការថែទាំ និងជួសជុលរាល់
សម្ភារពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធទឹកផងដែរ។

Mr. Lo Chay
Co-Founder
1001Fontaine
I am the Co-Founder of 1001Fontaines, a French
NGO started in 2004, which aims to provide isolated
communities with a sustainable supply of safe drinking
water. Through my years with the organisation, I’ve held
different positions, from Field Project Coordinator, Project
Manager and Executive Director for Cambodia.
I hold a Master’s in Water Management and I have always
wanted to be part of something meaningful where I could
apply what I have learned in university. Improving the
health of rural communities by enabling access to safe
and clean drinking water, which they can drink, is what
motivated me to take on this job.
I am responsible for ensuring that our goals, missions
and strategies are met and implemented accordingly. On
a daily basis, I oversee the recruitment of new staff and
mentor our Managers to enable them to make the best
decisions in the field. Working in a social enterprise you
co-founded has positives and negatives. What I enjoy most
is building the perfect team for each project and finding a
way to keep our projects running. At the same time, this
can be one of the most difficult challenges I face – the
need to always find financial resources to help run projects
and sustain our enterprise.

Basic requirements
(i.e. Education level)

Starting salary
(monthly)

Progressive salary
(after 1+ year)

Master’s Degree

400-500 USD

600-700 USD

Progressive salary
(after 5+ years)

1500-2500 USD
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Main sectors

Where to study

Government;
Infrastructure;
Not-for-profit

Institute of Technology of
Cambodia (Techno)

When my job title changed from Project Manager to
Executive Director, I went to study an MBA in Management
to increase my knowledge and ensure that I could lead the
right way. I want to use my knowledge and experience to
make an even greater social impact.
Access to safe and clean water is crucial to our health,
our wellbeing and our life expectancy. And if anyone is
interested in providing people with the most basic need
and has passion, I highly recommend working in water
management. My advice to anyone who wants to get
into this field of work, you should always take time to
understand what the job requirements are, what the
company’s mission is, and do some research prior to your
interviews.

ខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រថ្នា ក់បរញ្
ិ ញា បត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងទឹក ហ�ើយខ្ញុំ
តែងតែចូលរួមក្នុងកិច្ចការដែលមានខ្លឹមសារ និងអាចអនុវត្តអ្វីដែល
ខ្ញុំបានសិក្សានៅសាកលវ ិទ្យាល័យ។
 ការពង្រឹងសុខភាពរបស់ប្រជាជន
ក្នុងសហគមន៍ជ
 នបទតាមរយៈការប្រើប្រាស់ទឹកពិសារមានសុវត្ថិភាព
និងស្អាត ដែលពួកគាត់អា
 ចពិសារបាន គឺជាកត្តា ជំរុញទឹកចិត្តរបស់ខញុំ្
ឲ្យធ្វើការងារនេះ។
ខ្ញុំទទល
ួ ខុសត្រូវក
 ្នុងការធានាថាគោលបំណង បេសកកម្ម
និងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យ�ើងនឹងបានសម្រេចនិងអនុវត្តត្រឹមត្រូវ។

ជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ ខ្ញុំតែងតែពិនិត្យដំណ�ើ រការនៃការជ្រើសរ�ើសបុគ្គលិកថ្មី
និងពង្រឹងសមត្ថភាពអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យ�ើងឲ្យមានសមត្ថភាព
សម្រេចចិត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ក្នុងការបំពេញកិច្ចការនៅក្នុង
សហគ្រាសសង្គម អ្នកបា
 នបង្តើតរ�ឿងវ ិជ្ជមាន និងរ�ឿងអវ ិជ្ជមាន។
អ្វីដែលខញុំពេ
្ ញចិត្តបំផុតគ
 ឺការបង្កើតក្រុមការងារមួយដែលលឥ
្អ តខ្ចោះ
សម្រាប់គម្រោងនីមួយៗ និងរកឃ�ើញវ ិធីរក្សាដំណ�ើ រការនៃគម្រោង
របស់យ�ើងឲ្យដ�ើរទៅមុខជា
 និច្ច។ ស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរ
កិច្ចការនេះក៏ជាប
 ញ្ហាប្រឈមមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈម
លំបាកៗបំផុតជា
 ច្រើនដែលខ្ញុំជួបប្រទះពោលគឺខញុំត្រូ
្ វរកឲ្យបាននូវ
ធនធានហរិ ញ្ញវត្ថុដ�ើម្បីទ្រទ្រង់ដំណ�ើ រការនៃគម្រោងនិងធានាថា
សហគ្រាសនៅតែដំណ�ើ រការជានិច្ច។
ំ
នៅពេលដណែ
ងរបស់ខញុំប
្ ្តូរពីអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងទៅជានាយក
ប្រតិបត្តិ ខ្ញុំបានសិក្សាថ្នា ក់បរញ្
ិ ញា បត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រង
ដ�ើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងរបស់ខញុំ្ និងដ�ើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថា ខ
 ញុំអាច
្
ដឹកនាំសហគ្រាសល�ើផ្លូ វត្រូវ។ ខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់ចំណេះដឹង
និងបទពិសោធន៍របស់ខញុំ្ ឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅល�ើសង្គមឲ
 ្យបានកាន់តែ
ច្រើន។
ការប្រើប្រាស់ទឹកមានសុវត្ថិភាព និងស្អាត ពិតជាមានសារៈសំខាន់
សម្រាប់សុខភាព សុខុមាលភាព និងអា
 យុជីវ ិតរបស់យ�ើង។
ហ�ើយប្រសិនប�ើមាននរណាម្នា ក់ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការផ្តល់ត
 ម្រូវការ
ចាំបាច់បំផុតដល់ប្រជាជននិងមានឆន្ទៈ ខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យធ្វើការ
ក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រងទឹក។ ខ្ញុំក៏សូមណែនាំដល់អ្នកដែលចង់ធ្វើការក្នុងផ្នែក
នេះផងដែរថា អ្នកគួរតែចំណាយពេលដ�ើម្បីយល់ដឹងអំពីលក្ខខណ្ឌ
តម្រូវនានាក្នុងការទទួលបានការងារបេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន និង
ស្រាវជ្រាវមុននឹងការសម្ភាសន៍របស់អ្នកម
 កដល់។
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Water Sanitation Expert

DID YOU KNOW?

អ្នកឯ
 កទេសអនាម័យទឹក

water and sanitation conditions.

• In developing countries, as much as 80% of illnesses are linked to poor
• In Cambodia, over 9 million people don’t have access to adequate
sanitation and 4 million people don’t have access to safe water.

Do you have a passion for helping people in
rural areas? Improving living standards is
not just about improving education; it’s also
about improving the sanitary conditions that
people live in. How do you ensure that villages
maintain a clean and safe environment,
thereby dramatically reducing the risk of
people getting sick or having water and food
contaminated?
In developing countries, hygiene and sanitation
play a key role in life expectancy, where malaria,
skin diseases, chest infections, and diarrhoea affect
many people, most notably in rural villages. To
combat this, governments and NGOs run sanitation
and hygiene programs. A Water Sanitation Officer
provides technical support for hygiene and
sanitation programmes, such as planning, design,
implementation and execution, evaluation and
monitoring. They facilitate dialogue between local
communities to promote hygiene campaigns.
They are also in charge of behavioural change
methodologies, to assist local communities shift
towards more sanitary and hygienic habits,
breaking old cultural norms and perceptions.
They ensure that everyone understands the
importance of maintaining hygienic standards and
the health risks associated with bad hygiene.
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ជនបទដែរឬទេ?ត�ើអ្នកធ្យ
វើ ៉ា ងណាទ�ើបធានាថា ពួកគេរក្សាបាននូវ

បរស្ថា
 ន្ថយអ
 ត្រាឆ្លងជំងឺ
ិ នស្អាតនង
ិ សុវត្ភា
ថិ ព? ជាលទ្ធផលវាកាត់ប

បច្ចុប្បន្ន ខ្ញុំកំពុងធ្វើការងារជាអ្នកជ
 ំនាញការងារផ្នែកអនាម័យទឹកនៅ
អង្គការ RainWater Cambodia (RWC)
ហ�ើយខ្ញុំបានកំពុងធ្វើការនៅទីនេះតាង
ំ ពីឆ្នា 2ំ 014។
ខ្ញុំបានចូលរួមអ
 នុវត្តគម្រោងអនាម័យជាច្រើននៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម
និងខេត្តស�ៀមរាប។កត្តា ជំរុញទឹកចិត្តខញុំគ
្ ឺខញុំមានក្តីស្រម៉ៃ
្
ថា
នង
ឹ ល�ើកកម្ពស់ជវី ភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅតំបន់ជនបទ។

ឬប្រើប្រាស់ទក
ឹ នង
ិ ចំណីអាហារមន
ិ ស្អាត។

អនាម័យមានតួនាទស
 ស់ក្នុងប្រទេសកំពុងអភវិ ឌ្ឍ
ី ំខាន់ណា

ដែលមនុស្សជាច្រើនរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងគ្
ឺ រុនចាញ់ ជំងឺ

ស�ើរស្បែក ជំងស
 ំងរា
ឺ ួតនង
ឺ ករូសហ�ើយភាគច្រើនបំផុតនោះគតា
ិ ជ
ឺ ម

ភូមនិ ៅតំបន់ជ
 នបទ។ ដ�ើម្បីជម្នះនង
ឹ បញ្ហានេះ រដ្ឋា ភបា
ិ លនង
ិ អង្គការ
ំ
ក្រៅរដ្ឋា ភបា
ល
បា
នដ
ណ�ើ
រ
កា
រកម្ម
វ

អ

នាម័
យ
។
ិធី
ិ
អ្នកឯកទេសអនាម័យទក
 រគាំទ្រផ្នែកប
 ច្ចេកទេសសម្រាប់
ឹ ផ្តល់កា
កម្មវ ិធអ
ី នាម័យ ដូចជារ�ៀបចំគម្រោងរចនាអនុវត្ត ការប្រតប
ិ ត្តិ
ការវាយតម្លៃនង
ិ ការតាមដាន។

ពួកគេជួយសម្រួលកា
 រពភា
 ្នុងមូលដ្ឋា នដ�ើម្បី
ិ ក្សារវាងសហគមន៍ក
ឃោសនាពយ
ី ុទ្ធនាការអនាម័យ។ ពួកគេត្រូវធ្វើឲ្យប្រាកដថា

មនុស្សគ្រប់គ្នាយល់ដង
 សា
ឹ ព
ី រៈសំខាន់នៃការថែរក្សាអនាម័យនង
ិ 
ហានភ
 ពដោយសារអនាម័យមន
ិ ័យចំពោះសុខភា
ិ ស្អាត។

Basic requirements
(i.e. Education level)

Starting salary
(monthly)

Progressive salary
(after 1+ year)

Vocational Training;
Bachelor’s Degree

250 USD

350-450 USD

Progressive salary
(after 5+ years)

Main sectors

Where to study

Government;
Infrastructure;
Not-for-profit

Institute of Technology of
Cambodia (Techno)

600 USD

លោក Rov Sokkhai
មន្ត្រីគម្រោង
RainWater Cambodia

ត�ើអ្នកមា
 នបំណងចង់កែលម្អជវី ភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាម

Mr. Rov Sokkhai
Project Officer
RainWater Cambodia
I am currently working as a Project Officer for RainWater
Cambodia (RWC), where I have been since 2014. I have
been involved in numerous sanitation and hygiene
projects in Kompong Cham and Siem Reap. My motivation
comes from my dream to improve living standards for
Cambodians in rural areas.
I graduated from the Faculty of Agriculture Economics and
Rural Development at the Royal University of Agriculture.
During my time there, I was motivated by senior students
to apply as a volunteer for RWC to gain more experience
before graduating. I spent six months as a Project Officer
Volunteer, where I was noticed by the management team
and promoted to Project Officer for Kampong Cham. As
Project Officer I am responsible for submitting plans to our
Project Manager and making sure all tasks get completed
in time. I produce detailed field reports and submit to our
management team. I also play the role of mediator with
communes and villages, ensuring that our development
activities do not interfere with their daily routines, while
also working to our timeline.
Working and communicating openly with the local
communities is always a challenge. Cambodian habits and
culture sometimes make it difficult to help people see a
new perspective on important issues such as safe water
and open defecation. Breaking old or bad habits can be a
difficult process and really becomes a challenge for NGOs.
Despite these challenges, I am able to use my knowledge,
skills and experience to help support and improve
standards of living for rural Cambodian communities,
which makes me love my work. Working in this field gives
you valuable first hand experience in the field, allowing
you to play a role in making a change for your country.
I strongly believe that when working to help improve a
community’s living conditions and standards, you need a
high level of commitment and willingness, regardless of
the challenges you can face.

ខ្ញុំបានបញ្ច ប់ការសក្
ិ សាផ្នែកសេដ្ឋកច្ច
ិ កសក
ិ ម្ម នង
ិ អភវិ ឌ្ឍន៍
ជនបទនៅសាកលវ ិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម។ អំឡុងពេលនោះ
ខ្ញុំទទួលបានការល�ើកទក
្ត ន
ឹ ចត
ិ ព
ី ស្សិ
ិ តរ�ៀមច្បងឲ្យដាក់ពាក្យធ្កា
វើ រ
ជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅអង្គការ RWC ដ�ើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារ
មុនពេលបញ្ច ប់ការសក្
 យពេលប្រាំមួយខែ
ិ សា។ ខ្ញុំបានចំណា
សម្រាប់ធ្វើការជាមន្ត្រីគម្រោងស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែគណៈគ្រប់គ្រង
អង្កការបានធ្កា
វើ រកត់សម្គា ល់ចំពោះខ្ញុំ ហ�ើយក៏ បានផ្តល់ដំណែងជា
មន្ត្រីគម្រោងដល់ខញុំសម្រា
្
ប់ខេត្តកំពង់ចាម។
ជាមន្ត្រីគម្រោងខ្ញុំទទួលខុសត្រូវល�ើការដាក់ផែនការជូនអ
 ្នកគ្រប់គ្រង
គម្រោងពិនិត្យ និងធ្វើឲ្យប្រាកដថា ក
 ិច្ចការទាំងអស់ត្រូវបាន
បំពេញត្រឹមត្រូវតា
 មពេលវេលាកំណត់។ខ្ញុំរ�ៀបចំរបាយការណ៍
លម្អិតអំពីការចុះមូលដ្ឋា ន និងដាក់ជូនគ
 ណៈគ្រប់គ្រងពិនិត្យ។
ហ�ើយខ្ញុំក៏បំពេញតួនា
 ទជា
 យមន្ត្រីឃុ ំ នង
ី អ្នកសម្របសម្រួលជាមួ
ិ ភូមិ
ដ�ើម្បីធានាថា សកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍របស់យ�ើងមិនប៉ះពាល់ដល់ការងារ
ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ទេ ខណៈដែលយ�ើងធ្វើការតាម
គម្រោងពេលវេលារបស់យ�ើង។
ការធ្កា
វើ រ និងការទំនាក់ទំនងដោយប�ើកចិត្តឲ្យទូលាយ ជាមួយ
ប្រជាជនក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋា នគជា
ឺ បញ្ហាប្រឈមមួយ។ ទម្លា ប់
និងវប្បធម៌របស់ប្រជាជនកម្ពុជាជួនកាលបង្កការលំបាកក្នុងការជួយ
ឲ្យពួកគាត់មា
 នទស្សនយល់ឃ�ើញថ្មីៗចំពោះបញ្ហាសំខាន់ៗ ដូចជា
ទឹកមានសុវត្ថិភាព និងការបន្ទោ របង់ក្រៅបង្គន់ ជាដ�ើម។
ការលប់បំបាត់ទម្លា ប់ចាស់ឬអាក្រក់អាចជាកច្ច
ិ ការដ៏លំបាក
និងពិតជាក្លា យជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អ
 ង្គការក្រៅរដ្ឋា ភិបាល។
ទោះបជា
ី មានបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះក៏ដោយ ខ្ញុំនៅតែអាចប្រើចំណេះ
ដឹង ជំនាញ នង
ន៍របស់ខញុំ្ ក្នុងការជួយគាំទ្រ នង
ិ បទពសោធ
ិ
ិ ល�ើកកម្ពស់
ជីវភាពរបស់ប្រជាជនសហគមន៍កម្ពុជាបាន ជាហេតុនាឲ
ំ ្យខ្ញុំស្រឡាញ់
ការងាររបស់ខញុំកាន់
្
តែខ្លា ង
ំ ឡ�ើង។ការងារនៅមូលដ្ឋា នផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវ
បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ដ៏មានគុណតម្លៃតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នក
បំពេញតួនាទក
 ្តូរសម្រាប់ប្រទេសរបស់
ើ ឲ្យមានការផ្លាស់ប
ី ្នុងការបង្កត
អ្នក។
 ខ្ញុំជ�ឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា នៅពេលធ្វើការដ�ើម្បីជួយល�ើកកម្ពស់
ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនសហគមន៍ អ្នកត្រូវការស្មា រតប្តេជ្ញា
ខ្ពស់
ី
និងឆន្ទៈរងមាំ
ទោះបីជាអ្នកត្រូវជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមទាង
ំ នោះក៏
ឹ
ដោយ។
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Food Safety Specialist

DID YOU KNOW?

អ្នកឯកទេសសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ

and diseases.

• A food and quality specialist plays a key role in helping prevent sickness
• Everybody has a role to play in keeping food safe.
លោក អ៊ុយ សាយ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបណ្តុះបណ្តា ល និងធានាគុណភាព
ក្រុមហ៊ុន Hagar Catering

Food is a necessity that all humans require to
survive. Making food production more efficient
and ensuring health standards are met can
help reduce the amount of food that is wasted
and improve the overall amount of food that is
fit for human consumption.

អាហារគឺជាវត្ថុចាំបាច់ ដែលមនុស្សយ�ើងគ្រប់ៗរូបត្រូវការដ�ើម្បីរស់។

A Food Safety Specialist is tasked with ensuring
the quality and safety of food available on the
market. They must understand how food is
produced in particular sectors of the food industry,
such as meat processing, and ensure local and
international standards are met in seed selection,
harvesting, pest control, storage, transport, and
every other stage between growing food and
presenting it for consumption. They also ensure
that the labelling of food, including expiration
dates, is done correctly. They must be aware of
possible food contamination hazards and how to
implement preventive measures.

ដ�ើម្បីរស់?

ការធ្វើឲ្យផលិតកម្មចំណីអាហារកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងធានា

នូវបទដ្ឋា ន សុខភាពអាចជួយកាត់បន្ថយបរមាណអាហារដែលឥត
ិ
ប្រយោជន៍ និងធ្វើឲ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវបរមាណចំ
ណីអាហារដែល
ិ

ស័ក្តិសមចំពោះការទទួលទានរបស់មនុស្សទូទៅ។ ត�ើនឹងមានអ្វីក�ើត
ឡ�ើងប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានអាហារប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់

Mr. Uy Say
Senior Training & Quality Assurance Executive
Hagar Catering

អ្នកឯកទេសសុវត្ថិភាពចំណីអាហារមានតួនាទីធានានូវ គុណភាព និង

As Senior Training & Quality Assurance Executive for
Hagar Catering, a position I’ve held for three years, I am
tasked with training the Hagar Catering staff to make sure
they always follow the correct policies and standards
that we expect of all our employees, especially regarding
food safety. Additionally, I oversee the food quality we
provide to our customers, ensuring 100 percent customer
satisfaction. Prior to my current position, I worked as an
Area Manager for Hagar.

សុវត្ថិភាពចំណីអាហារដែលផ្គត់ផ្គង់នៅល�ើទីផ្សារ។ ពួកគេជំនាញក្នុង
ការផលិតចំណីអាហារ និងយល់ដឹងពីរប�ៀបដែលចំណីអាហារទាំង

នេះត្រូវបានផលិតនៅតាមផ្នែកជាក់លាក់នៃឧស្សាហកម្មចំណីអាហារ

ដូចជាការកែច្នៃ សាច់ជាដ�ើម។ ពួកគេធានាថា កិច្ចការនេះត្រូវឆ្លើយតប
ចំពោះបទដ្ឋា នក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិទាង
ំ ក្នុងការជ្រើសរ�ើសគ្រាប់ពូជ
ការប្រមូលផលការគ្រប់គ្រងសត្វចង្រៃ ការទុកដាក់ ការដឹកជញ្ជូន
និងដំណាក់កាលផ្សេងៗទ�ៀតរវាងការដាំដុះ និងការយកមកទទួល
ទាន។ ពួកគេក៏ធ្វើឲ្យប្រាកដផងដែរថា ការដាក់ស្លា កយហោ
ី

ចំណីអាហារ រួមទាំងកាលបរច្ឆេទផុ
តកំណត់ប្រើប្រាស់ត្រូវបានដាក់
ិ

យ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ ពួកគេចាំបាច់ត្រូវដឹងពីគ្រោះថ្នា ក់ដែលអាចមានដោយ
សារអាហារមិនស្អាត និងពីរប�ៀបបង្កា រផងដែរ។

Basic requirements
(i.e. Education level)

Starting salary
(monthly)

Progressive salary
(after 1+ year)

Vocational Training;
Bachelor’s Degree

250-300 USD

400-500 USD

Progressive salary
(after 5+ years)

600-800 USD
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Main sectors

Where to study

F&B; Government;
Hospitality; Laboratory

Institute of Technology of
Cambodia (Techno); International
University (IU); University of
Batambang

I’ve always enjoyed sharing knowledge and skills with
people, so taking this job was the right fit for me. The
way products and services have developed in Cambodia
over the past few years is entirely different from the past.
Ensuring the quality of products is becoming increasingly
important, as the expectations of our customers and the
Cambodian people in general increase. This is a challenge
that I enjoy taking on every single day; organisation and
efficiency is crucial.
My responsibilities at Hagar are many. First and foremost,
I act as an in-house Consultant and help identify training
requirements for all levels, based on current industry
trends. I come up with training plans and schedules over
the course of a financial year. I oversee our operations
efficiency, as well as our food quality and offer
improvements to keep our standards to the highest level.
Quality assurance goes beyond just overseeing food
safety; it’s also about making sure that everyone around
you understands what the company’s mission is. When we
commit ourselves to the company’s mission and goals we
go a long way to improving our food safety standards.
When working in the food and beverage industry, quality
assurance is crucial to the company’s reputation, making
it an extremely important role. Any candidates who would
like to take on this job must be able to show commitment.
Some of the key qualities employers look for in this type
of career are: adaptability and flexibility; strong work ethic;
a positive attitude towards work and colleagues; a strong
sense of initiative; and accountability.

ក្លា យទៅជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបណ្តុះបណ្តា ល
និងធានាគុណភាពនៅក្រុមហ៊ុន Hagar Cateringជាដំណែងដែលខញុំ្
កាន់បានរយៈពេលបឆ្នា
ំ កហ�ើយ។ខ្ញុំមានភារកច្ច
ី ម
ិ ត្រូវបណ្តុះបណ្តា ល
បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Hagar Catering ដ�ើម្បីធានាថា ពួកគេពិតជា
អនុវត្តតាមគោលការណ៍ នង
ិ ស្តង់ដារត្រឹមត្រូវដែលរ ំពង
ឹ ចង់បានពី
បុគ្គលិកគ្រប់រូប ជាពិសេសផ្នែកសុវត្ថិភាពអាហារ។ ល�ើសពីនេះទ�ៀត
ខ្ញុំត្រួតព
ន
ិ នរបស់យ�ើង
ិ ត
ិ ្យគុណភាពអាហារដែលយ�ើងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យអតថ
ិ ជ
ដោយធានាថា អតិថិជនពិតជាពេញចិត្ត 100 ភាគរយ។ មុនពេល
ចូលកាន់ដំណែងបច្ចុប្បន្ន ខ្ញុំបានធ្វើការជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់នៅក្រុម
ហ៊ុន Hagar។
ខ្ញុំតែងតែបានចែករ ំលែកចំណេះដឹងនិងជំនាញជាមួយអ្នកដទៃ ដូច្នេះ
ការចាប់យកការងារនេះគជា
្ រប�ៀប
ឺ ជម្រើសដ៏សក្តិសមសម្រាប់ខញុំ។
អភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលនិងសេវាកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល
ប៉ុន្មា នឆ្នា ច
ំ ុងក្រោយនេះបានប្រែប្រួលខុសពពេ
ី លមុនទាំងស្រុង
ការធានាគុណភាពផលិតផលមានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លា ង
ំ ឡ�ើងៗ
ដ�ើម្បីឆ្យ
ិ នរបស់យ�ើងនង
លើ តបទៅនង
ឹ តម្រូវការអតថ
ិ ជ
ិ ប្រជាជន
កម្ពុជាជាទូទៅដែលក�ើនឡ�ើងកាន់តែច្រើនទៅ។ នេះគឺជាបញ្ហាប្រឈម
មួយដែលខ្ញុំរករាយក
ី
្នុងការដោះស្រាយជារ�ៀងរាល់ថ្ងៃ។ ការរ�ៀបចំ
និងប្រសិទ្ធភាពគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុត។
ភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវរបស់ខញុំន្ ៅក្រុមហ៊ុន Hagar មានច្រើន។ ទី 1
នង
្ វប
 ំពេញតួនាទជា
សានៅក្នុងក្រុមហ៊ុន
ិ សំខាន់ជាងគេ គខ
ឺ ញុំត្រូ
ី ទប្រឹក្
ី
និងជួយក
 ំណត់
 តម្រូវការសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តា លគ្រប់កម្រិត
ដោយផ្អែកល�ើនន្នា
ើ ផែនការនង
ិ ការឧស្សាហកម្មបច្ចុប្បន្ន។ ខ្ញុំបង្កត
ិ 
គម្រោងពេលវេលាសម្រាប់រយៈពេលពេញមួយឆ្នា ល�ើ
ំ សារព�ើពន្ធ។
ខ្ញុំត្រួតពន
ិ ត
ិ ្យប្រសទ
ិ ្ធភាពនៃប្រតប
ិ ត្តិការរបស់យ�ើង ក៏ដូចជាគុណភាព
អាហារ ព្រមទាំងផ្តល់ការកែលម្អដ�ើម្បីរក្សាស្តង់ដាររបស់យ�ើងឲ្យស្ត
ថិ
នៅកម្រិតខ្ពស់បំផុត។
ការធានាគុណភាពមន
ិ មែនគ្រាន់តែត្រួតពន
ិ ត
ិ ្យសុវត្ភា
ថិ ពអាហារ
ប៉ុណ្ណោះទេ។ ការងារនេះក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យប្រាកដថា
អ្នករាល់គ្នា នៅជុំវ ិញអ្នកយល់ថា អ្វីទៅជាបេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន។
នៅពេលយ�ើងមានស្មា រតីប្តេជ្ញាចំពោះបេសកកម្ម និងគោលបំណង
របស់ក្រុមហ៊ុន យ�ើងនង
ឹ ដ�ើរល�ើផ្លូវដ៏វែងឆ្ពោះទៅរកការល�ើកកម្ពស់
ស្តង់ដារសុវត្ថិភាពអាហាររបស់យ�ើង។
នៅពេលធ្កា
វើ រនៅក្នុងឧស្សាហកម្មអាហារ និងគ្រឿងភេសជ្ជៈ
ការធានាគុណភាពគជា
្ត ិ៍ មោះរបស់ក្រុមឺ កត្តាសំខាន់បំផុតសម្រាប់កេរឈ្
ហ៊ុន ជាហេតុបណ្តា លឲ្យការងារនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លា ង
ំ ណាស់។
បេក្ខជនដែលចង់ចាប់យកអាជីពនេះ ត្រូវតែមានសមត្ថភាពបង្ហាញ
ឆន្ទៈរបស់ខ្លួន។ លក្ខណៈសម្បត្តិមួយចំនួនដែលនិយោជកស្វែងរក
សម្រាប់អាជីពប្រភេទនេះគឺ សមត្ថភាពសម្របខ្លួន នង
ិ ភាពបត់បែន
ក្រមសីលធម៌ការងារល្អ ឥរយាបថវ
ិជ្ជមានចំពោះការងារ និងសហការ ី
ិ
ស្មា រតគ
ី ំនត
ិ ផ្តួចផ្តើម នង
ិ គណនេយ្យភាព។

33

Chemist

DID YOU KNOW?

• In the 1800s, Coca-Cola was a cough syrup created by a pharmacist.
• Last year, the pharmaceutical industry grossed $85 billion

អ្នកគីមីវ ិទ្យា

around the world.

• The earliest recordings of pharmaceutical documentation

date back 3,500 years and were found in Egypt. The records had
information on 800 prescriptions mentioning 700 medications.

Are you interested in the power of different
chemicals? Have you wondered what would
happen if you mixed two, three or four
chemicals together? From creating cleaner
energies to life saving drugs, chemicals can be
used to help us make a better world.

ត�ើអ្នកមា
 នចាប់អារម្មណ៍ល�ើឥទ្ធិលពលនៃសារធាតុគីមីផ្សេងៗទេ?

A Chemist finds ways to improve the living
standard of people by studying chemicals. They
use their knowledge of chemicals to develop new
products, such as drugs, cosmetics and even new
types of synthetic fibres. A Chemist also plays an
important role in the energy industry by working
on petrochemical processes to reach optimal
energy use and reduce pollution, just as a Chemist
plays an important role in the development of new
drugs, by overseeing the development process and
determining the quality and stability of these drugs.
A Chemist can also work in a pharmacy where
he/she focuses on safe and effective medication
dosage and usage.

អ្នកគីមីវ ិទ្យា (ឱសថការ)ី ស្វែងរកវ ិធីដ�ើម្បីកែលម្អជីវភាពរស់នៅរបស់

បី ឬបួនចូលគ្នា ? ក្រៅពីការបង្កើតថា
 មពលប្រស�ើរជាងមុន

រហូតដល់ថ្នា សង្គ្រោះ
ំ
ជីវ ិតមនុស្សយ�ើងអាចប្រើសារធាតុគីមី ដ�ើម្បីជួយ
ធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះកាន់តែប្រស�ើរផងដែរ។

ប្រាស់ចំណេះដឹងផ្នែកសា
 រធាតុគីមីដ�ើម្បីបង្កើតផលិតផលថ្មី ដូចជា

ថ្នា ពេទ
ំ
្យគ្រឿងសម្អាង និងប្រព័ន្ធសររាង្គស
ី
ិប្បនិម្មិតថ្មី។ អ្នកគីមីវ ិទ្យា
ក៏មានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មថាមពលផងដែរដោយ

ធ្វើការងារល�ើដំណ�ើ រការសំយោគសារធាតុគីមីពីប្រេង ដ�ើម្បីទទួល
បានថាមពលប្រស�ើរបំផុតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់និងកាត់ប
 ន្ថយ

ជាតិពុល។
 ស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរ អ្នកគីមីវ ិទ្យាមានតួនាទី
ំ
សំខាន់ក
 ្នុងការបង្កើតថ្នា ថ
ំ ្មី ដោយត្រួតពិនិត្យម�ើលដណ�ើ
រអភិវឌ្ឍនិង
ការកំណត់ព
 ីគុណភាពនិងស្ថេរភាពរបស់ថ្នា ទា
ំ ង
ំ នេះ។ អ្នកគីមីវ ិទ្យា

ក៏អាចធ្វើការងារនៅតាមឱសថស្ថា នទីដែលពួកគេផ្តោ តការយកចិត្តទុក
ដាក់ល�ើការដាក់ថ្នា ន
ំ ង
ំ កបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាព
ិ ការប្រើថ្នា ប្រ
ផងដែរ៕

Starting salary
(monthly)

Progressive salary
(after 1+ year)

Master’s Degree

300-350 USD

500-700 USD

800-1500 USD

ចាន់ បូរ៉ា
ឱសថការ ី
មនរ្ទី ពេទ្យបង្អែកខេត្តប៉ៃលន
ិ

ប្រជាពលរដ្ឋដោយធ្វើការសិក្សាល�ើសារធាតុគីមី។ ពួកគេប្រើ

Basic requirements
(i.e. Education level)

Progressive salary
(after 5+ years)
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ត�ើអ្នកមា
 នឆ្ងល់ថា
 នឹងមានអ្វីក�ើតឡ�ើងប្រសិនប�ើអ្នកផ្សំសារធាតុគីមីពីរ

Main sectors

Where to study

Government; Laboratory;
Oil & Gas; Research

Royal University of Phnom Penh
(RUPP); Institute of Technology of
Cambodia (Techno); International
University (IU)

Miss Chan Bora
Pharmacist
Pailin Referral Hospital
In 2011, I graduated in the field of Pharmacy, and have
been working as a Pharmacist in the Pailin Referral
Hospital since 2012. Because this is a public hospital, I
had to pass an exam that was prepared by the Ministry of
Health.
Before this job I worked as a Medical Representative and
Regulatory Affair Officer with Medicom, a medical products
and equipment supplier. My own curiosity about how
the government runs hospitals motivated me to change
direction and take the Ministry’s exam.
My responsibilities today are to dispense medication to
patients and to Nurses; prepare drug records; calculate
the amount of medicine that is going out each day; daily
drug management; and place medication orders once
every three months. My job allows me to put all my
knowledge to use – everything I studied in university –
which is the most satisfying part of it.
Like many other jobs, there are certain challenges. I’ve
got to ensure that patients are given the right medicine,
as prescribed by the Doctor, and that they use the
medication correctly. Communication can be difficult at
times, as we cannot guarantee that patients will agree with
our advice.
Working as a Pharmacist is rewarding in its own way, much
like it is for Doctors and Nurses. I have the opportunity to
help improve someone’s health. I would highly recommend
this job for anyone that has an interest in how drugs
work. Being a Pharmacist also means being completely
responsible, having strong management skills and a keen
attention to detail.

ខ្ញុំបានបញ្ច ប់ការសក្
 សថកាលពឆ្នា
ំ ០១១ ហ�ើយបាន
ិ សាផ្នែកឱ
ី ២
បម្រើការងារជាឱសថការនៅ
ំ ពី
ី មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប៉ៃលិន ចាប់តាង
ឆ្នា ២
ំ ០១២។ ដោយសារតែនេះជាមនរ្ទី ពេទ្យរដ្ឋ ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវឆ្លងកាត់
ការប្រឡងដែលរ�ៀបចំដោយក្រសួងសុខាភិបាល។
មុនចា
 ប់ផ្តើមការងារនេះ ខ្ញុំធ្លាប់បម្រើការងារជាតំណាងវេជ្ជសាស្ត្រ
នង
 ន្ទុកផ្នែកត្រួតពន
ិ ជាមន្ត្រីទទួលប
ិ ត
ិ ្យនៅក្រុមហ៊ុន Medicom
ជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារ និងផលិតផលឱសថ។ ការចង់ចេះចង់
ដឹងផ្ទាល់ខ្លួនអំពរី ប�ៀបដែលរដ្ឋា ភបា
ិ លដំណ�ើ រការមនរ្ទី ពេទ្យបាន
ជំរុញទឹកចិត្តខញុំឲ្យ
្ ប្តូរទិសដៅហ�ើយចូលរម
ួ ក
 ម្មវ ិធីប្រឡងរបស់ក្រសួង។
ការទទួលខុសត្រូវរបស់ខញុំស
្ ព្វថ្ងៃនេះគឺត្រូវបែងចែកថ្នា ឲ
ំ ្យអ្នកជំងឺនិង
គលា
ដំ ែលប�ើក
ិ នុបដ្ឋា ករ�ៀបចំរបាយការណ៍គណនាបរមាណថ្នា
ិ
ចេញរ�ៀងរាល់ថ្ងៃ គ្រប់គ្រងថ្នា ប្រ
ំ ចាំថ្ងៃនិងធ្វើសំណ�ើ រថ្នា ប
ំ ន្ថែមរ�ៀងរាល់
បខែ
្ ល់ឱ
 កាសឲ្យខញុំបានប្រើប្រាស់
្
ចំណេះដឹងគឺ
ី ម្តង។ ការងាររបស់ខញុំផ្ត
អ្វីដែលខញុំបានស
្
ិក្សានៅសាកលវ ិទ្យាល័យ ហ�ើយដែលជាផ្នែកសំខាន់
បំផុតនៃការងារនេះ។
ដូចជាការងារផ្សេងៗទ�ៀតដែរ ការងារប្រភេទនេះមានបញ្ហាប្រឈម។
ខ្ញុំត្រូវធ្វើឲ្យប្រាកដថា អ្នកជ
 ំងឺទទួលបា
 នថ្នា តំ ្រឹមត្រូវតាមវេជ្ជបញ្ជា និង
ប្រើប្រាស់ថ្នា ឲ
ំ ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ជារ�ឿយៗ ការទំនាក់ទន
ំ ងអាចមាន
ការលំបាកដោយសារតែយ�ើងមិនអាចធានាថា អ្នកជំងឺនឹងយល់ព្រម
ធ្វើតាមការណែនាំរបស់យ�ើង។
បម្រើការងារជាឱសថការគ
 នអារម្មណ៍រករាយដែលការងារ
ី ធឺ ្ឲ
ី
វើ ្យអ្នកមា
នេះភាគច្រើនដូចជាការងាររបស់វេជ្ជបណឌិ្ តនិងគិលានុបដ្ឋា កដែរ។
ខ្ញុំមានឱកាសជួយធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់អ្ន
 កដទៃប្រស�ើរឡ�ើង។ ខ្ញុំសូម
ណែនាំការងារនេះសម្រាប់អ
 ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងថាថ្នា ដ
ំ ំណ�ើ រ
ការយ៉ាងម៉េច។ ការងារជាឱសថការក
ី ៏ទាមទារឲ្យមានការទទួល
ខុសត្រូវទា
 ង
ំ ស្រុង មានជំនាញគ្រប់គ្រងរងមាំ
និងការយកចិត្តទុកដាក់
ឹ
ខ្ពស់ក្នុងការផ្តល់ព
 ័ត៌មានអំពឱ
ី សថ៕
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Network Engineer / System Architect

នាយកគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវ ិទ្យា
ក្រុមហ៊ុន TOTAL Cambodge

វ ិស្វករបណ្តា ញ / ស្ថា បត្យករប្រព័ន្ធ

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ
 ញុំល�ើ
្ កុំព្យូទ័រនិងព័ត៌មានវ ិទ្យាក�ើតមានតាង
ំ ពី
នៅសក្
្ ង
ឹ ខ្លួនឯងថា កំពុងរ ំកល
ិ សាវ ិទ្យាល័យហ�ើយខញុំដ
ឹ បន្តិចម្តងៗ
ឆ្ពោះទៅរកអាជីពនេះ។ ខ្ញុំចាប់ផ្តើមធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស
បន្ទាប់ពទទ
 រញ្
ី ួលប
ិ ញា បត្រផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនៅវ ិទ្យាស្ថា នភាសា
បរទេស។ ខណៈពេលកំពុងប
 ង្រៀន ខ្ញុំក៏ធ្វើការងារក្រៅម៉ោ ងនៅ
នាយកដ្ឋា នព័ត៌មានវ ិទ្យារបស់វ ិទ្យាស្ថា ននេះផងដែរ។ ទប
ី ំផុត ខ្ញុំបន្ត
ការសិក្សាយកថ្នា ក់អនុបណឌិ្ តផ្នែកវ ិទ្យាសាស្ត្រក
 ុំព្យូទ័រពី
សកលវ ិទ្យាល័យភូមន
ិ ្ទភ្នំពេញ។

What would happen if every document a
company had online disappeared? Securing an
organisation’s network reduces the chance of
such mistakes being made and helps to prevent
attacks from online threats. As the world
continues to move online, companies must
increase security around their online networks.

ត�ើនឹងមានអ្វីក�ើតឡ�ើងប្រសិនរាល់ឯកសាររបស់ក្រុមហ៊ុននៅល�ើប្រព័ន្ធ
់ ការធ្វើឲ្យបណ្តា ញនៅតាមស្ថា ប័នមាន
អ៊ីនធ�ើណិតបានបាត់បង?
សុវត្ថិភាពកាត់បន្ថយកំហុសដែលក�ើតឡ�ើងនិងជួយទប់ស្កា ត់ការវាយ

ប្រហារនិងការគំរាមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធ�ើណិត។ ពិភពលោកចាប់ផ្តើមធ្វើ

សកម្មភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធ�ើណិតច្រើនឡ�ើងៗ ហ�ើយក្រុមហ៊ុនត្រូវតែ
ការពារប្រព័ន្ធអ៊ីនធ�ើណិតរបស់ខ្លួន។

វ ិស្វករបណ្តា ញម�ើលការខុសត្រូវល�ើហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធបណ្តា ញរបស់
A Network Engineer is responsible for overseeing a
ក្រុមហ៊ុនឬស្ថា ប័នមួយដែលជួយឲ្យបុគ្គលិក ភ្ញៀវ និងអតិថិជនទំនាក់
company or organisation’s network infrastructures,
allowing the employees, clients and customers to
ទំនងគ្នា ទាំងក្នុង និងក្រៅដោយ ស្រួល។ ពួកគេអនុវត្តដោយផ្ទាល់
communicate both internally and externally with
គាំទ្រ ថែទាំការពារ និងបង្កើតប្រព័ន្ធបណ្តា ញ របស់ក្រុមហ៊ុន
ease. They implement, support, maintain, secure
រួមមានបណ្តា ញ ទូរគមនាគមន៍ និងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបណ្តា ញរបស់
and develop the company’s network system,
កុំព្យូទ័រ។ វ ិស្វករបណ្តា ញគឺជាផ្នែកនៃក្រុមព័ត៌មានវ ិទ្យាដែលបម្រើ
including telecommunication lines and computer
ការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនឬមិនចំណុះឲ្យក្រុមហ៊ុនបណ្តា ញព័ត៌មាន
firewalls. Network Engineers are part of the IT team
វ ិទ្យាណាមួយ។ ជាផ្នែកនៃក្រុម ព័ត៌មានវ ិទ្យា វ ិស្វករបណ្តា ញក៏ជួយដល់
that is either in-house or outsourced from an IT
បុគ្គលិកដែលមានបញ្ហាបណ្តា ញ និងធ្វើឲ្យប្រាកដថា ពួកគេបន្តការងារ
networking company. As part of the IT team, the
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ពួកគេបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំប្រព័ន្ធ
Network Engineer will also assist employees with
បណ្តា ញ និងពង្រឹងការប្រើប្រាស់ដ៏ត្រឹមត្រូវ។ ពួកគេរចនា និងរ�ៀបចំ
any network issues they are having and ensure that
ប្រព័ន្ធបណ្តា ញ បន្តឃ្លា ម�ើ
ំ លការប្រព្រឹត្តិទៅរបស់បណ្តា ញ និងធ្វើការ
they continue working efficiently. They establish
ជុសជុល ដ�ើម្បីបង្កា រមិនឲ្យមានបញ្ហាណាមួយក�ើតឡ�ើង។
network system guidelines and enforce correct
usage; they design and configure network systems,
continuously monitor network performance and
perform preventive maintenance to avoid any
possible problems.
• I n many ways, Network Engineer jobs

DID YOU KNOW?

are the top of the IT profession.

Basic requirements
(i.e. Education level)

Starting salary
(monthly)

Progressive salary
(after 1+ year)

Vocational Training;
Bachelor’s Degree

300-350 USD

500-700 USD

Progressive salary
(after 5+ years)

Main sectors

Where to study

IT; Private Sectors

Royal University of Phnom Penh
(RUPP); Institute of Technology of
Cambodia (Techno); Norton University;
Zaman University; Puthisastra (UP)

800-1500 USD
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Mr.Makara NGY
IT Manager
TOTAL Cambodge
My interest in computers and IT developed in high school,
and I have always found myself drifting towards that as a
career. I started as an English teacher, having received my
Bachelor’s in Arts and English from the Institute of Foreign
Languages. While teaching, I also worked part-time in the
school’s IT department. Eventually, I went on to pursue a
Master’s in Computer Science from the Royal University of
Phnom Penh.
I have now been in the IT sector for seven years, two of
which have been at Total Cambodge. I started my IT career
as an IT Technician, then moved through the ranks to IT
Engineer, IT Support, IT Supervisor and finally IT Manager,
a position that I held at First Finance Cambodia prior to
moving to Total Cambodge.
My daily tasks revolve around monitoring the data centre
and the servers, and carrying out preventive maintenance
work so we don’t come across any unexpected issues.
I must ensure optimal performance and security of our
network infrastructure – which is crucial for the overall
running of the company.
What I enjoy most about my position, as an IT Manager,
is that I have clear responsibilities in a multi-national
company. The IT department helps a company to run its
business smoothly - the simplest things, printing invoices
and sending e-mails, require IT support. Additionally, IT is
fundamental to companies communicating information
across the world in a safe and secure way. With our
regional office in Singapore and head office in Paris, I have
the opportunity to travel, work with people in different
countries, and improve myself through the company’s
career advancement possibilities. Additionally, Total
Cambodge has IT seminars that gathers IT departments
from the Asian region, allowing mass sharing of ideas.
From experience, people looking to get into IT need
to know the various paths they can choose. IT is very
large – programming, application, network infrastructure,
etc. It is hard to specialise in all the categories, and
therefore it is best for students to have a specific goal
and direction. If you don’t love IT, don’t go into it. Being
punctual and flexible is very important because companies
depend your work to run smoothly. I would also add that
communication is a key quality for someone looking to
get into the IT sector, because it’s important to be able to
communicate with people who have no IT knowledge.

ឥឡូវនេះ ខ្ញុំបានប្រឡូកក្នុងវ ិស័យព័ត៌មានវ ិទ្យារយៈពេលប្រាំពរី ឆ្នា ំ
ហ�ើយហ�ើយក្នុងនោះរយៈពេលពីរឆ្នា ំ ខ្ញុំធ្វើការងារនៅក្រុមហ៊ុន Total
Cambodge។ ខ្ញុំចាប់ផ្តើមអាជីពព័ត៌មានវ ិទ្យារបស់ខ
 ញុំ្ ដោយបំពេញ
តួនាទីជាអ្នកប
 ច្ចេកទេសព័ត៌មានក្រោយមកបានឆ្លងកាត់ត
 ួនាទីជា
បន្តបន្ទាប់រហូតក្លា យជាវ ិស្វករព័ត៌មានវ ិទ្យាផ្តល់ជំនួយផ្នែកព
 ័ត៌មានវ ិទ្យា
ប្រធានក្រុមព
 ័តមា
៌ នវ ិទ្យាហ�ើយទីបំផុតក្លា យជានាយកគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន
វ ិទ្យាជាតួនាទម
្ លា ប់កាន់នៅក្រុមហ៊ុន First Finance
ី ួយដែលខញុំធ្
Cambodia មុនប្តូរទៅធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន Total Cambodge។
ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ
 ញុំពា
្ ក់ព័ន្ធនឹងការត្រួតពិនិត្យមណ្ឌលទិន្នន័យ
ស�ើររ�ើ នង
ិ បំពេញការងារជួសជុលដូច្នេះយ�ើងអាចច�ៀសផុតពី
បញ្ហាដែលនឹកស្មា នមិនដល់ណាមួ

យ។ ខ្ញុំត្រូវធានាឲ្យមានការប្រតិបត្តិ
នង
្ធ ណ្តា ញរបស់យ�ើង
ិ សន្តិសុខប្រស�ើរបំផុតនៃហេដ្ឋា រចនាសម្ព័នប
ដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះដំណ�ើ រការទាង
ំ ស្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុន។
ក្នុងនាមជានាយកគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវ ិទ្យា អ្វីដែលខញុំពេ
្ ញចិត្ត
បំផុតគ
 ថា
 ុសត្រូវច្បាស់លាស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន
ឺ ខ្ញុំមានការទទួលខ
ចម្រុះជាតិសាសន៍នេះ។ ផ្នែកព
 ័ត៌មានវ ិទ្យាជួយក្រុមហ៊ុនឲ
 ្យដំណ�ើ រការ
អាជីវកម្មមានភាពរលូនដូចជាការបោះពុម្ពវ ិក្កយបត្រនង
ិ បញ្ចូន
អ៊ីម៉េលហ�ើយទាង
ំ អស់នេះសុទ្ធតែត្រូវការការគាំទ្រផ្នែកព
 ័ត៌មានវ ិទ្យា។
ក្រៅពនេ
ី ះ ព័ត៌មានវ ិទ្យាគជា
ឺ មូលដ្ឋា នគ្រឹះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក្នុង
ការទំនាក់ទំនងព័ត៌មានទូទាង
ំ ពិភពលោកតាមវ ិធីសាស្ត្រប្រកប
ដោយសុវត្ភា
យប្រចាំតំបន់
ថិ ព នង
ិ សន្តិសុខ។ ដោយមានការយាល័
ិ
ស្ថិតនៅប្រទេសសិង្ហបុរហ�ើយ
ការយាល័
យកណ្តា លស្ថិតនៅ
ី
ិ
ទក្
ខ្ញុំមានឱកាសធ្វើដំណ�ើ រធ្វើការងារជាមួយមនុស្ស
ី រុងប៉ារសនោះ
ី
មកពីបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗ និងពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងតាមរយៈ
ការរកចម្រើន
ការងារក្នុងក្រុមហ៊ុននេះ។
ី
ក្រៅពីនេះ ក្រុមហ៊ុន Total Cambodge មានសិក្ខា សាលាស្តីពីព័ត៌មាន
វ ិទ្យាដែលប្រមូលផ្តុំផ្នែកព
 ័ត៌មានវ ិទ្យាមកពត
 ស៊ដី ែលនាំមកនូវការ
ី ំបន់អា
ចែករ ំលែកទស្សនៈទៅវ ិញទៅមក។
ផ្ម
តើ ចេញពីបទពិសោធនេះ អ្នកដែលចង់ប្រឡូកក្នុងវ ិស័យព័ត៌មាន
វ ិទ្យាចាបា
ំ ច់ត្រូវដឹងពច្រ
ី កផ្សេងៗដែលពួកគេអាចជ្រើសរ�ើសបាន។
វ ិស័យព័ត៌មានវ ិទ្យាគឺទូលំទូលាយ
 ណាស់មា
 នដូចជាការសរសេរកម្មវ ិធី
ការអនុវត្ត ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធបណ្តា ញជាដ�ើម។ វាពបា
ិ កនង
ឹ ក្លា យជា
អ្នកឯកទេស គ្រប់ចំណុចណាស់ ហ�ើយដូច្នេះយល់លន
្អ ិស្សិតម្នា ក់ៗ
ត្រូវតែមានគោលដៅនង
ន
ិ ទសដ
ិ ៅជាក់លាក់។ ប្រសន
ិ ប�ើអ្នកម
ិ ចូលចត
ិ ្ត
ព័ត៌មានវ ិទ្យាកុំចាប់យកអាជីពនេះឲ្យសោះ។ ការគ្រប់គ្រងពេលវេលា
នង
រុមហ៊ុនអា
 ស្រ័យល�ើការងារ
ិ ចេះបទបែនគជា
ឺ រ�ឿងសំខាន់ ពព្រោះក្
ី
របស់អ្នកដ�ើម្បីដំណ�ើ រការទៅមុខដោយរលូន។ ខ្ញុំសូមប
 ញ្ជាក់បន្ថែមថា
ទំនាក់ទំនងគជា
ឺ លក្ខណៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលចង់ប្រឡូកក្នុងវ ិស័យ
ព័ត៌មានវ ិទ្យាពីព្រោះវាសំខាន់ណាស់ដែលអាចទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នក
ដែលគ្មា នចំណេះដឹងផ្នែកព
 ័ត៌មានវ ិទ្យា៕
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Software Programmer

DID YOU KNOW?

អ្នកបង្កើតកម្មវ ិធីសូហវែ
្វ

surfing the source code.

•  Programmers spend approximately 30% of their time
• Studies have shown that remote programmers have lower
productivity than local programmers.
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What would happen if your computer stopped
working, would you be able to cope? What
about if every computer in your company
stopped working, what would you do then? A
Software Programmer is the go-to person for all
computer and software related solutions.

ត�ើនឹងមានរ�ឿងអ្វីក�ើតឡ�ើង ប្រសិនប�ើកុំព្យូទ័រ
ំ
របស់អ្នកលែងដណ�ើ
រការ?ត�ើអ្នកអាចរស់បានទេ? ត�ើមានរ�ឿងអ្វី

Software Programmer, also referred to as a
Computer Programmer, is a profession that comes
under the IT sector. They create programmes that
are used by companies, the military, public entities
and any other organisation that requires one. Their
tasks range from designing, implementing, installing
and managing a facility’s software systems, all the
way to managing mobile device systems. Their
main goal is to develop computer programs that
allow computer systems to process information in
the appropriate manner by specifying step-by-step
processes. They must be proficient in different
programming languages such as Java, XML and
C++.

អ្នកបង្កើតកម្មវ ិធីសូហវែ
្វ ដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាអ្នក
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ប្រសិនប�ើកុំព្យូទ័រក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកឈប់ដំណ�ើ រការទាំងអស់?

ត�ើអ្នកធ្វើដូចម្តេច? អ្នកបង្កើតកម្មវ ិធីសូហវែ
្វ គឺជាមនុស្សដែលមហាជន

បច្ចេកវ ិទ្យានង
ិ ការសរសេរកម្មវ ិធគ
ី ជា
ឺ ការងារដែលខ្ញុំពេញចត
ិ ្ត ហេតុដូច
នេះបានជាខ្ញុំស្រលាញ់ ការធ្វើការក្នុងវ ិស័យពត៌មានវ ិទ្យា។
បច្ចុប្បន្នខញុំគ
្ ជា
ឺ អ្នកសរសេរកម្មវ ិធជា
ី ន់ខ្ពស់នៅ KhmerDev
អស់រយៈពេលជាងមួយឆ្នា ហ�ើ
ំ យ។

ត្រូវការសាកសួរជុំវ ិញបញ្ហាកុំព្យូទ័រនិងសូហវែ
្វ ទាំងអស់។

បង្កើតកម្មវ ិធីកុំព្យូទ័រផងដែរនោះ គឺជាអ្នកដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹង

ផ្នែកព័ត៌មានវ ិទ្យា។ ពួកគេបង្កើត កម្មវ ិធីសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់នៅ
តាមក្រុមហ៊ុន វ ិស័យយោធា អង្គភាពសាធារណៈ
និងស្ថា ប័នផ្សេងៗទ�ៀតដែលត្រូវការ។

ការងាររបស់ពួកគេមានចាប់ពីរចនា អនុវត្តជាក់ស្តែង ដំឡ�ើង
និងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសូហវែន
្វ ៅតាមស្ថា ប័ន ព្រមទាំងការគ្រប់
គ្រងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទផងដែរ។ គោលដៅចម្បងរបស់ពួកគេគឺ

បង្កើតកម្មវ ិធីកុំព្យូទ័រ ដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដំណ�ើ រការព័ត៌មាន

ក្នុងលក្ខណៈសមស្រប ដោយបង្ហាញដំណ�ើ រការពីដំណាក់
កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយយ៉ាងជាក់លាក់។ ពួកគេមានភាពស្ទាត់
ជំនាញក្នុងការរ�ៀបចំកម្មវ ិធីភាសាផ្សេងៗដូចជា
កម្មវ ិធី Java កម្មវ ិធី XML និងកម្មវ ិធី C++ ។

Basic requirements
(i.e. Education level)

Starting salary
(monthly)

Progressive salary
(after 1+ year)

Vocational Training;
Bachelor’s Degree

300-350 USD

500-700 USD

Progressive salary
(after 5+ years)

Main sectors

Where to study

eCommerce; Internet; IT

Royal University of Phnom Penh
(RUPP); Institute of Technology of
Cambodia (Techno); Norton
University; Zaman University

800-1500 USD

សុខ ពុទ្ធិភ័ណ្ឌ
អ្នកសរសេរកម្មវ ិធីជាន់ខ្ពស់
ក្រុមហ៊ុន KhmerDev

Mr. Sok Puthiphorn
Senior Programmer
KhmerDev
Technology and programming is my passion, so I love
working in the Information Technology sector. Today I am
a Senior Programmer at KhmerDev, where I have been
working for just over one year.
In 2010, I started as an Internet Shop Controller in a local
Internet café, working part-time before being hired as a
Developer and Technical Support Team Leader at BnD
Solutions in 2011. I progressed through company ranks to
become Senior Programmer at Atmosphere Technology
Co., Ltd by 2013.
As Programmers, we are faced with new problems to solve
everyday, from debugging and working on someone else’s
code to communicating and understanding what clients
want. Additionally, technology is constantly changing and
programming languages must constantly adapt, which
means we must always stay on top of everything and
don’t fall behind. We are constantly adapting and looking
to improve as this is an industry with endless room for
growth. The constant evolution of technology is what
makes the job exciting.
One of the best things about being a Computer
Programmer is that while companies generally require a
Bachelor’s degree in computer science or programming,
some will hire individuals with just a certificate or an
associate degree. Experience is key; get as much as you
can, however you can. If you are looking to work in this
sector, my advice is that you should always be prepared
- know the job and the company you are approaching.
Most importantly, be ready to explain why you are the
best candidate for the job. Start coding, immerse yourself
in technology, and become a problem solver. If you love
technology and working on step-by-step codes to help
businesses run efficiently, this is the job for you. For me, I
believe that with my current experience and knowledge I
can become a Project Manager or Technical Team Leader.

កាលពឆ្នា
ំ ០១០ ខ្ញុំចាប់ផ្តើមធ្វើការងារជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅហាង
ី ២
អ៊ន
ី ធ�ើណិតកាហ្វេមួយជាការងារក្រៅម៉ោ ងមុនពេលខ្ញុំចូលបម្រើ
ការងារជា អ្នកបង្កើតកម្មវ ិធីនិងជាប្រធានក្រុមគាំទ្របច្ចេកទេសនៅ
ក្រុមហ៊ុន BnD Solutions ក្នុងឆ្នា ២
ំ ០១១។ ខ្ញុំបានទទួលតំណែងជា
បន្តបន្ទាប់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះ រហូតក្លា យជាអ្នកសរសេរកម្មវ ិធី
ជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុន Atmosphere Technology Co., Ltd
ក្នុងឆ្នា ២
ំ ០១៣។
ក្នុងតួនាទីជាអ្នកសរសេរកម្មវ ិធី យ�ើងជួបប្រទះបញ្ហាថ្មីៗដែលត្រូវដោះ
ស្រាយរ�ៀងរាល់ថ្ងៃ ដូចជាកែកំហុសកម្មវ ិធក
ី ុំព្យូទ័រ ដោះកូដរបស់
អ្នកដទៃ ទំនាក់ទំនង និងស្វែងយល់ពីអ្វីដែលអតិថិជនចង់បាន។
ជាងនេះទៅទ�ៀត បច្ចេកទេសប្រែប្រួលឥតឈប់ឈរ នង
ិ ត្រូវសម្រប
ខ្លួនទៅនឹងភាសាកម្មវ ិធីជាបន្តបន្ទាប់ មានន័យថា យ�ើងត្រូវតែនាំមុខអ្វី
ៗគ្រប់យ៉ាងហ�ើយមន
ិ អាចនៅយត
ឺ យ៉ាវបានទេ។ យ�ើងសម្របខ្លួនជា
បន្តបន្ទាប់និងព្យាយាមកែលម្អ ពីព្រោះនេះគឺជាឧស្សាហកម្មដែលមាន
ឱកាសលូតលាស់ឥតឈប់ឈរ។ បដិវត្តបច្ចេកវ ិទ្យាជាបន្តបន្ទាប់គជា
ឺ
មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យការងារនេះកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍។
ចំណុចមួយក្នុងចំណោមចំណុចល្អបំផុតដ�ើម្បីក្លា យជាអ្នកសរសេរកម្ម
វ ិធគ
ី ឺ ស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនជាទូទៅត្រូវការបរញ្
ិ ញា បត្រផ្នែក
វ ិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រឬសរសេរកម្មវ ិធីនោះ ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទ�ៀតប្រើ
ប្រាស់បុគ្គលក
ិ ដែលមានត្រឹមវ ិញ្ញាបនបត្រ ឬបរញ្
ិ ញា បត្ររងប៉ុណ្ណោះ។
សំខាន់គឺបទពិសោធ។ ត្រូវស្វែងរកបទពិសោធឲ្យបានច្រើនតាម
ដែលអាចធ្វើទៅបាន ទោះបជា
ី អ្នករ�ៀនពន
ី រណាក៏ដោយ។
ប្រសិនប�ើអ្នកចង់ធ្វើការងារនៅក្នុងវ ិស័យនេះ យោបល់របស់ខញុំគ
្ ឺថា
អ្នកគួរតែត្រៀមខ្លួនជាមុន ត្រូវស្គា ល់ពកា
ី រងារនង
ិ ក្រុមហ៊ុនដែល
អ្នកទាក់ទង។ សំខាន់បំផុត ត្រៀមខ្លួនពន្យល់ថា ហេតុអ្វីបានជាអ្នក
គជា
តើ សរសេរកូដ
ឺ បេក្ខភាពឆ្ម
នើ បំផុតសម្រាប់ការងារនេះ។ ចាប់ផ្ម
ប្រឡូកក្នុងបច្ចេកវ ិទ្យា និងធ្វើខ្លួនជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហា។
ប្រសន
ិ ប�ើពេញចត
ិ ្តនង
ឹ បច្ចេកវ ិទ្យា នង
ិ ធ្វើការងារល�ើកូដមួយជំហាន
ម្តងមួយជំហានម្តងដ�ើម្បីជួយឲ្យអាជីវកម្មដំណ�ើ រការទៅមុខដោយមាន
ប្រសទ
ិ ្ធភាពនោះ នេះគជា
ឺ ការងារសម្រាប់អ្នក។ សម្រាប់ខញុំ្ ខ្ញុំជ�ឿជាក់ថា
ជាមួយនឹងបទពិសោធនិងចំណេះដឹងបច្ចុប្បន្នរបស់ខញុំ្ ខ្ញុំអាចធ្វើជា
នាយកគម្រោងឬបំពេញតួនាទជា
ី ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេសបាន៕
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Public Health Specialist
អ្នកឯកទេសសុខភាពសាធារណៈ

មុនរី ត្ន
័
អ្នកឯ
 កទេសសុខភាពសាធារណៈ
មនរ្ទី ពេទ្យកាល់ម៉ែត

Safety standards and health initiatives can help
improve the daily health of individuals and
families within a community. However, they
must be constantly monitored and
re-evaluated, with improvements made to
ensure they remain effective and cost-efficient.
Strong health initiatives can help save lives,
reduce the amount of disease and improve the
quality of life for many people.

បទដ្ឋា នសុវត្ថិភាព និងគំនិតផ្តួចផ្តើមស្តីពីសុខភាព អាចធ្វើឲ្យសុខភាព

A Public Health Analyst/Specialist assists
individuals, families and communities to
understand and manage health related issues. He/
she will perform assessments of health policies
and programs, as well as collect and analyse data
to assist in finding the best course of actions to
maintain strong health programs. The Analyst/
Specialist will assess the impact of environmental
issues on public health and help communicate to
the public minimum health safety standards that
should be adopted.

អ្នកវ ិភាគ ឬអ្នកឯកទេសសុខភាពសាធារណៈជួយ បុគ្គលម្នា ក់ៗ គ្រួសារ

ប្រចាំថ្ងៃរបស់បុគ្គល និង គ្រួសារនីមួយៗនៅតាមសហគមន៍

ប្រស�ើរឡ�ើង។ ទោះបីជាយ៉ាងណា ពួកគេត្រូវតែតាមឃ្លា ម�ើ
ំ ល និងវាយ
តម្លៃឡ�ើងវ ិញជាប្រចាំ ហ�ើយត្រូវតែធ្វើការកែលម្អ ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថា
បទដ្ឋា ននិងគំនិតផ្តួចផ្តើមទាំងនោះនៅតែមានប្រសិទ្ធភាព

និងសមស្របចំពោះការចំណាយ។ គំនិតផ្តួចផ្តើមស្តីពីសុខភាពដ៏រងមាំ
ឹ
អាចជួយសង្គ្រោះជីវ ិតមនុស្ស កាត់បន្ថយជំងឺ និងកែប្រែគុណភាពជីវ ិត
របស់មនុស្សជាច្រើន។

និងសហគមន៍ឲ្យយល់និងគ្រប់គ្រង បញ្ហា ពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាព។
ពួកគេធ្វើការវាយតម្លៃពីកម្មវ ិធីសុខ ភាព និងគោលនយោបាយ

ព្រមទាំងប្រមូល និងវ ិភាគទិន្នន័យ ក្នុងការជួយស្វែងរកទិសដៅ

សកម្មភាពដ៏ប្រស�ើរបំផុត ដ�ើម្បីរក្សាកម្មវ ិធីសុខភាពដ៏រងមាំ
នេះ។
ឹ

អ្នកវ ិភាគ ឬអ្នកឯកទេសនឹងធ្វើការវាយតម្លៃល�ើផលប៉ះពាល់ដែលក�ើត
ចេញពី បញ្ហាបរស្ថា
ិ នមកល�ើសុខភាពសាធារណៈ និងជួយផ្សព្វផ្សាយ
អំពីបទដ្ឋា នសុវត្ថិភាពសុខភាពដែលបានប្រកាន់យកនេះ។

DID YOU KNOW?

• One of the key accomplishments of worldwide public health programmes is
immunisations, and the eradication of diseases like polio.
Basic requirements
(i.e. Education level)

Starting salary
(monthly)

Progressive salary
(after 1+ year)

Master’s Degree

500-700 USD

800-1000 USD

Progressive salary
(after 5+ years)

1200-2000 USD
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Main sectors

Where to study

Development Agencies;
Government;
Not-for-profit

University of Health Sciences;
International University (IU)

Dr. Monirath
Public Health Specialist
Calmette Hospital
I am a Medical Doctor working in the field of Pathology
(cancer diagnostics and prevention) at Calmette Hospital.
I have been Head of the Pathology Department for four
years. Before this, I did my specialisation training and a
PhD research in pathology/cancer diagnostics for 4 years
in Belgium.
Sciences were always my favourite subjects in school.
Knowing my personality, knowledge and interest in
science, my Biology Teacher pushed me toward medical
school after high school. During my medical study and
training, I realised that cancer incidence and mortality
keeps increasing worldwide, particularly in developing
countries like Cambodia. I did a small survey on the
existing human resources in this field and found out there
was a great need for more specialists in this field. That is
the story of me embarking on my career path.
I love every aspect of my job, ranging from the technical
laboratory work to teaching the next group of students.
I also enjoy advocating for the improvement of cancer
prevention and care in Cambodia.
Also, this job comes with challenges. Firstly, the
Cambodian populace value foreign health services over
local ones. It’s hard to change their perspective but at least
I can contribute to the improvement of cancer prevention
and care services in my hospital and hopefully my country.
Secondly, medical students are often more attracted to
other fields in which there already thousands of specialists,
overlooking the importance of cancer diagnostics. Some
may be turned away from cancer diagnostics because
you work behind the scenes, not dealing directly with
patients, but assisting Doctors to diagnose and manage
their clients.
By 2017, I’d like to establish the National Cancer
Prevention Unit at the National Cancer Centre. I would also
like to lead the Working Group for Cancer Prevention at
the Ministry of Health towards effective implementation of
national strategies against cancer.
Cambodia faces a shortage of specialists, notably in
the field of cancer. There is so much to be done and a
great demand for qualified human resources. For this
very reason I would recommend this career path. My
advice to anyone looking in this direction would be to:
have the qualifications and technical training; be highly
committed to the betterment of the health care system,
particularly cancer prevention and control; and be a great
communicator/networker.

ំ ឺ
ខ្ញុំគជា
ឺ វេជ្ជបណឌិ្ តឯកទេសផ្នែករោគសាស្ត្រ (ធ្វើរោគវ ិនច
ិ ្ឆ័យរកជង
មហារកន
ី ិងបង្កា រ)នៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត។ ខ្ញុំធ្វើជាប្រធានផ្នែក
រោគសាស្ត្ររយៈពេលបួនឆ្នា ។
ំ ពម
 នការបណ្តុះ
ី ុនខ្ញុំធ្លាប់ទទួលបា
បណ្តា លឯកទេសនិងស្រាវជ្រាវថ្នា ក់ PhD ផ្នែករោគសាស្ត្រនិង រោគ
វ ិនច
ឺ ហារក
ិ ្ឆ័យជំងម
ី អស់រយៈពេលបួនឆ្នា នំ ៅប្រទេសបែលហ្ស៊ិក។
វ ិទ្យាសាស្ត្រគជា
ឺ មុខវ ិជ្ជាដែលខ្ញុំចូលចត
ិ ្តនៅសាលា។ ដោយសារ
ស្គា ល់ពីបុគ្គលិកលក្ខណៈចំណេះដឹងនិងចំណាប់អា
 រម្មណ៍
របស់ខ
 ញុំល�ើ
្ ផ្នែកវ ិទ្យាសាស្ត្រគ្រូបង្រៀនជីវវ ិទ្យារបស់ខញុំបាន
្
ជំរុញឲ្យ
ខ្ញុំចូលសិក្សានៅសាលាវេជ្ជសាស្ត្របន្ទាប់ពីខញុំបញ្ច
្
ប់ការសិក្សានៅ
វ ិទ្យាល័យ។ អំឡុងការសក្
 របណ្តុះបណ្តា លផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ
ិ សានង
ិ កា
ខ្ញុំដឹងថា ករណីជំងឺមហារក
ំ 
ី និងអត្រាមរណភាពបន្តក�ើតឡ�ើងទូទាង
ពភ
ៅក្នុងបណ្តាប្រទេសកំពុងអ
 ភវិ ឌ្ឍដូចជា
ិ ពលោក ជាពសេសន
ិ
ប្រទេសកម្ពុជាជាដ�ើម។ ខ្ញុំបានធ្វើការស្ទង់មតិកម្រិតតូចមួយល�ើ
ធនធានមនុស្សដែលមានស្រាប់នៅក្នុងផ្នែកនេះ ហ�ើយរកឃ�ើញថា
នៅមានតម្រូវកា
 រអ្នកឯកទេសផ្នែកនេះជាច្រើនអ្នកទ�ៀត។ នេះគឺជា
រ�ឿងរ៉ា វនៃការចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់ខ
 ញុំ។
្
ខ្ញុំចូលចត
ិ ្តគ្រប់ផ្នែកនៃការងាររបស់ខញុំ្ មានចាប់ពកា
ី រងារនៅមន្ទីរពិសោធន៍ប
 ច្ចេកទេសរហូតដល់កា
 របង្រៀនក្រុមនិស្សិតជំនាន់ក្រោយ។
ខ្ញុំចូលចត
ិ ្តគាំទ្រឲ្យមានការពង្រឹងបន្ថែមនូវវ ិធានការទប់ស្កា ត់
និងការព្យាបាលជំងឺមហារកនៅប្រទេសកម្
ី
ពុ ជា។
ការងារនេះក៏មានបញ្ហាប្រឈមផងដែរ។ ទីមួយប្រជាពលរដ្ឋក
 ម្ពុជាផ្តល់
តម្លៃឲ្យសេវាសុខភាពនៅបរទេសជាងសេវាសុខភាពនៅក្នុងស្រុក។
វាពិបាកនឹងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈរបស់ពួកគាត់ ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់
ខ្ញុំអាចចូលរម
ួ ចំណែកក្នុងការធ្ឲ
វើ ្យប្រស�ើរឡ�ើងនូវវ ិធានការបង្កា រ
ជំងឺមហារក
ំ រសុខភាពនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់ខញុំ្
ី និងសេវាកម្មគាពា
នង
្ ងដែរ។ ទព
ិ នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខញុំផ
ី រី នស្សិ
ិ តពេទ្យច្រើនតែចាប់
អារម្មណ៍ល�ើជំនាញផ្សេង ដែលមានអ្នកឯ
 កទេសរាប់ពាន់នា
 ក់ទៅហ�ើយ
នោះ ដោយម�ើលរ ំលងពសា
ី រៈសំខាន់នៃជំនាញធ្វើរោគវ ិនច
ិ ្ឆ័យជំងឺ
មហារក។
ី ខ្លះទ�ៀតប្រហែលជាមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការធ្វើរោគ វ ិនិច្ឆ័យ
ជំងម
ពព្រោះ
ពួកគេត្រូវធ្វើការងារដោយមន
ឺ ហារកទេ
ី
ី
ិ ទាក់ទងផ្ទាល់
ជាមួយអ្នកជំងឺដោយគ្រាន់តែជួយវេជ្ជបណឌិ្ តធ្វើរោគវ ិនិច្ឆ័យនិង
គ្រប់គ្រងអ្នកជ
 ំងតែ
ឺ ប៉ុណ្ណោះ។
ំ ម
ខ្ញុំចង់បង្កត
 ង្គភាពជាតប
មជ្ឍមណ្ឌលជាតជ
ើ អ
ឺ ហារកនៅ
ិ ង្កា រជង
ី
ិ ំងឺ
មហារកនៅត្រឹមឆ្នា
២
ំ ០១៧ ។ ខ្ញុំក៏ចង់ដឹកនាំក្រុមកា
 រងារបង្កា រជំងឺ
ី
មហារកនៅក្រសួ
ងសុខាភបា
ី
ិ លឆ្ពោះទៅរកការអនុវត្តប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធភាពនូវយុទ្ធសាស្ត្រជា
 តិប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារក។
ី
ប្រទេសកម្ពុជានៅខ្វះអ្នកឯ
 កទេសជាពិសេសផ្នែកជ
 ំងឺមហារក
ី ។
នៅមានកច្ច
 រច្រើននូវធនធាន
ិ ការច្រើនទ�ៀតដែលត្រូវធ្វើនង
ិ តម្រូវកា
មនុស្សដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់។ ដោយសារតែហេតុផលនេះ
ខ្ញុំសូមណែនាំអាជីពការងារនេះ។ យោបល់របស់ខញុំច
្ ំពោះអ្នកដែល
ចង់ចាប់យកអាជីពនេះគឺត្រូវមា
 នលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ និង
ការបណ្តុះបណ្តា លបច្ចេកទេស មានការប្តេជ្ញាចត
ិ ្តខ្ពស់ក្នុងការធ្វើឲ្យ
ប្រព័ន្ធគាពា
ំ រសុខភាពប្រស�ើរឡ�ើងជាពិសេសវ ិធានការគ្រប់គ្រង
នង
ឺ ហារក
ិ បង្កា រជំងម
ី នង
ិ ត្រូវតែជាអ្នកមានទំនាក់ទំនងដ៏ប៉ន
ិ ប្រសប់៕
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Economist

DID YOU KNOW?

សេដ្ឋវ ិទូ

and Macroeconomics.

• Economists deal with two main streams - Microeconomics
• Both Mick Jagger and Arnold Schwarzenegger studied economics.

Money makes the world go round.
Understanding the key fundamentals behind
money can help drive success. Have you
ever been interested in how some policies
and decisions have substantial effects on
an individual’s wealth? Or what banks,
governments and consulting companies would
do if they didn’t understand wealth and the
movement of money?
An Economist is an expert in the fields of wealth
and money movement. They study the impact
of policies and decisions on the real world to
provide both the private and public sectors with
recommendations. Through extensive research,
Economists discover and expose trends to make
industry specific forecasts. They analyse and
interpret money-related issues such as taxes,
inflation, population growth, employment levels,
and the management of resources, goods and
services. They typically work for governments,
banks, consulting companies, multi-national
corporations and universities.

គ្រឹះសំខាន់នៅពីក្រោយ ប្រាក់អាចជួយឲ្យយ�ើងសម្រេចជោគជ័យ។

ធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍ថា ត�ើគោលនយោបាយ និងការសម្រេចចិត្តខ្លះមាន
ឥទ្ធិពលទៅល�ើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលម្នា ក់ច្រើនបែបណាទេ?
ត�ើធនាគារ រដ្ឋា ភិបាល និងក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់នឹងធ្វើអ្វី

ប្រសិនប�ើពួកគេមិនយល់ពីទ្រព្យសម្បត្តិនិងការចរាចរសាច់ប្រាក់?
សេដ្ឋវ ិទូគឺជាអ្នកជំនាញក្នុងវ ិស័យទ្រព្យធន និងចរាចរសាច់ប្រាក់។
ពួកគេសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ នៃគោលនយោបាយនិងការសម្រេច

ចិត្តទៅល�ើ ពិភពពិត ដ�ើម្បីផ្តល់អនុសាសន៍ដល់វ ិស័យឯកជននិងរដ្ឋ។
តាមរយៈការស្រាវជ្រាវដ៏ទូលំទូលាយ សេដ្ឋវ ិទូរកឃ�ើញ

និងលាតត្រដាងអំពីនិន្នា ការ ដ�ើម្បីធ្វើការព្យាករណ៍ជាក់លាក់មួយ។
ពួកគេវ ិភាគ និងបកស្រាយពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់

ដូចជាប្រាក់ពន្ធអតិផរណា កំណ�ើ នប្រជាពលរដ្ឋកម្រិតការងារ
និងការគ្រប់គ្រងធនធាន ទំនិញនិងសេវាកម្ម។ តាមធម្មតា

ពួកគេបម្រើការឲ្យរដ្ឋា ភិបាល ធនាគារ ក្រុមហ៊ុន ពិគ្រោះយោបល់
សាជីវកម្មពហុជាតិ និងតាមសាកលវ ិទ្យាល័យជាដ�ើម។

Mr. Sopheak Srun
Economist
Royal University of Law and Economics
Economics is a subject that allows you to pursue many
different career opportunities: in the private sector for
companies and financial institutions, in the public sector
via civil service, or in academia. After graduating with a
Master’s in Economics from the University of Lumière
in Lyon, France, in 2010, I was contacted by the Head of
Projects for French Cooperation at the Royal University
of Law and Economics (RULE) with a proposal to set up
an economics and management research centre. Upon
my return to Cambodia in 2010 I began working as a
Researcher in international trade.
My passion and love for research and teaching is what
lead me to enter academia, where I was able to satisfy
both passions at the same time. Since May 2014, I’ve held
the position of Operations Manager, where I conduct
extensive research for various economics-related projects
and act as Program Coordinator.
I monitor both the Master’s and Bachelor’s programmes
for economics. On a daily basis, I oversee the academic
curriculum and the planning of classes while managing
relationships with our partners, among other things. I
very much enjoy this challenge because I am in constant
contact with students, professors, companies and partners
– allowing me to improve my communication and problem
solving skills every day.

Starting salary
(monthly)

Progressive salary
(after 1+ year)

Master’s Degree; PhD

300 USD

500-700 USD

1500-2500 USD
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ប្រាក់អាចធ្វើឲ្យពិភពលោកក្រឡាប់ចាក់។ ការយល់ដឹងអំពីមូលដ្ឋា ន

Basic requirements
(i.e. Education level)

Progressive salary
(after 5+ years)

ស្រ៊ុន សុភ័ក្រ
អ្នកសេដ្ឋកច្ច
ិ
សកលវ ិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងសេដ្ឋកិច្ច

Main sectors

Where to study

Development Agencies;
Government;
Not-for-profit

Royal University of Law and Economics
(RULE); University of Cambodia
(UC); International University (IU);
University of Puthisastra (UP)

With my current experience, I have the opportunity to
progress through the ranks at the university to become
a department head, dean, vice rector or rector. But to do
so, especially in the education sector, having a PhD degree
is key. At the French Cooperation, we encourage our staff
to pursue a PhD and allow them to suspend employment
contracts in order to do so. I am currently a third year PhD
student at the University of Toulon in France.
I would recommend this career path to anyone that
enjoys learning and passing on knowledge to younger
generations, people who like to communicate with people
from all parts of society. Some of the key qualities we look
for includes: problem solving skills, time management
skills, language (at least French or English) and the ability
to work under pressure.

សេដ្ឋកិច្ចគឺជាកម្មវត្ថុដែលជួយឲ្យអ្នកចាប់យកឱកាសការងារផ្សេងៗ
ទ�ៀតនៅតាមវ ិស័យឯកជនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន នង
ិ គ្រឹះស្ថា នហរិ ញ្ញវត្ថុ
នៅតាមវ ិស័យសាធារណៈតាមអង្គការរដ្ឋា ភិបាលស៊ីវ ិលឬតាមគ្រឹះ
ស្ថា នឧត្តមសក្
ិ សា។ បន្ទាប់ពប
ី ញ្ច ប់ការសក្
ិ សាថ្នា ក់អនុបណ្ឌិតពសា
ី កល
វ ិទ្យាល័យ Lumiere ក្នុងទីក្រុងលីយុង
៉ ប្រទេសបារា ំងកាលពីឆ្នា ២
ំ ០១០
ប្រធានគម្រោងនៅ មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតប
ិ តកា
្តិ របារា ំងនៅសាកល
វ ិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងសេដ្ឋកិច្ច (RULE) បានទាក់ទងដោយ
ស្នើឲ្យបង្កត
ើ មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគ្រប់គ្រង នង
ិ សេដ្ឋកច្ច
ិ ។ នៅពេលខ្ញុំ
ត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នា ២
ំ ០១០ ខ្ញុំចាប់ផ្តើមធ្វើការងារជា
អ្នកស្រាវជ្រាវល�ើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាត។
ិ
ចំណង់ចំណូលចត
្ ំពោះការស្រាវជ្រាវ នង
ិ ្ត នង
ិ ក្តីស្រឡាញ់ របស់ខញុំច
ិ ការ
បង្រៀនគឺជាអ្វីដែលបានជំរុញខ្ញុំឲ្យឈានជ�ើងចូលក្នុងគ្រឹះស្ថា នឧត្តម
សក្
្ ្នុងពេលតែមួយ។
ិ សាទដី ែលខ្ញុំអាចសម្រេចបំណងទាំងពរី របស់ខញុំក
ចាប់តាង
ំ ពីឆ្នា ២
ំ ០១៤មក ខ្ញុំបំពេញមុខងារជានាយកប្រតិបត្តិ ដែលខ្ញុំ
បានធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនល�ើគម្រោងពាក់ព័ន្ធសេដ្ឋកច្ចផ
ិ ្សេងៗ នង
ិ ដ�ើរ
តួជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវ ិធីផងដែរ។
ខ្ញុំត្រួតពិនិត្យម�ើលកម្មវ ិធីសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ថ្នា ក់បរញ្
ិ ញា បត្រ និងថ្នា ក់អនុបណ្ឌិត។ ជាប្រចាំខញុំត្រួ
្ តពន
ិ ត
ិ ្យម�ើលកម្មវ ិធស
ី ក្
ិ សានង
ិ ការរ�ៀបកាលវ ិភាគ
សិក្សា ស្របពេលចាត់ចែងទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូផ្សេងក្នុងចំណោម
កច្ច
ិ ការមួយចំនួនទ�ៀត។ ខ្ញុំពត
ិ ជាពេញចត
ិ ្តនង
ឹ បញ្ហាប្រឈមនេះ
ខ្លា ង
ំ ណាស់ ពីព្រោះខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនិសិ្សត
សាស្ត្រា ចារ្យ ក្រុមហ៊ុន នង
ើ
ិ ដៃគូ ហ�ើយការធ្វើបែបនេះជួយខ្ញុំឲ្យបង្កន
ជំនាញទំនាក់ទំនង និងជំនាញដោះស្រាយបញ្ហារាល់ថ្ងៃ។
ជាមួយនឹងបទពិសោធបច្ចុប្បន្នរបស់ខញុំ្ ខ្ញុំមានឱកាសក្លា យជា
ប្រធានផ្នែកព្រឹទ្ធបុរស សាកលវ ិទ្យាធកា
ិ ររងឬសាកលវ ិទ្យាធកា
ិ រ។
ប៉ុន្តែដ�ើម្បីទទួលបានតំណែងនេះ ជាពិសេសនៅក្នុងវ ិស័យអប់រ ំ
ការមានសញ្ញាបត្រ PhD គជា
ឺ រ�ឿងសំខាន់។ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការបារា ំង យ�ើងល�ើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិករបស់យ�ើងឲ្យបន្តថ្នា ក់
PhD នង
យាការងារដ�ើម្បីបន្តការសក្
ិ អនុញ្ញាតឲ្យពួកគេព្យួរកច្ចសន្
ិ
ិ សា។
បច្ចុប្បន្ន ខ្ញុំជានិស្សិត PhD ឆ្នា ទ
ំ ី៣ នៅសាកលវ ិទ្យាល័យ University
of Toulon ប្រទេសបារា ំង។
ខ្ញុំសូមណែនាំអាជីពការងារនេះដល់អ្នកដែលចូលចត
ិ ្តសក្
ិ សា នង
ិ ចង់ផ្ទេរ
ចំណេះដឹងទៅមនុស្សជំនាន់ក្រោយនិងអ្នកដែល ចូលចិត្ត ទំនាក់ទំនង
ជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នា មកពគ្រ
ី ប់ផ្នែកក្នុងសង្គម។ លក្ខណៈសម្បត្តិ
សំខាន់មួយចំនួនដែលយ�ើងស្វែងរកនោះរួមមាន
ជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា ជំនាញគ្រប់គ្រងពេលវេលា ភាសា
(យ៉ាងហោចណាស់បារា ំងឬអង់គ្លេស) និងសមត្ថភាពធ្វើការងារ
ក្រោមសម្ពាធ៕
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Doctor
គ្រូពេទ្យផ្នែកជំងឺទូទៅ

វេជ្ជបណ្ឌិត ម៉េង សុកស�ៀន
វេជ្ជបណឌិ្ តនៅមន្ទីរពេទ្យ Praram 9

Whether it’s a common cold or a broken leg,
we all need someone to turn to for information
when we fall ill or get injured. We need direction
from someone who knows us and our family,
and about medical treatments.
General Practitioners are Doctors that work in local
communities and are the first point of contact
for any medical issues a person may face. They
provide families with primary and continuing
medical care with physical examinations, diagnosis
and treatment. They take into account emotional
and psychological factors and refer patients to
the appropriate places for further monitoring or
assessment by specialists. GPs can work for the
public sector, in public hospitals and with various
government organisations like the military, or in
the private sector in privately owned clinics.

មិនថា ជាជំងឺផ្តាសាយធម្មតា
 ឬរបួសបាក់ជ�ើងនោះទេ យ�ើងទាង
ំ 
អស់គ្នាត្រូវការមនុស្សម្នា ក់ដ�ើម្បីជួបសុំព័ត៌មាននៅពេលយ�ើង

ធ្លាក់ខ្លួនឈឬ
 រការណែនាំពីមនុស្សម្នា ក់ដែល
ឺ រងរបួស។ យ�ើងត្រូវកា

Dr. Meng Soksearn
Medical Doctor
Praram 9 Hospital

គ្រូពេទ្យផ្នែកជ
 ំងឺទូទៅគឺជាគ្រូពេទ្យដែលធ្វើការងារនៅតាមសហគមន៍

Growing up as a kid who was always getting sick, I decided
during high school to pursue a career in medicine to help
myself stay healthy. Becoming a Doctor was also a way
for me to take care of my family if they happened to fall
ill. This was a great motivator. Today, I work part-time
as Medical Doctor in two different places: I am the Chief
Medical Consultant for Praram 9 Hospital in Thailand, and
a permanent Medical Doctor for the International Taiwan
Sunrise Organisation in Cambodia.

ដឹងអំពីយ�ើងគ្រួសាររបស់យ�ើងនិងដឹងពីវ ិធីសាស្ត្រព្យាបាល។

ក្នុងមូលដ្ឋា ននិងជាមនុស្សដំបូងដែលបានដឹងពីបញ្ហាសុខភាពដែល
មនុស្សជួបប្រទះ។ ពួកគេផ្តល់កា
 រថែទាំសុខភា
 ពបឋមនិងបន្ត
ការព្យាបាលតាមរយៈការពិនិត្យរាងកាយ ការធ្វើរោគវ ិនិច្ឆ័យនិងការ
ព្យាបាល។ពួកគេពិចារណាអំពីកត្តាផ្លូវអារម្មណ៍និងកត្តាចិត្តសាស្ត្រ
និងប
 ញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅកាន់ទីកន្លែងសមស្របមួយដ�ើម្បីទទួលបា
 ន

ការតាមដានឬការវាយតម្លៃបន្ថែមពីអ្នកឯ
 កទេស។ គ្រូពេទ្យផ្នែកជំងឺ

ទូទៅអាចធ្វើការងារសម្រាប់វ ិស័យសាធារណៈមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងជាមួយ
ស្ថាប័នរដ្ឋច្រើនទ�ៀតដូចជាវ ិស័យយោធាឬវ ិស័យឯកជននៅតាម
មន្ទីរព្យាបាលឯកជន។

Being a Doctor allows me to help people and also build
strong bonds with them. One of the greatest joys in my
Cambodia job having the opportunity to treat patients
as they need treatment with no bureaucratic or financial
restrictions. I can take the time to explain to these
patients the best way to stay healthy without necessarily
using antibiotics, relying more on home-remedies and
improving sanitation and personal hygiene.

DID YOU KNOW?

• Doctors and Physicians are among the highest paid professions,
and the job growth in the field is fast.

• The earliest written records of a proper hospital with in-house doctors
were in Sri Lanka in the 5th century BC.
Basic requirements
(i.e. Education level)

Starting salary
(monthly)

Progressive salary
(after 1+ year)

Master’s Degree; PhD

300-400 USD

500-800 USD

Progressive salary
(after 5+ years)

800-1500 USD
44

At Praram 9 Hospital, I meet with patients on a daily basis
and give them as much information as possible regarding
treatment prices and their medical conditions, as well as
providing advice on how to relieve their discomfort. With
ITSO, I work with a medical team treating the poor in rural
areas of Cambodia. As a Doctor in Cambodia, one of my
key missions is to provide free medical consultation and
treatment for Cambodians who do not have the means
to pay.

Main sectors

Where to study

Government; Hospital &
Clinics; Not-for-profit

University of Health Sciences;
International University (IU);
Health Science Institute of RCAF

However, working in rural areas also entails a few
challenges, notably having to communicate with people in
simple language, which is made difficult as there are not
always clear translations from English to Khmer. When we
work in rural areas, we also do not have access to mobile
medical equipment and facilities, thus limiting our capacity
to provide an accurate diagnosis.
Many people imagine this profession to help you earn
a good salary, but being a Doctor is about more than
money. You have a chance to continuously learn from your
interactions with people and patients, while helping them
understand their illness and how to treat it. My advice for
anyone looking to become a Doctor is to volunteer early
on in university, so you begin to understand the discipline
required. Network and build relationships. Medical
conferences are a great place to meet employers and fish
out internships - and they are often open to the public.

ដោយសារតែធំដឹងក្តីឡ�ើងជាក្មេងម្នា ក់ដែលឈចឺ ្រើនខ្ញុំសម្រេចចិត្ត
អំឡុងពេលសក្
ិ សានៅវ ិទ្យាល័យថា នង
ឹ បន្តអាជីពផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ
ដ�ើម្បីជួយខ្លួនឯងឲ្យមានសុខភាពមាម
ំ ួន។
 ការក្លា យជាគ្រួពេទ្យម្នា ក់
ក៏បានធ្វើឲ្យខញុំឃ្លា
្ តឆ្ងា យមន
ិ បានម�ើលថែក្រុមគ្រួសារផងដែរប្រសន
ិ ប�ើ
ពួកគាត់មា
 នជំងឺ។ នេះគឺជាកត្តា ជំរុញទឹកចិត្តដ៏ធំមួយ។ សព្វថ្ងៃនេះ
ខ្ញុំបម្រើការងារក្រៅម៉ោ ងជាវេជ្ជបណឌិ្ តនៅពរី កន្លែងផ្សេងគ្នា ។
ខ្ញុំគឺជាប្រធានពិគ្រោះវេជ្ជសាស្ត្រនៅមន្ទីរពេទ្យPraram 9 នៅ
ប្រទេសថៃ នង
ិ ជាវេជ្ជបណឌិ្ តអចនិ ្ត្រៃយ៍នៅអង្គការInternational
Taiwan Sunrise Organisation ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
នៅឯមន្ទីរពេទ្យPraram 9 ខ្ញុំជួបជា
 មួយអ្នកជ
 មរា
្្ងឺ ល់ថ្ងៃនិងផ្តល់
ព័ត៌មានដល់ព
 ួកគេច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពាក់ព័ន្ធនង
ឹ តម្លៃ
ព្យាបាលនិងលក្ខខណ្ឌសុខភាពរបស់ព
 ួកគេព្រមទាង
ំ ផ្តល់យោបល់
ពរី ប�ៀបបន្ថយអារម្មណ៍ស្មុគស្មា ញរបស់ព
 ួកគេ។ ជាមួយនង
ឹ អង្គការ
គាំទ្របច្ចេកទេសអន្តរជាតិITSO ខ្ញុំធ្វើការងារជាមួយក្រុមវេជ្ជសាស្ត្រ
ព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅតាមតំបន់ជ
 នបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
ជាគ្រូពេទ្យម្នា ក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បេសកកម្មម
 ួយក្នុងចំណោម
បេសកកម្មសំខាន់របស់ខ
 ញុំគ
្ ឺ ផ្តល់កា
 រពគ្រោះយោ
បល់សុខភាពនង
ិ
ិ 
ការព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក
 ម្ពុជាដែលគ្មា ន
លទ្ធភាពបង់ប្រាក់។
ការក្លា យជាគ្រូពេទ្យផ្តល់ឱកាសឲ្យខញុំបាន
្
ជួយមនុស្សគ្រប់គ្នា 
កសាងទំនាក់ទំនងរងមាំ
ជាមួយព
 ួកគេ។ ភាពសប្បាយរករាយ
មួយ
ឹ
ី
ក្នុងចំណោមភាពសប្បាយរករាយ
របស់ខញុំន្ ៅក្នុងការបំពេញក្នុង
ី
ប្រទេសកម្ពុជាគឺមានឱកាសព្យាបាលអ្នកជ
 ំងឺខណៈពួកគេត្រូវការ 
ការព្យាបាលដែលគ្មា នការរតត្បិ
តបែបការយាធ
ប
ត
ឹ
ិ
ិ តេយ្យនង
ិ ការរតត្បិ
ឹ
ផ្នែកហរិ ញ្ញវត្ថុ។ ខ្ញុំប្រើពេលវេលាដ�ើម្បីពន្យល់ដល់អ
 ្នកជំងឺពីមធ្យោបាយ
ប្រស�ើរបំផុតដ�ើម្បីធ្វើឲ្យសុខភាពមាម
ំ ួនដោយមន
ំ ច់ប្រើ
ិ ចាបា
ថ្នា អ
ំ ង់ទីប៊ីយោទិក និងការពឹងផ្អែកច្រើនល�ើថ្នា ផ្សំ
ំ ហ�ើយផ្ទុយទៅវ ិញ
ត្រូវព
 ង្រឹងអនាម័យន
ង
ិ អនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន។
ទោះបជា
 នបទក៏ជួបនូវបញ្ហាប្រឈម
ី យ៉ាងណា ការងារនៅតាមតំបន់ជ
មួយចំនួនដែរ ជាពិសេសត្រូវទំនាក់ទំនងជាមួយពលរដ្ឋដោយប្រើ
ភាសាបែបសាមញ្ញ ដែលចំណុចនេះក៏បង្កឲ្យមានការលំបាកផងដែរ
ដោយសារតែគ្មា នការបកប្រែច្បាស់លា
 ស់ព
 ីភាសាអង់គ្លេសទៅខ្មែរ។
នៅពេលយ�ើងបំពេញការងារនៅតាមតំបន់ជ
 នបទ យ�ើងគ្មា ន
មធ្យោបាយទទួលបា
 នឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់និងសម្ភារវេជ្ជសាស្ត្រ
ចល័តដូច្នេះធ្វើឲ្យលទ្ធភាពរបស់យ�ើងក្នុងការផ្តល់កា
 រធ្វើរោគវ ិនច
ិ ្ឆ័យ
ដ៏ត្រឹមត្រូវមួយមានកម្រិត។
មនុស្សជាច្រើនស្រមៃថា អាជីពនេះនឹងជួយឲ
 ្យអ្នករកបានប្រាក់ខែល្អ
ប៉ុន្តែការធ្វើជាវេជ្ជបណ្ឌិតគស
 ងប្រាក់ទៅទ�ៀត។ អ្នកមានឱកាស
ឺ ំខាន់ជា
រ�ៀនសូត្រជាបន្តបន្ទាប់តា
 មរយៈទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នា និង
អ្នកជំងឺ ខណៈពេលជួយពួកគេឲ្យយល់ពជ
ឺ ង
ឺ
ី ំងន
ិ ពរី ប�ៀបព្យាបាលជំង។
យោបល់របស់ខញុំសម្រា
្
ប់អ្នកដែលចង់ក្លា យជាវេជ្ជបណឌិ្ តគឺត្រូវធ្វើជា
អ្នកស្ម័គ្រចត
ិ ្តតាំងពចា
ី ប់ផ្តើមសក្
ិ សាដំបូងនៅសាកលវ ិទ្យាល័យដូច្នេះ
អ្នកចាប់ផ្តើមយល់ពីវ ិន័យដែលតម្រូវ។
 ជួបជា
 មួយមនុស្សគ្រប់គ្នានិង
កសាងទំនាក់ទំនង។ សន្និសទស្តី
ពវេ
 ជា
្អ ផុត
ី
ី ជ្ជសាស្ត្រគ
ឺ កន្លែងដ៏លបំ
ដ�ើម្បីជួបជា
 មួយនិយោជកនិងស្វែងរកឱកាសហ្វឹកហាត់ការងារហ�ើយ
ជារ�ឿយៗ ឱកាសហ្វឹកហាត់ការងារទាំងនេះប�ើកចំហជាសាធារណៈ៕
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Medical Laboratory Technician
អ្នកបច្ចេកទេសនៅមនរ្ទី ពសោធ
ន៍វេជ្ជសាស្ត្រ
ិ

ប៉ាវ ពេជ្រសុខគីម
អ្នកប
 ច្ចេកទេសមនរ្ទី ពសោធ
ន៍វេជ្ជសាស្ត្រ
ិ
មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត

Have you ever wondered what information
can be taken from a sample of blood? Or how
athletes can be caught taking performance
enhancing drugs? There is a lot that we can find
out from laboratories.
Medical Laboratory Technicians perform laboratory
tests, such as toxicology, chemistry, immunology,
microbiology, haematology and coagulation.
These tests provide data for Physicians to
diagnose and treat patients, assist in life-saving
blood transfusions, and reveal any disease or
drug present in the blood. Lab Technicians play
an important role in preventing and diagnosing
diseases like cancer, AIDS and diabetes. They work
in public or private establishments, both clinical
and research.

ំ ួយកម្លា ង
ត�ើធ្វើដូចម្តេចទ�ើបដឹងថា អត្តពលិកប្រើប្រាស់ថ្នា ជ
ំ ន
ំ ?

មានព័ត៌មានច្រើនដែលយ�ើងអាចរកបានតាមរយៈមន្ទីរពិសោធន៍។
អ្នកបច្ចេកទេសនៅមន្ទីពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្រធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរ

ពិសោធន៍ដូចជា ការសិក្សាពីជាតិពុល គីមីវ ិទ្យាការសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធស៊ាំ

អតិសុខុមសាស្ត្រ ការសិក្សាអំពីឈាម និងកំណកឈាម។ ការធ្វើតេស្ត

ទាំងនេះផ្តល់ទិន្នន័យសម្រាប់គ្រូពេទ្យ ដ�ើម្បីធ្វើរោគវ ិនិច្ឆ័យ និងព្យាបាល
អ្នកជ
 ំងឺ ជួយក្នុងការបញ្ចូលឈាមសង្គ្រោះជីវ ិតនិងបង្ហាញពីប្រភេទ
ជំងឺឬសារធាតុញ�ៀនដែលមានក្នុងឈាម។ អ្នកបច្ចេកទេស

ខាងមន្ទីរពិសោធន៍មានតួនាទីសំខាន់ក
 ្នុងទប់ស្កា ត់ជំងឺនិងធ្វើ
ំ ឺដូចជាជង
ំ ឺមហារក
ំ ឺទឹកនោមផ្អែម។
រោគវ ិនិច្ឆ័យអំពីជង
ី អេដស៍ និងជង
ពួកគេធ្វើការងារតាមគ្រឹះស្ថា នរដ្ឋឬឯកជនទាំងតាមមន្ទីរព្យាបាល
ឬការស្រាវជ្រាវ។

• Lab Technicians are some of the most sought-after positions in the healthcare
industry. Forbes magazine listed Technicians as the hardest job to fill in 2013.

• According to a study by Career Cast, Lab Technician was the
5th least stressful job in the medical field.
Basic requirements
(i.e. Education level)

Starting salary
(monthly)

Progressive salary
(after 1+ year)

Bachelor’s Degree

250-300 USD

400-500 USD

600-800 USD
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Pav Pichsokkim
Medical Laboratory Technician
Calmette Hospital
I have been working at Calmette Hospital for more than
3 years, and am now a Laboratory Technician within the
Molecular Biology Unit. Previously, I was on temporary
support staff for JICA at the Ministry of Health, just after
graduating from the Technical School for Medical Care.
I would say my career path has a lot to do with my
surroundings and upbringing. I spent a lot of my childhood
in the hospital where my mother is a full time nurse. I
became accustomed to this environment and on top that,
science had always been a subject that I was interested
in. The idea of working independently and using technical
processes was appealing. On top of that, Medical Lab
Technicians play a crucial role in helping Doctors make the
correct diagnosis on a patient’s health.
Working in the Molecular Biology Unit, I analyse viruses
including Hepatitis and Tuberculosis. I am also in charge
of newborn baby screening tests, which are undertaken in
the Serology Unit.

DID YOU KNOW?

Progressive salary
(after 5+ years)

ខ្ញុំបានបម្រើការនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតអស់រយៈពេលជាង៣ឆ្នា ហ�ើ
ំ យ
ហ�ើយឥឡូវនេះខ្ញុំគជា
 ច្ចេកទេសនៅមនរ្ទី ពសោធ
ន៍ផ្នែក
 ជវី វ ិទ្យា
ឺ អ្នកប
ិ
ម៉ូលេគុល។
 កន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់បម្រើការងារជាបុគ្គលិកគាំទ្រ 
បណ្តោះអាសន្នរបស់អ
 ង្គការ JICA ប្រចាំនៅក្រសួងសុខាភបា
ិ ល
បន្ទាប់ពីបញ្ច ប់ការសិក្សាពីសាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ។


ត�ើអ្នកមានឆ្ងល់ថា
 យ�ើងអាចទទួលបានព័ត៌មានអ្វីខ្លះពីសំណាកឈាម?

Main sectors

Where to study

Government; Hospital &
Clinics; Laboratory;
Not-for-profit

University of Health Sciences;
International University (IU);
University of Puthisastra (UP)

What I like most about my current position is that I can
provide patients with information that they need. Being
a Lab Technician means you need to be sure that the
results you get back are 100% correct, which means
double-checking before giving out the final results. I’ve
had the opportunities to train in Singapore and Belgium,
in the Mutation Analysis Lab and the Molecular Lab. I
would say this motivated me to further my education and
pursue a Master’s in Biotechnology. I will start applying for
scholarships. You are never too old to learn and the world
of science keeps advancing day by day.
Sample preparation can be a big challenge as the
Molecular Biology Unit requires a perfectly clean
environment. If samples are collected improperly, they can
be contaminated, which means you have to start again.
My advice for anyone looking at becoming a Lab
Technician is to be industrious, get out and get some
hands on experience wherever you can. Be curious and
ready to learn, as different laboratories use different
techniques. Keep an eye on job websites, as these
types of jobs don’t stay vacant for long.

ខ្ញុំចង់និយាយថា អាជីពការងាររបស់ខ
 ញុំពា
្ ក់ព័នន
្ធ ឹងអ្វីៗដែលនៅជុំវ ិញ
័ មារ
ខ្លួននង
ិ ការថែទាំទារក។ខ្ញុំបានចំណាយពេលច្រើននៃវយកុ
របស់ខញុំន្ ៅមន្ទីរពេទ្យទីដែលម្តា យរបស់ខញុំបម្រើ
្
ការងារជា
គលា
ិ នុបដ្ឋាយកា
ិ ពេញម៉ោ ង។ ខ្ញុំស៊ាំទៅនង
ឹ បរយាកាសបែបនេះហ�ើយ
ិ
ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត វ ិជ្ជសាស្ត្រគ
 ឺជាមុខវ ិទ្យាមួយដែលខញុំចាប់
្
អារម្មណ៍។
រប�ៀបធ្វើការងារជាលក្ខណៈឯករាជ្យនង
ិ ប្រើប្រាស់ដំណ�ើ រការបច្ចេក
ទេសគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែន។ ក្រៅពីនេះ អ្នកប
 ច្ចេកទេសនៅ
មនរ្ទី ពសោធ
ន៍វេជ្ជសាស្ត្រមានតួនាទស
 ្នុងការជួយវេជ្ជបណ្ឌិតឲ្យធ្វើ
ិ
ី ំខាន់ក
រោគវ ិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវល�ើសុខភាពរបស់អ
 ្នកជ
 ំងឺ។
ការងារនៅផ្នែកជីវវ ិទ្យាមូលេ
៉ គុល ខ្ញុំត្រូវធ្វើការវ ិភាគល�ើវ ីរុសរួមទា
 ង
ំ 
រោគរលាកថ្លើមនង
 ុសត្រូវល�ើការត្រួតពន
ិ រោគរបេង។ ខ្ញុំក៏ទទួលខ
ិ ត
ិ ្យ
ទារកទ�ើបនឹងក�ើតផងដែរ ដែលធ្វើឡ�ើងនៅផ្នែកវ ិភាគឈាម។
អ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្តបំផុតចំពោះតួនាទីបច្ចុប្បន្នរបស់ខ
 ញុំគ
្ ឺថា ខ្ញុំផ្តល់ដល់
អ្នកជ
 ំងន
 ច្ចេកទេស
ឺ ូវព័ត៌មានដែលពួកគេត្រូវការ។ តួនាទជា
ី អ្នកប
មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្រមានន័យថា អ្នកត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រាកដថា
លទ្ធផលដែលអ្នកទទួលបានមកវ ិញគតឺ ្រឹមត្រូវ១
 ០០ភាគរយ។
ខ្ញុំមានឱកាសទទួលបា
 នការបណ្តុះបណ្តា លនៅប្រទេសសិង្ហបុរ ី និង
បែលហ្ស៊ិក នៅមនរ្ទី ពសោធ
ន៍Mutation Analysis នង
ន៍
ិ
ិ មនរ្ទី ពសោធ
ិ
Molecular Lab ។ ខ្ញុំចង់និយាយថា ចំណុចនេះបានជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យ
សក្
 ច្ចេកវ ិទ្យាជវី សាស្ត្រ។
ិ សាបន្ថែមនង
ិ បន្តថ្នា ក់អនុបណឌិ្ តផ្នែកប
ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្តើមដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍។ គ្មា ននរណាម្នា ក់ចាស់
ជ្រុលម
ន
 ន្តរកចម្រើន
ិ អាចរ�ៀនបាននោះទេ ហ�ើយពភ
ិ ពវ ិទ្យាសាស្ត្រប
ី
ឥតឈប់ឈរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។
ការរ�ៀបចំសំណាកអាចជាបញ្ហាប្រឈមខ្លា ង
ំ ព
 ីព្រោះផ្នែកជ
 ីវវ ិទ្យា
ម៉ូលេគុលត្រូវការបរស្ថា
ិ នស្អាតមែនទេន។ ប្រសន
ិ ប�ើប្រមូលសំណាក
មិនបានសមស្របវាអាចនឹងមានមេរោគដែលមានន័យថា អ្នកត្រូវ
ចាប់ផ្តើមម្តងទ�ៀត។
់ យជាអ្នកប
យោបល់របស់ខញុំសម្រា
្
ប់អ្នកដែលចងក្លា
 ច្ចេកទេសនៅ
មន្ទីរពិសោធន៍គឺត្រូវតែឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងទទួលយ
 ក
បទពសោធគ្រ
ប់ទក
ិ
ី ន្លែងដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបាន។ ត្រូវតែមានចត
ិ ្ត
ចង់ចេះចង់ដឹង និងត្រៀមខ្លួនសិក្សាគ្រប់ពេល
ពព្រោះ
មនរ្ទី ពសោធ
ន៍ផ្សេងគ្នាប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសផ្សេងគ្នា ។
ី
ិ
តាមដានគេហទំព័រកា
 រងារ ពីព្រោះការងារប្រភេទនេះមិននៅ
ទំនេរយូរទេ៕
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Psychologist

DID YOU KNOW?

• Psychologists have recognised well over 400 distinct phobias.
• Psychologists can specialise in different fields, such as Medical

អ្នកចិត្តវ ិទ្យា

Psychologist, Behavioral Psychologist, Educational Psychologist, Health
Psychologist, Forensic Psychologist, Social Psychologist.

Do you care about people and what makes
them tick? Every encounter and event can have
an impact on an individual’s mental well-being.
Some humans go through difficult times, in
which they battle their own thoughts as well
as the opinions of their friends and relatives.
There’s usually a reason why an individual
behaves the way they do.
Psychologists study the human mind. They analyse
the emotional, social processes, behaviour and
personality of people in order to understand how
the mind works. Psychologists often perform
controlled social and scientific experiments,
psychoanalysis and psychotherapy to gather
and evaluate data. They search for patterns and
trends that could explain certain behaviours and
actions, which could lead to treating patients who
face similar issues. They seek to communicate
with patients and establish positive mental health
and growth. A Psychologist can work with private
patients, hospitals, schools, companies, militaries
and prisons, and many others.

ការជួបប្រទះបញ្ហា និងព្រឹត្តិការណ៍ អ្វីមួយអាចមានឥទ្ធិពលល�ើ
សុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលម្នា ក់ៗ។

ព្រមទាំងទស្សនៈរបស់មិត្តភក្តិ និងសាច់ញាតិនៅជុំវ ិញខ្លួន។

តាមធម្មតា មានមូលហេតុដែលបុគ្គលម្នា ក់បង្ហាញឥរយាបថតាម
ិ
រប�ៀបមួយផ្សេង។

អ្នកចិត្តវ ិទ្យាសិក្សាអំពីចិត្តរបស់មនុស្ស។ ពួកគេធ្វើការវ ិភាគផ្លូវអារម្មណ៍
ដំណ�ើ រការសង្គម ឥរយាបថ
និងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មនុស្ស
ិ
ដ�ើម្បីស្វែងយល់អំពីទឹកចិត្តរបស់មនុស្ស។

ជារ�ឿយៗ អ្នកចិត្តវ ិទ្យាធ្វើការពិសោធបែបសង្គម និងវ ិទ្យាសាស្ត្រ
មនោវ ិភាគនិងចិត្តតិកិច្ឆា ដ�ើម្បីប្រមូលនិងវាយតម្លៃ ទិន្នន័យ។
ពួកគេស្វែងរកគំរូ និងនិន្នា ការដែលពន្យល់អំពីសកម្មភាព
និងឥរយាបថជាក់
លាក់ដែលអាចឈានទៅរក
ិ

ការព្យាបាល អ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាស្រដ�ៀងគ្នានេះ។

ពួកគេព្យាយាមធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជំងឺ និងបង្កើតនូវ

សុខភាពផ្លូវចិត្តវ ិជ្ជមាន និងការលូតលាស់។ អ្នកចិត្តវ ិទ្យាអាច
ធ្វើការងារជាមួយអ្នកជំងឺ មន្ទីរពេទ្យ សាលារ�ៀន ក្រុមហ៊ុន
វ ិស័យយោធា ពន្ធនាគារ និងជាមួយវ ិស័យផ្សេងៗទ�ៀត។

Starting salary
(monthly)

Progressive salary
(after 1+ year)

Master’s Degree

300-400 USD

500-800 USD

800-1500 USD

ហ�ឿ សិធុល
អ្នកចត
ិ ្តវ ិទ្យា
អង្គការអន្តរជាតទេស
ន្តរប្រវេសន៍ (IOM)
ិ

អ្នកខ្លះជួបនូវពេលវេលាដ៏លំបាក ហ�ើយពួកគេជម្នះទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួន

Basic requirements
(i.e. Education level)

Progressive salary
(after 5+ years)
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ត�ើអ្នកមានចាប់អារម្មណ៍អំពីមនុស្ស និងគំនិតរបស់ ពួកគេទេ?

Main sectors

Where to study

Government; Hospital
& Clinics; Not-for-profit;
Education

Royal University of Phnom Penh
(RUPP); Cambodian University
for Specialties

Mr. Sethul Hoeur
Psychologist
IOM
I have always wanted to become Cambodia’s first
professional psychologist and began my career journey in
1999, working for TPO. In 2000, I received my Bachelor’s
in Psychology from RUPP, and went on to work for
organisations such as Licadho, World Vision and Hagar
International. In 2011, I completeda Master’s of Arts in
Counselling Psychology from De La Salle University in
the Philippines. Today I am working for the International
Organisation for Migration as National Staff OfficerPsychologist, working primarily with refugees. Over the
past two years, I have also been a consultant for Indigo
Psychological Services, the Cambodian Children’s Fund,
and many others.
My daily responsibilities are numerous: I perform initial
assessments, identify urgent mental health conditions and
give treatments to newly arrived refugees and migrants;
I follow up on cases and coordinate with the appropriate
IOM teams to ensure that refugees’ basic needs are met;
I ensure the confidentiality of Psychological counselling;
and I am responsible for ensuring that general mental care
for all refugees is in line with IOM standards, among many
other things.
In the future, I plan to pursue a PhD in Clinical Psychology
and would like to get involved with Cambodia’s public
school guidance counselling program, as well as with
private schools.
This job is different to most. As a Psychologist, it is
important to have excellent communication skills and
absolute commitment to your patients. You will be working
with people of various nationalities and cultures, so being
able to work in harmony is crucial. A Bachelor’s degree in
psychology is sufficient, but a Master’s is always a benefit
for your career prospects. This profession is still relatively
new in Cambodia and I believe there is a strong need for
professional Psychologists to support Cambodians facing
difficult issues.

ំ ូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជា ហ�ើយខ្ញុំ
ខ្ញុំតែងប្រាថ្នាចង់ក្លា យជាអ្នកចិត្តវ ិទ្យាដប
បានចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់ខញុំក
្ ្នុងឆ្នា ១
ំ ៩៩៩ ដោយធ្កា
វើ រងារសម្រាប់
អង្គការ TPO។ ឆ្នា ២
ំ ០០០ ខ្ញុំទទួលបានបរញ្
ិ ញា បត្រផ្នែកចិត្តវ ិទ្យាពី
សាកលវ ិទ្យាល័យភូមន
ិ ្ទភ្នំពេញ ហ�ើយបន្តការងារជាមួយអង្គការផ្សេងៗ
ដូចជាអង្គការលីកាដូ អង្គការ World Vision និងអង្គការ Hagar
International។ ឆ្នា ២
ំ ០១១ ខ្ញុំបានបញ្ច ប់ការសក្
ិ សាថ្នា ក់អនុបណ្ឌិតសិល្បៈ ពីសាកលវ ិទ្យាល័យ De La Salle University
នៅប្រទេសហ្វីលព
ី ន
ី ។ សព្វថ្ងៃនេះ ខ្ញុំធ្កា
វើ រនៅអង្គការអន្តរជាតទេ
ិ
សន្តរប្រវេសន៍ជាអ្នកចិត្តវ ិទ្យា ដែលធ្វើការងារជាមួយជនភ�ៀសខ្លួន។
រយៈពេលពរី ឆ្នា ំ កន្លងទៅនេះ ខ្ញុំបានបម្រើការងារជាអ្នកពគ្រោះ
ិ
យោបល់សម្រាប់កម្មវ ិធី Indigo Psychological Services
Cambodian Children Fund ក្នុងចំណោមការងារផ្សេងៗទ�ៀត។
ការទទួលខុសត្រូវរបស់ខញុំមានច្រើនដូ
្
ចជា ខ្ញុំត្រូវធ្កា
វើ រវាយតម្លៃបឋម
ស្វែងរកលក្ខខណ្ឌសុខភាពផ្លូវចិត្តបន្ទាន់និងផ្តល់ការព្យាបាលដល់
ជនភ�ៀសខ្លួន នង
ិ ជនអន្តោប្រវេសន៍ទ�ើបមកដល់ថ្មី។
ខ្ញុំតាមដានករណីទាំងនោះ និងសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមការងាររបស់
អង្គការ IOM ដ�ើម្បីធ្ឲ
វើ ្យប្រាកដថា តម្រូវការជាមូលដ្ឋា នរបស់ជនភ�ៀស
ខ្លួនត្រូវបានឆ្លើយតប។ ខ្ញុំធានាចំពោះការសម្ងា ត់នៃផ្នែកប្រឹក្សាចិត្ត
សាស្ត្រ ហ�ើយខ្ញុំទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្ឲ
វើ ្យប្រាកដថា ការគាំពារផ្លូវ
ចិត្តទូទៅសម្រាប់ជនភ�ៀសខ្លួនទាំងអស់ស្របនឹងបទដ្ឋា នរបស់អង្គការ
IOM ក្នុងចំណោមចំណុចផ្សេងៗទ�ៀត។
ពេលអនាគត ខ្ញុំមានគម្រោងបន្តថ្នា ក់ PhD ផ្នែកចត
ិ ្តវ ិទ្យាគន
្លី ក
ិ នង
ិ ចង់
ចូលរួមជាមួយកម្មវ ិធីពិគ្រោះយោបល់តាមសាលារដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជា
ព្រមទាំងនៅតាមសាលាឯកជនផងដែរ។
ការងារនេះខុសប្លែកពកា
ី រងារភាគច្រើន។ អ្នកចត
ិ ្តវ ិទ្យា សំខាន់ត្រូវមាន
ជំនាញទំនាក់ទំនងដ៏ល ្អ និងការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះអ្នកជំងឺ។ អ្នកត្រូវធ្វើ
ការងារជាមួយនង
ឹ មនុស្សជាច្រើនដែលមានជាតសា
ិ សន៍នង
ិ វប្បធម៌
ផ្សេងៗគ្នា ដូច្នេះការមានលទ្ធភាពធ្វើការងារចុះសម្រុងនឹងគ្នា គឺជារ�ឿង
សំខាន់។ បរញ្
ិ ញា បត្រផ្នែកចត
ិ ្តវ ិទ្យាគគ្រ
ឺ ប់គ្រាន់ហ�ើយ ប៉ុន្តែកម្រិតអនុបណឌិ្ តគឺជាអាទិភាពមួយសម្រាប់ឱកាសការងាររបស់អ្នក។
អាជីពប្រភេទនេះនៅថ្មីថ្មោ ងនៅឡ�ើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ហ�ើយខ្ញុំជ�ឿថា នៅមានតម្រូវការអ្នកចិត្តវ ិទ្យាអាជីពច្រើនទ�ៀត ដ�ើម្បីគាំ
ទ្រប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងប្រឈមនង
ឹ បញ្ហាលំបាក៕
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Actuarial Analyst

DID YOU KNOW?

• Actuaries are involved in a variety of areas,

អ្នកវ ិភាគស្ថិតិធានារ៉ា ប់រង

from insurance to major motion pictures,
and have been featured in many Hollywood
movies (for example Anong Came Holly).

Do you enjoy mathematics and using statistical
analysis to make predictions? Have you ever
wondered whether if you could use data to
help governments and companies make crucial
decisions that can affect the way people gain
access to insurance or how financial companies
can create new and innovative financial
products?
Actuarial Analysts are Mathematicians that help
companies predict risks and predict the costs
associated with these risks. They have in-depth
understanding of mathematics, statistics,
investments, economics, politics, regulations,
marketing, operations, and distribution, among
many other subjects. They use their knowledge to
help clients and employers come up with policies,
pricing plans and complex financial products,
while also providing strategic financial and/or
commercial advice. Their primary sectors of work
are healthcare, finance, pension and insurance.
Actuarial Specialists use financial models to
analyse and understand various sets of data.
Because they must analyse such complex data,
communication is an important skill set, allowing
them to transmit their message to non-technical
individuals.

ទេ? ត�ើធ្លាប់គត
ិ ចង់ប្រើទន
ិ ្នន័យ ដ�ើម្បីជួយរដ្ឋា ភបា
ិ លនង
ិ ក្រុម
៏
ហ៊ុនឲ្យធ្វើការសម្រេចចត
្តដ
ស
ខា
ំ
ន់
ដ
ែល
អា
ច
មាន
ឥ
ទ្ធិ
ពលចំ
ពោះ
ិ
វ ិធដី ែលគ្រប់គ្នាទទួលបា
 នការធានារ៉ា ប់រងទេ?
ឬក៏ចង់បង្កត
ើ នូវលទ្ធផលហរិ ញ្ញវត្ថុថ្មីទេ?

អ្នកវ ិភាគស្ត
ថិ ធា
ិ នារ៉ា ប់រងគជា
ឺ គណិតវ ិទូដែលជួយក្រុមហ៊ុនព្យាករណ៍
អំពហា
 ម្លៃពាក់ព័
 នន
្ធ ង
ី នភ
ិ ័យនង
ិ ត
ឹ ហានភ
ិ ័យទាំងនេះ។

ពួកគេមានការយល់ដឹងជ្រៅជ្រះអំពគ
គ
ី ណិតវ ិទ្យាស្ត
ថិ ិ ការវ ិនយោ
ិ
សេដ្ឋកច្ច
ិ នយោបាយ បទបញ្ញត្តិទផ្
ី សារប្រតប
ិ តកា
្តិ រ
នង
ិ ការចែកចាយ។

ពួកគេប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនជួយអតថ
ិ ិជននង
ិ បុគ្គលក
ិ 

ដ�ើម្បីបង្កត
ើ គោលនយោបាយផែនការតម្លៃនង
ិ លទ្ធផលហរិ ញ្ញវត្ថុដ៏
ស្មុគស្មា ញមួយ ស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរ

ពួកគេផ្តល់ដំបូន្មា នពាក់ព
 ័ន្ធហរិ ញ្ញវត្ថុនង
ិ ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជា
យុទ្ធសាស្ត្រ។ ផ្នែកសំខាន់នៃការងាររបស់ពួកគេគពា
ឺ ក់ព័ន្ធ

ការគាំពារសុខភាពហរិ ញ្ញវត្ថុប្រាក់ចូលន
 វិ ត្តន៍ នង
ិ ការធានារ៉ា ប់រង។

អ្នកឯកទេសស្ត
 ំរូហរិ ញ្ញវត្ថុដ�ើម្បីវ ិភាគនង
ថិ ធា
ិ នារ៉ា ប់រងប្រើប្រាស់គ
ិ ស្វែង
យល់ពទ
ី ន
ិ ្នន័យផ្សេងៗ។ ដោយសារតែពួកគេត្រូវធ្វើការវ ិភាគទន
ិ ្នន័យ
ដ៏ស្មុ គស្មា ញបែបនេះ ដូច្នេះទំនាក់ទំនងគជា
ឺ ជំនាញសំខាន់ដែល
ជួយពួកគេបញ្ជូនសារទៅកាន់អ
 ្នកដែលគ្មា នបច្ចេកទេសនេះ។

Basic requirements
(i.e. Education level)

Starting salary
(monthly)

Progressive salary
(after 1+ year)

Master’s Degree

300 USD

500-700 USD

Progressive salary
(after 5+ years)

Main sectors

Where to study

Banking, Insurance;
Micro-finance

University of Puthisastra (UP);
National University of Management
(NUM); Beltei International University;
Cambodian University for Specialties

1500-2500 USD
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ត�ើអ្នកចូលចត
ិ ្តគណិតវ ិទ្យានង
ិ ចូលចត
ិ ្តវ ិភាគស្ត
ថិ ដ�ើ
ិ ម្បីធ្វើការព្យាករណ៍

Mr. Joseph Daryl Abesamis
Senior Manager for Risk Management
Manulife Cambodia
I am a Senior Manager for Risk Management at Manulife
Cambodia. I joined Manulife in 2011 in Manila, and moved
to Phnom Penh in 2014.
As an aspiring Actuary, my roles have generally included
the pricing and development of life insurance products.
More recently, I have also headed the risk management
function, assessing the company’s risk exposures, and
looking for creative ways to actively monitor, mitigate and
manage the various risks that we face. Additionally, I am an
Associate of both the Society of Actuaries in the U.S. and
the Actuarial Society of the Philippines.
Before joining Manulife, I was doing actuarial valuation of
employee retirement plans in an HR consulting firm. That
was my first job; I worked there for 1½ years. In Manulife
Philippines, I was primarily working with other actuaries
in developing and pricing new life insurance products.
When I was studying at university, I saw that publications
always ranked Actuaries as a top career choice, in terms
of physical demands, job security, and stress. Because I
was studying mathematics, it fit my skill set and I decided
to pursue it. For me, each day is different. One day I can
be at my desk running Excel models, another day I can be
attending a press conference for a product launch.
My position also requires that I speak with people from
different parts of the company, which can be challenging
because I need to communicate without being too
technical. However, I like to be involved in big projects,
and as head of risk management, I guide the team in
assessing and controlling the risks involved in these
projects. I try to catch problems before they become
problems. I must see all parts of the company clearly,
and how all the pieces fit together. Because actuarial
training requires one to understand various aspects of the
business (marketing, accounting, distribution, regulations,
operations, investments), there are many career paths
I can take, in and out of the insurance industry. It is not
uncommon for actuaries to become CFOs, COOs, CMOs
and even CEOs. With the Cambodian economy growing
fast, I expect demand for Actuaries to increase in the near
future.

លោក Joseph Daryl Abesamis
អ្នកគ្រប់គ្រងហានិភ័យជាន់ខ្ពស់
ក្រុមហ៊ុនManulife Cambodia
ខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន
Manulife Cambodia។ ខ្ញុំបានចូលរួមជា
 មួយក្រុមហ៊ុន Manulife
ក្នុងឆ្នា ំ 2011 នៅទីក្រុងម៉ានីល ហ�ើយបានផ្លាស់មករាជធានីភ្នំពេញ
ក្នុងឆ្នា ំ 2014។
ក្នុងមុខងារជាអ្នកវ ិភាគតម្លៃដែលខ្ញុំពេញចិត្តជាខ្លា ង
ំ តួនាទីរបស់ខញុំ្
ជាទូទៅរួមមា
 នការកំណត់តម្លៃ និងអភិវឌ្ឍផលិតផលធានារ៉ា ប់រង
អាយុជីវ ិត។ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ខ្ញុំក៏បានបំពេញមុខងារជា
អ្នកគ្រប់គ្រងហានិភ័យផងដែរ ដោយវាយតម្លៃករណីហានិភ័យ និងរះិ
រកវ ិធីប្រកបដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតដ�ើម្បីត្រួតពិនិត្យកាត់បន្ថយនិងគ្រប់
គ្រងហានិភ័យជាច្រើនដោយធ្វើសកម្មភាពឲ្យសកម្មដែលយ�ើង
ប្រឈមមុខ។ ល�ើសពីនេះទ�ៀតខ្ញុំក៏ជាសមាជិកអង្គការសង្គមវ ិភាគ
ហានិភ័យហរិ ញ្ញវត្ថុនៅសហរដ្ឋអាមេរក
ិ និងអង្គការសង្គមវ ិភាគ
ហានិភ័យហរិ ញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរ។
មុនចូលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Manulifeខ្ញុំបានបំពេញការងារផ្នែកវ ិភាគ
និងគណនាតម្លៃក្នុងផែនការចូលនិវត្តន៍របស់បុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុម
ពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកធនធានមនុស្សមួយ។ នោះគឹជាការងារ
ដំបូងរបស់ខញុំ។
្ ខ្ញុំបានធ្វើការនៅទីនោះរយៈពេលមួយឆ្នា ក
ំ ន្លះ។
នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Manulife Philippinesខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន
វ ិភាគហានិភ័យផ្សេងៗទ�ៀតនៅក្នុងផ្នែកអ
 ភិវឌ្ឍផលិតផលធានារ៉ា ប់រង
អាយុជីវ ិតថ្មីៗនិងកំណត់តម្លៃនៃផលិតផលទាំងនោះ។ក្នុងពេលដែល
ខ្ញុំកំពុងសិក្សានៅសាកលវ ិទ្យាល័យ ខ្ញុំបានម�ើលឃ�ើញថា ស�ៀវភៅបោះ
ពុម្ពផ្សាយនានាតែងតែផ្តល់ចណា
ំ ត់ថ្នា ក់ការងារវ ិភាគហានិភ័យ
ហរិ ញ្ញវត្ថុគឺជាជម្រើសអាជីពដ៏អស្ចា រ្យ ទាក់ទងនឹងតម្រូវការរូបវន្ត័
សន្តិសុខកា
 រងារ និងសម្ពាធអារម្មណ៍។ ដោយសារតែខ្ញុំសិក្សា
គណិតវ ិទ្យា អាជីពនេះពិតជាសក្តិសមនឹងជំនាញរបស់ខញុំ្ ហ�ើយខ្ញុំក៏
បានសម្រេចចិត្តចាប់យកអាជីពនេះ។ សម្រាប់ខញុំ្ មួយថ្ងៃៗតែងតែ
មានលក្ខណៈខុសៗគ្នា ។ ថ្ងៃមួយ ខ្ញុំអាចអង្គុយធ្វើការចងរូបមន្ត
ក្នុងកម្មវ ិធី Excel ថ្ងៃមួយទ�ៀតខ្ញុំអាចចូលរួមក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន
អំពីការណែនាំផលិតផលថ្មី។
តំណែងរបស់ខញុំក៏
្ តម្រូវឲ
 ្យខ្ញុំនិយាយជាមួយមនុស្សដែលធ្វើការនៅផ្នែក
ផ្សេងៗនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផងដែរ ដែលអាចជាបញ្ហាប្រឈម
ពីព្រោះខ្ញុំត្រូវទំនាក់ទំនងដោយមិនត្រូវប្រើបច្ចេកទេសខ្លា ង
ំ ទេ។
ទោះជាយ៉ាងណា ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើការក្នុងគម្រោងធំៗ ហ�ើយក្នុងនាមជា
ប្រធានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ខ្ញុំបានបង្ហាញសមាជិកក្នុងក្រុមការងារ
អំពីការវាយតម្លៃត្រួតពិនិត្យហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងទាង
ំ 
នោះ។ខ្ញុំព្យាយាមចាប់បញ្ហា ឲ្យបានមុនពេលពួកវាក�ើតឡ�ើង។ ខ្ញុំត្រូវតែ
ពិនិត្យម�ើលគ្រប់ផ្នែករបស់ក្រុមហ៊ុននេះឲ្យបានច្បាស់ និងរប�ៀបដែល
ផ្នែកទាំងអស់នោះធ្វើការជាមួយគ្នាប្រកបដោយភាពស៊ីសង្វា ក់គ្នា ។
ដោយសារតែការបណ្តុះបណ្តា លទាក់ទងនឹងការវ ិភាគហានិភ័យ
ហរិ ញ្ញវត្ថុ ទាមទារឲ្យអ្នកយ
 ល់ដឹងអំពីទិដ្ឋភាពផ្សេងៗអំពីពាណិជ្ជកម្ម
(ម៉ាឃត
ី ទីង គណនេយ្យ ការចែកចាយផលិតផល បទបញ្ញត្តិ
ប្រតិបត្តិការវ ិនិយោគ) មានជម្រើសអាជីពជាចម្រើនដែលខ្ញុំអាច
ជម្រើសរ�ើសបាន ទាំងនៅក្នុងនិងនៅក្រៅវ ិស័យធានារ៉ា ប់រង។
មិនមែនជារ�ឿងប្លែកទេដែលអ្នកវ ិភាគហានិភ័យហរិ ញ្ញវត្ថុក្លា យជា
នាយកហរិ ញ្ញវត្ថុនាយកប្រតិបត្តិការ នាយកទីផ្សារនិងសូម្បីតែ
នាយកប្រតិបត្តិ។ ដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារកចម្រើនរហ័
ស
ី
ខ្ញុំរ ំពឹងថា តម្រូវការជំនាញវ ិភាគហានិភ័យហរិ ញ្ញវត្ថុនឹងក�ើតឡ�ើង
ក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លី៕
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Financial Analyst

DID YOU KNOW?

អ្នកវ ិភាគហរិ ញ្ញវត្ថុ

financial tools. The Analyst has a strictly advisory role.

• A Financial Analyst doesn’t actually invest in stocks, bonds or other
• There are two types of Financial Analysts: buy-side and sell-side.
$

$
លោក ហូ វ៉ា រ៉ា បុត្រ
ទីប្រឹក្សាហរិ ញ្ញវត្ថុ

Do you have to do research before making an
important decision? What do you think would
happen if you threw yourself into a business
decision without evaluating the current
economic climate? Research helps you to make
an informed decision based on current trends
while taking numerous different variables into
account.

ត�ើអ្នកចាំបាច់ត្រូវស្រាវជ្រាវមុននឹងធ្វើការសម្រេច ចិត្តឬ? ត�ើអ្នកគិតថា

A Financial Analyst helps companies and clients
understand current market and industry specific
trends in order to allow them to make key business
decisions. The Financial Analyst is responsible for
undertaking macro and microeconomic research,
along with analysis of industry-specific data trends,
to form recommendations for clients looking
to buy or sell investments. They continuously
stay on top of current events, prepare detailed
reports, valuations and financial models. Research
and mathematics are key skills required for this
position.

អ្នកវ ិភាគហរិ ញ្ញវត្ថុជួយក្រុមហ៊ុន និងអតិថិជនឲ្យយល់ដឹងពីនិន្នា ការ

មួយដោយមិនបានវាយតម្លៃពីបរយាកាសសេដ្ឋ
កិច្ចបច្ចុប្បន្ន?
ិ
លទ្ធភាពគឺថា ការស្រាវជ្រាវជួយអ្នកឲ្យ ធ្វើការសម្រេច

ចិត្តប្រកបដោយចំណេះដឹង បន្ទាប់ពីរកឃ�ើញនិន្នា ការ

ល�ើទីផ្សារនាពេល បច្ចុប្បន្នស្របពេលដែលធ្វើការពិចារណាទៅល�ើភាព
ប្រែប្រួលជាច្រើនផ្សេងទ�ៀត។

ទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននិងនិន្នា ការជាក់លាក់ក្នុងវ ិស័យឧស្សាហកម្ម

ដ�ើម្បីសម្រួលដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេ ល�ើផ្នែកអាជីវកម្ម
សំខាន់។ អ្នកវ ិភាគទទួលបន្ទុកល�ើការស្រាវជ្រាវផ្នែកម៉ាក្រូ

និងមីក្រូសេដ្ឋកិច្ច រួមទាំង ការវ ិភាគល�ើនិន្នា ការទិន្នន័យជាក់លាក់របស់
វ ិស័យឧស្សាហកម្ម ដ�ើម្បីបង្កើតជាអនុសាសន៍សម្រាប់អតិថិជន

ដែលចង់ទិញឬលក់ ការវ ិនិយោគ។ ពួកគេត្រូវតែដឹងជានិច្ចអំពីព្រឹត្តិការណ៍ បច្ចុប្បន្ន រ�ៀបចំរបាយការណ៍លម្អិត ការវាយតម្លៃ

និងគំរូហរិ ញ្ញវត្ថុ។ ការស្រាវជ្រាវ និងគណិតសាស្ត្រគឺជាជំនាញសំខាន់
ដែលគេត្រូវការសម្រាប់មុខងារប្រភេទនេះ។

Starting salary
(monthly)

Progressive salary
(after 1+ year)

Master’s Degree

300 USD

500-700 USD

1500-2500 USD

ខ្ញុំបានសិក្សាជំនាញហរិ ញ្ញវត្ថុនៅតំបន់អឺរុប៉ ដោយបានបញ្ច ប់ការសិក្សា
ថ្នា ក់បរញ្
ិ ញា បត្រផ្នែកហរិ ញ្ញវត្ថុ និងធុរកិច្ច។ ខ្ញុំបានកំពុងធ្វើការនៅក្នុង
វ ិស័យហរិ ញ្ញវត្ថុជិត 20 ឆ្នា ម
ំ កហ�ើយ។

នឹងមានអ្វីក�ើតឡ�ើង ប្រសិនប�ើអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្នែកអាជីវកម្ម

Basic requirements
(i.e. Education level)

Progressive salary
(after 5+ years)
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Main sectors

Where to study

Banking; Micro-finance;
Public Sector

University of Puthisastra (UP);
National University of Management
(NUM); Beltei International University;
Cambodian University for Specialties

Mr. Varabott Ho
Managing partner
KYNN & CIE
I studied finance in Europe, graduating with a Bachelor’s
degree in Finance and Business. I’ve been working for
nearly 20 years in the finance industry.
Officially, the title of Financial Analyst or Junior Financial
Analyst is only given once you’ve finished your CFA. So
as I was studying for the CFA, I began working as an
Analyst with Investment Managers for the first 3 years. In
Cambodia, the term financial analyst is used to describe
many people working in the sector, but the reality is that
it takes at least two years of work and effort to truly reach
that position.
Once you earn your CFA, to become a strong Financial
Analyst you need to work for an additional five years in
a bank to be understand the vast responsibilities of a
Financial Analyst. There are two types of Financial Analysts:
the Generalist, looking at all industries, and the Specialist,
who focuses on specific industries (telecoms, energy,
insurance, utilities, pharmaceuticals, etc.)
Originally, my family wanted me to become a doctor. But
to me, numbers, valuation, modelling and economics were
far more interesting, and we were living in a time when
finance was becoming more and more important. This
created lots of job opportunities, so the timing was perfect
for me. Even now, new technologies, like the online world,
are forever creating new jobs in finance. What I enjoy most
about this position is the responsibilities you are given. I
was responsible for the tech and telecom industry. When
I started, this was very exciting as it was the beginning of
the Internet age. Google, Yahoo, EBay—everything was
brand new.
As a Financial Analyst your day starts with finding out what
is going on in the world of finance and understanding what
the impacts are for the industry and your clients. Then
there is a morning meeting to recap and share what is
going on—and that’s all before 9 a.m., when the markets
open. All Investment Managers, and anyone looking to
progress through the ranks of finance, must have the
CFA. To take the CFA, Cambodian candidates must go to
Vietnam, Singapore or Thailand. But once you have the
CFA, the opportunities are endless.

ជាទូទៅ តំណែងជាអ្នកវ ិភាគហរិ ញ្ញវត្ថុ ឬអ្នកវ ិភាគហរិ ញ្ញវត្ថុថ្មីត្រូវបា
 ន
ផ្តល់ដល់តែអ្នកដែលបានបញ្ច ប់ការសិក្សាជំនាញ CFA ប៉ុណ្ណោះ។
ដូច្នេះក្នុងពេលដែលខ្ញុំបានកំពុងសិក្សាដ�ើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្រ
ខ្ញុំបានធ្វើការជាអ្នកវ ិភាគម្នា ក់ជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងវ ិនិយោគរយៈ
ពេលបីឆ្នា ដ
ំ ំបូង។ នៅប្រទេសកម្ពុជា ពាក្យថា អ្នកវ ិភាគហរិ ញ្ញវត្ថុត្រូវ
បានប្រើប្រាស់ដ�ើម្បីពិពណ៌នាអំពីមនុស្សជាច្រើនដែលធ្វើការនៅ
ក្នុងវ ិស័យនេះ ប៉ុន្តែនៅក្នុងតថភាព ដ�ើម្បីសម្រេចបានតំណែងនេះ
ពួកគេត្រូវខិតខំធ្វើការយ៉ាងតិចពីរឆ្នា ។
ំ
នៅពេលអ្នកទទួលបានសញ្ញាបត្រ CFAដ�ើម្បីក្លា យជាអ្នកវ ិភាគហរិ ញ្ញ
វត្ថុដ៏ខ្លា ង
ំ ម្នា ក់ អ្នកត្រូវធ្វើការរយៈពេលប្រាំឆ្នា ប
ំ ន្ថែមទ�ៀតនៅក្នុងធនាគារ ដ�ើម្បីយល់ដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយ អំពីភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវរបស់
អ្នកវ ិភាគហរិ ញ្ញវត្ថុ។ អ្នកវ ិភាគហរិ ញ្ញវត្ថុមានពីរប្រភេទគឺ អ្នកវ ិភាគទូទៅ
ដែលពិនិត្យម�ើលគ្រប់វ ិស័យទាំងអស់ និងអ្នកវ ិភាគឯកទេសដែលផ្តោ ត
សំខាន់ល�ើវ ិស័យជាក់លាក់ (ទូរគមនាគមន៍ ថាមពល ធានារ៉ា ប់រង
សេវាធារណៈ ឱសថ ។ល។)
ដំបូងឡ�ើយ គ្រួសារបស់ខញុំច
្ ង់ឲ្យខ្ញុំក្លា យជាវេជ្ជបណឌិ្ ត។ ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំ
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លា ង
ំ ល�ើ លេខ គណនាតម្លៃ ចងរូបមន្ត និងវ ិទ្យាសាស្ត្រ សេដ្ឋកិច្ចហ�ើយយ�ើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងនិន្នា ការមួយដែល
ហរិ ញ្ញវត្ថុកាន់តែមានសារៈសំខាន់។ ស្ថា នភាពនោះបានបង្កើត
ឱកាសការងារជាច្រើន ដូច្នេះ ពេលវេលានោះគឺជាឱកាសដ៏ល ្អ
ឥតខ្ចោះសម្រាប់ខញុំ។
្ សូម្បីតែពេលបច្ចុប្បន្ននេះ បច្ចេកវ ិទ្យាថ្មីៗ
ដូចជាពិភពអ៊ីនធឺណិតជាដ�ើម កំពុងតែបង្កើតការងារផ្នែកហរិ ញ្ញវត្ថុ។
អ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្តបំផុតអំពីតំណែងនេះគឺភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវ
ដែលទទួលបា
 ន។ ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវចំពោះវ ិស័យបច្ចេកវ ិទ្យា
និងទូរគមនាគមន៍។ នៅពេលខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមខ្ញុំមានអារម្មណ៍រ ំភ�ើប
ណាស់ ដោយសារតែពេលនៅយុគសម័យអ៊ីនធ័រណិតបានចាប់ផ្តើម។
Google, Yahoo, EBayពោលគឺគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែជាម៉ាកយហោ
ថ្មីៗ។
ី
ជាអ្នកវ ិភាគហរិ ញ្ញវត្ថុម្នា ក់ អ្នកចាប់ផ្តើមថ្ងៃរបស់អ្នកដោយតាមដានអ្វី
ដែលកំពុងក�ើតឡ�ើងនៅក្នុងពិភពហរិ ញ្ញវត្ថុ និងស្វែងយល់អំពីផលប៉ះ
ពាល់ទៅល�ើវ ិស័យនេះ និងអតិថិជនរបស់អ្នក។ បន្ទាប់មក មានកិច្ច
ប្រជុំពេលព្រឹកដ�ើម្បីសង្ខេប និងចែករ ំលែកអ្វីដែលកំពុងក�ើតឡ�ើង
ហ�ើយកិច្ចប្រជុំចប់នៅម៉ោ ង 9ព្រឹក នៅពេលទីផ្សារចាប់ប�ើកប្រតិបត្តិ
ការ។ អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងវ ិនិយោគទាំងអស់ និងអ្នកដែលតាមដាន
វឌ្ឍនភាពតាមរយៈលំដាប់លេខនៃហរិ ញ្ញវត្ថុ ត្រូវតែមានសញ្ញាបត្រ
CFA។ ដ�ើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្រ CFAបេក្ខជនខ្មែរត្រូវទៅប្រទេស
វ�ៀតណាម សិង្ហបុរ ី ឬថៃ។ ប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកមានសញ្ញាបត្រ
CFAឱកាសការងារនឹងមានរហូតមិនខានឡ�ើយ។
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Mechanic

DID YOU KNOW?

យន្តការ ី

monitoring, installation, maintenance and repair of mechanical devices.

• The title of “Mechanic” can apply to almost anyone involved with the
• As vehicle technology improves, new tools must be purchased
to attend to these vehicles.

With the help of Mechanics, many modes of
transport can be repaired and improved to
be used longer and more efficiently. If no-one
knew how to repair vehicles, they would be
thrown out as soon as they stopped working,
wasting valuable resources.
Mechanics inspect vehicles and perform basic
and advanced maintenance on them. Mechanics
can specialise in motorcycles, cars, buses, farm
machinery or cover all. They will repair and
maintain bodywork, engines, transmissions,
brakes, cooling systems and on-board system
maintenance, including electrical wiring, among
other things. Mechanics will also perform
preventive maintenance to ensure the safety of
drivers before any issues occur with the vehicle.

ត�ើអ្នកមានដែលសុបិនចង់ឃ�ើញរថយន្តអាចប�ើកបរដោយខ្លួនឯង

លោក ហុង វុទ្ធី
អ្នកម�ើលការខុសត្រូវរោងជាង
ក្រុមហ៊ុនTATA International Cambodia

បានដែរទេ? ដោយមានជំនួយពីយន្តការ ី មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន

ជាច្រើនអាចត្រូវបានជួសជុល និងកែលម្អ មានន័យថា គេអាចប្រើ

ប្រាស់វាបានយូរ និងរតតែមានប្រស
ឹ
ិទ្ធភាព។ ប្រសិនប�ើគ្មា ននរណាម្នា ក់
ចេះពីរប�ៀបជួសជុលរថយន្តទេ គេនឹងបោះរថយន្តទាង
ំ នោះចោលភ្លា ម
ំ
់ នធានដមា
៏ នតម្លៃ។
នៅពេលវាលែងដណ�ើ
រការ ដែលធ្វើឲ្យខាតបងធ
យន្តការគ
ំ
ី ឺជាអ្នកត្រួតពិនិត្យយានយន្ត និងផ្តល់ការថែទាំទាង

កម្រិតធម្មតានិងខ្ពស់។ យន្តការឯកទេសល�ើម៉
ូតូ រថយន្ត រថយន្តក្រុង
ី
គ្រឿងយន្តតាមកសិដ្ឋា ន។ ពួកគេជួសជុល និងថែទាំផ្នែកខាងក្រៅ
គ្រឿងម៉ាស៊ីន ប្រអប់លេខ ប្រាំង ប្រព័ន្ធបញ្ចុះកម្តៅ និងថែទាំ

ប្រព័ន្ធបញ្ជារួមទាំងប្រព័ន្ធភ្លើង និងការងារផ្សេងៗទ�ៀត។ យន្តការក៏
ី ធ្វើ
ការថែទាំបង្កា រជាមុន ដ�ើម្បីធានាដល់សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកប�ើកបរមុន
ពេលបញ្ហាណាមួយក�ើតឡ�ើង។

Mr. Vuthy Hong
Workshop Supervisor
TATA International Cambodia
Over the past two years, I have been working for TATA
International Cambodia, which supplies Farmtrac Tractors
to the market. I am currently a Workshop Supervisor.
Prior to this position, I was a basic mechanic, repairing
and maintaining dump trucks, excavators and other heavy
equipment.
Making the move to TATA International made a lot of
sense to me. Aside from the fact that I would benefit from
professional exposure in a multinational company, I was
drawn at the idea of providing Cambodia with something it
needed – machinery for agriculture. After all,
Cambodia has always been an agricultural country.
I am in charge of the tractor workshop, where all the work
on tractors gets done. My main duty at the moment is
to take care of new tractor stocks and deliveries, which
means doing pre-delivery inspections. A lot goes on in
a workshop - no two days are ever the same, and that
is something I enjoy most about my work. Making sure
customers receive their orders to expected standards, and
on time, is a challenge that I enjoy taking on every day.

Basic requirements
(i.e. Education level)

Starting salary
(monthly)

Progressive salary
(after 1+ year)

Vocational Training;
Bachelor’s Degree

350 USD

500-600 USD

Progressive salary
(after 5+ years)

Main sectors

Where to study

Car & Automative;
Hospitality;
Manufacturing

Chea Sim University for
Kamchaymear

800-1500 USD
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To improve my skills, and therefore my employer’s need
to retain me, I undertook training in a tractor factory in
India last year. This helped me build my knowledge about
tractors and allowed me to come back to share this among
my team to ensure we were all on the same page and
could provide the best service possible. I believe that by
improving myself at work, I will be able to advance in my
career and with the company.
The Cambodian economy is booming and today we can
see a number of car and tractor companies settling in
here. The demand for quality mechanics and technicians
will only continue to grow, as will the opportunities for
them to branch out and start their own repair shops. My
advice to anyone looking to become a Mechanic is: get
through technical vocational training; have the theories
embedded in your head; get first hand experience and
skills; make the most of every challenge; and brush up on
your English skills.

ជាងពរី ឆ្នា ក
ំ ន្លងទៅ ខ្ញុំបានបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុន TATA
International Cambodia ដែលផ្គត់ផ្គង់ត្រាក់ទ័រនៅល�ើទីផ្សារ។
បច្ចុប្បន្ន ខ្ញុំគជា
 ន់តួនាទនេ
ឺ អ្នកម�ើលការខុសត្រូវនៅរោងជាង។ មុនកា
ី ះ
ខ្ញុំគឺជាជាងម៉ាស៊ីនធម្មតា
 ម្នា ក់ ដែលជួសជុលន
 ិងថែទាំងរថយន្តត្រាក់ទ័រ
អេស្កាវ៉ា ទ័រន
ង
ិ គ្រឿងយន្តធន់ធ្ងន់ផ្សេងៗទ�ៀត។
ការប្តូរការងារមកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន TATA International មានន័យ
ខ្លា ង
ំ ណា
 ស់សម្រាប់ខ
 ញុំ។
្ ក្រៅពីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ការងារពី
ក្រុមហ៊ុនព
 ហុជាតិ ខ្ញុំក៏មានគំនត
 ្យប្រទេសកម្ពុជានូវអ្វីដែល
ិ ចង់ផ្តល់ឲ
ចាំបាច់ដូចជាគ្រឿងយន្តសម្រាប់វ ិស័យកសិកម្មជា
 ដ�ើម។ សំខា
 ន់បំផុត
ប្រទេសកម្ពុជាគជា

ឺ ប្រទេសកសក
ិ ម្ម។
ខ្ញុំម�ើលការខុសត្រូវរោងជាងត្រាក់ទ័រ ជាកន្លែងធ្វើការជួសជុលត្រាក់ទ័រ។
តួនាទីចម្បងរបស់ខញុំន្ ៅពេលនេះ គឺថែទាំត្រាក់ទ័រថ
 ្មីនិងការប្រគល់ជ
 ូន
មានន័យថា ធ្វើការត្រួតពន
 តថ
ិ ត
ិ ្យមុនពេលប្រគល់ជូនអ
ិ ិជន។ មានកច្ច
ិ
ការជាច្រើននៅរោងជាងហ�ើយវាតែងតែខុសគ្នាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។
នេះគជា
្ ញចត
្ត ផុតនៅក្នុងការងាររបស់ខ
 ញុំ។
្ ការធ្ឲ
ឺ អ្វីដែលខញុំពេ
ិ បំ
វើ ្យ
ប្រាកដថា អតិថិជនទទួលបា
 នគ្រឿងយន្តស្របទៅតាមស្តង់ដារដែល
ចង់បាននង
 ន់ពេលវេលានោះ គជា
្ ញចត
ិ ទា
ឺ បញ្ហាដែលខញុំពេ
ិ ្តប្រឈមមុខ
ដោះស្រាយរ�ៀងរាល់ថ្ងៃ។
ដ�ើម្បីពង្រឹងជំនាញរបស់ខញុំ្ ខ្ញុំទទួលយ
 កការបណ្តុះបណ្តា លនៅរោង
ចក្រត្រាក់ទ័រនៅប្រទេសឥណ្ឌាកាលពឆ្នា
ំ ុន។ ការធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យខញុំ្
ី ម
អាចបង្កើនចំណេះដឹងអំពីត្រាក់ទ័រហ�ើយពេលត្រឡប់មកវ ិញ
ខ្ញុំអាចចែករ ំលែកចំណេះដឹងនេះជាមួយក្រុមកា
 រងាររបស់ខញុំ្ ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យ
ប្រាកដថា យ�ើងទាង
ំ អស់គ្នាមានចំណេះដឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នា
ហ�ើយអាចផ្តល់សេវាប្រស�ើរបំផុតតា
 មដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ខ្ញុំជ�ឿថា
តាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពនៅកន្លែងធ្វើការងារខ្ញុំអាចបោះជំហាន
ទៅមុខទ�ៀតជាមួយនង
្ មួយក្រុមហ៊ុននេះ។
ឹ អាជីពការងាររបស់ខញុំជា
សេដ្ឋកច្ច
អាចម�ើលឃ�ើញថា សព្វថ្ងៃ
ិ កម្ពុជាកំពុងរកចម្រើនហ�ើយយ�ើង
ី
នេះ ក្រុមហ៊ុនរថ
 យន្តនិងក្រុមហ៊ុនត្រាក់ទ័រជាច្រើនកំពុងចូលម
 ក។
តម្រូវកា
 រជាងម៉ាស៊ន
 ច្ចេកទេសដែលមានសមត្ថភាពនង
ី នង
ិ អ្នកប
ឹ បន្ត
ក�ើនឡ�ើងហ�ើយឱកាសសម្រាប់ព
 ួកគេដ�ើម្បីពង្រីកខ្លួននិងចាប់ផ្តើម
បង្កើតរោងជាងផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចគ្នាដែរ។ យោបល់របស់ខញុំច
្ ំពោះអ្នកដែល
ចង់ក្លា យជាជាងម៉ាស៊ីនគឺ ត្រូវឆ្លងកាត់ការបណ្តុះបណ្តា លបច្ចេកទេស
ត្រូវចងចាំទ្រឹស្តី ទទួលប
 ទពសោធ
ន៍នង
 ំនាញដោយផ្ទាល់ ជម្នះបញ្ហា
ិ
ិ ជ
ប្រឈមច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននិងពង្រឹងជំនាញភាសាអង់គ្លេស
របស់អ្នក។
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Australia Awards Scholarship

Scholarship Guide
Higher education is crucial for students looking to break employment barriers, however
it has not always been accessible to the large portion of students who do not have the
financial backing for full tuition. The same is true for students who need to go abroad to
study in their chosen fields.
The Cambodian government has taken significant steps to ensure that higher education
opportunities are more accessible to its graduating high-school students. Between 2009
and 2013, student enrolment climbed to 207,000, and scholarship grants reached 4,200.
There are also various scholarship options available via foreign governments to
study aborad. Here is a scholarship guide to help your search:

Chevening Scholarship Programme

About: The Australia Award Scholarship aims to provide students from developing countries the
opportunity to undertake university studies in Australia. Since reopening its programme in Cambodia
in 1994, Australia has welcomed more than 600 Cambodian students through the Australia Awards
Scholarship.
Studies: Post-graduate studies (Master’s Degree)
Subject: Any – focus on: Infrastructure; Agriculture;
Health; Education Management; Trade.
English requirements: 6.5 IETLS or TOEFL
equivalent
What does the scholarship cover: Full university
tuition; housing allowance; basic medical insurance;
monthly living stipend; travel cost to and from
Australia.

How to apply:
http://dfat.gov.au/people-to-people/australiaawards/Pages/how-to-apply-for-an-australiaawards-scholarship.aspx
Fun fact: Approximately 50 Australia Awards are
available to Cambodians for postgraduate studies
in Australia every year.
More information:
http://www. australiaawardscambodia.org/

The UK has played an active role in supporting the development of young Cambodian leaders since 1993
through its Chevening award scheme. To date, 96 students have received this scholarship to study in the
UK. The global programme was set up in 1983 to offer future leaders, decision makers and influencers
of the business world the opportunity to access world renowned universities that will give them extensive
networking opportunities while allowing them to develop their skills within a new culture and among a
diverse group of people. The Chevening scholarship is aligned with Cambodia’s push for STEM-oriented
careers. While the program is open to any subject, British Ambassador Bill Longhurst says students
looking to study STEM subjects would be particularly welcomed.

French Government Scholarship (BGF)

Studies: One-year post-graduate studies
(Master’s Degree)

Studies: Postgraduate studies (Master’s Degree)
and doctoral studies (PhD.)

Subject: Any – focus on: STEM; Climate Change;
Education Management; Environment
Management; Infrastructure ; Public
Administration; Urban Planning
English requirements: 6.5 IETLS / 79 TOEFL iBT

Scholarship Benifits: Full university tuition;
monthly stipend; travel cost to and from the UK;
visa fees
Fun fact: In 2015, the British Embassy selected 16
of Cambodia’s brightest post-graduates, four-times
the number of students in 2014.
How to apply:
http://www.chevening.org/apply
More information:
http://www.chevening.org/cambodia

About: With more than 288,000 foreigners attending French universities in 2013, France is the third
leading recipient of foreign students, behind the US and the UK. France is the 2nd biggest destination for
Cambodian students, behind Thailand, with about 600 Cambodian students going there to study each year.

Subject: Any - focus on: Engineering Science;
Agronomy; Health; Law; Social Sciences; Languages
and Literature; Tourism; Architecture and Urban
Development
French requirements: Minimum DEFL B2
What does the scholarship cover: Full university
tuition; housing allowance; basic medical insurance;
monthly living stipend; travel cost to and from
France; enrolment fees

Fun fact: Each year, the French government
allocates 500,000 euros in scholarship funds
to the French Embassy in Cambodia.
How to apply: www.institutfrancais-cambodge.
com www.ambafrance-kh.org http://www.
ambafrance-kh.org/-Etudes-en-FranceMore information:
http://www.ambafrance-kh.org/Espace-CampusFrance%E2%80%8B%E2%80%8B-un-lieu

Other notable scholarships
Fulbright Scholarships:
http://cambodia.usembassy.gov/fulbright_announcement.html
The New Zealand Aid Program:
https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/scholarships/eligible-countries-and-regions/cambodiascholarships
EU - Erasmus Mundus Scholarship Program:
http://eeas.europa.eu/delegations/cambodia/more_info/study_in_the_eu/scholarships/index_en.htm
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ការណែនាំសម្រាប់អាហារូបករណ៍

ថ្នា ក់ឧត្តមសិក្សាគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់និស្សិតដែលចង់ជម្នះឧបសគ្គក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើ។ ទោះបីជាយ៉ាងណា មានសិស្ស និស្សិតមួយភាគ
ធំមិនអាចទទួលបានការសិក្សាថ្នា ក់ឧត្តម ដោយសារពួកគេគ្មា នការគាំទ្រផ្នែកហរិ ញ្ញវត្ថុសម្រាប់ថ្លៃសិក្សាពេញលេញ។
ពិតណាស់ ករណីនេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងនិស្សិតដែលចង់ទៅបរទេសសិក្សាមុខវ ិជ្ជាដែលបានជ្រើសរ�ើស។

រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបានបោះជំហានគួរឲ្យកត់សម្គា ល់ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យសិស្សដែលទ�ើបបញ្ច ប់ការសិក្សាថ្នា ក់វ ិទ្យាល័យ

ទទួលបានឱកាសសិក្សាថ្នា ក់ឧត្តម។ រវាងឆ្នា ២
ំ ០០៩ ដល់ឆ្នា ២
ំ ០១៣ ចំនួននិស្សិតចុះឈ្មោះក�ើនដល់២០៧.០០០នាក់

អាហារូបករណ៍ Australia Awards Scholarship

អំពីអាហារូបករណ៍: កម្មវ ិធីអាហារូបករណ៍ Australia Award Scholarship មានបំណង់ផ្តល់ឱកាសដល់និស្សិតមកពីបណ្តា

ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទទួលបានការសិក្សានៅមហាវ ិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសអូស្ត្រា លី។ ចាប់តាង
ំ ពីប្រទេសអូស្ត្រា លីប�ើកកម្មវ ិធីនេះឡ�ើងវ ិញនៅប្រទេស
កម្ពុជាក្នុងឆ្នា ១
ំ ៩៩៤មក អូស្ត្រា លីបានទទួលនិស្សិតកម្ពុជាជាង៦០០នាក់តាមរយៈកម្មវ ិធីអាហារូបករណ៍ Australia Awards Scholarship នេះ។

បរទេស ដ�ើម្បីទៅសិក្សានៅប្រទេសរបស់គេ។

ការសិក្សា: ការសិក្សាថ្នា ក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា (ថ្នា ក់អនុបណ្ឌិត)
មុខវ ិជ្ជា: ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ ; កសិកម្ម ; សុខាភិបាល ; គ្រប់គ្រងអប់រ ំ ;
ពាណិជ្ជកម្ម។

យ�ើងសូមណែនាំកម្មវ ិធអា
ី ហារូបករណ៍ខ្លះ ដ�ើម្បីជួយដល់ការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នក:

ភាសាអង់គ្លេស: 6.5 IETLS ឬ TOEFL

ហ�ើយការផ្តល់អាហារូបករណ៍ក�ើនដល់៤.២០០កន្លែង។ មានអាហារូបករណ៍ផ្សេងៗទ�ៀតត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយរដ្ឋា ភិបាល

អាហារូបករណ៍ Chevening Scholarship Program

អាហារូបករណ៍រ៉ា ប់រង: ថ្លៃសិក្សាពេញលេញនៅសាកលវ ិទ្យាល័យ ;
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភល�ើការស្នា ក់នៅ ; ការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពជាមូលដ្ឋា ន ;
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែ ; ថ្លៃធ�ើ្វដំណ�ើ រទៅមក។

ការដាក់ពាក្យ:
http: // dfat.gov.au/ people-to-people/ australia-awards/
Pages/how-to-apply-for-an-australia-awards-scholarship.
aspx
ចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍: អាហារូបករណ៍ Australia Awards

ប្រហែល៥០កន្លែង ត្រូវបានផ្តល់ជូននស្សិ
ិ តកម្ពុជា ដ�ើម្បីសក្
ិ សាថ្នា ក់
ក្រោយឧត្តមសក្
ំ
ិ សានៅប្រទេសអូស្ត្រា លរ�
ី ៀងរាល់ឆ្នា ។

ព័ត៌មានបន្ថែម: http://www.australiaawardscambodia.org/

័
អំពអា
ំ ពឆ្នា
ី ហារូបករណ៍: ចក្រភពអង់គ្លេសបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការគាំទ្រការអភវិ ឌ្ឍមេដឹកនាំវយក្មេងកម្
ី ំ ១៩៩៣
ពុ ជាចាប់តាង
តាមរយៈគម្រោងផ្តល់អាហារូបករណ៍ Chevening។ មកទល់ពេលនេះ នស្សិ
ិ ត៩៦ រូបបានទទួលអាហារូបករណ៍នេះ

ហ�ើយសក្
ំ ៩៨៣ ដ�ើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់អនាគតមេដឹកនាំ អ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេច
ើ ឡ�ើងក្នុងឆ្នា ១
ិ សានៅចក្រភពអង់គ្លេស។ កម្មវ ិធនេ
ី ះត្រូវបានបង្កត
ំ
នង
អ្ន
ក
មានឥទ្ធិពលក
ងវ
យ
ជ
ន
ញ
ួ
បានចូ
ល
ស
ក្
សានៅតាមមហាវ
យល្បីៗក្នុងពភ
ិស័
ិទ្យាល័
ិ
ិ
ិ ពលោកដែលផ្តល់ ឲ្យពួកគេនូវឱកាសទំនាក់ទំនង
្នុ

អាហារូបករណ៍ French Government Scholarship (BGF)

អាហារូបករណ៍ Chevening គស្រ
ឺ បតាមការជំរុញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យនស្សិ
ិ តចាប់យកអាជីពការងារដែលមានជំនាញ វ ិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកទេស

ប្រទេសនាំមុខគេទី៣ ដែលទទួលនិស្សិតបរទេសមកសិក្សា បន្ទាប់ពីអាមេរក
ិ និងអង់គ្លេស។ បារា ំងគឺជាគោលដៅធំបំផុតទី២

ដ៏ទូលំទូលាយ ក៏ដូចជាជួយពួកគេបង្កន
ើ ជំនាញតាមរយៈវប្បធម៌ថ្មី នង
ិ ក្រុមមនុស្សផ្សេងៗ។

វ ិស្វកម្ម នង
ិ គណិតវ ិទ្យា។ ស្របពេលដែលកម្មវ ិធអា
ី ហារូបករណ៍នេះ ប�ើកចំហចំពោះបេក្ខជនទាំងអស់ ឯកអគ្គរាជទូតអង់គ្លេស ប៊ីល ឡងហ្គើស

(Bill Longhurst) មានប្រសាសន៍ថា នស្សិ
។
ិ តដែលចង់សក្
ិ សាមុខវ ិជ្ជា វ ិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកទេស វ ិស្វកម្ម នង
ិ គណិតវ ិទ្យាត្រូវបានស្វា គមន៍ជាពសេស
ិ
ការសិក្សា: ការសិក្សាថ្នា ក់ក្រោយឧត្តមសិក្សារយៈពេលមួយឆ្នា ំ

អាហារូបករណ៍រ៉ា ប់រងល�ើ: ថ្លៃសិក្សាពេញលេញ ; ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែ

មុខវ ិជ្ជា: ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ; គ្រប់គ្រងអប់រ ំ ; គ្រប់គ្រងបរស្ថា
ិ ន

ចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍: ឆ្នា ២
ំ ០១៥ ស្ថា នទូតអង់គ្លេសបានជ្រើស

វ ិស្វកម្ម នង
ិ គណិតវ ិទ្យា ; ផែនការក្រុង។

បួនដងនៃចំនួននស្សិ
ំ ០១៤។
ិ តដែលត្រូវបានជ្រើសរ�ើសក្នុងឆ្នា ២

(ថ្នា ក់អនុបណ្ឌិត)

; ហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ ; រដ្ឋបាលសាធារណៈ ; វ ិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេស
ភាសាអង់គ្លេស: 6.5 IETLS / 79 TOEFL iBT

; ថ្លៃចំណាយល�ើការធ្វើដំណ�ើ រទៅមកចក្រភពអង់គ្លេស ; ថ្លៃទិដ្ឋា កា។
រ�ើសនស្សិ
ិ តថ្នា ក់ក្រោយឧត្តមសក្
ិ សាឆ្ម
នើ ១៦នាក់ គស្មើ
ឺ នង
ឹ
ការដាក់ពាក្យ: http:// www.chevening.org/apply
ព័ត៌មានបន្ថែម: http:// www.chevening.org/cambodia

អំពីអាហារូបករណ៍: មាននិស្សិតជាង២៨.៨០០០ នាក់បានចូលសិក្សានៅសាកលវ ិទ្យាល័យបារា ំងក្នុងឆ្នា ២
ំ ០១៣។ បារា ំងគឺជា
សម្រាប់និស្សិតកម្ពុជា បន្ទាប់ពីប្រទេសថៃ ហ�ើយនិស្សិតកម្ពុជាប្រហែល៦០០នាក់ បានទៅសិក្សានៅទីនោះរ�ៀងរាល់ឆ្នា ។
ំ
ការសិក្សា: ថ្នា ក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា (អនុបណឌិ្ ត)
និងការសិក្សាថ្នា ក់បណ្ឌិត (PhD.)

មុខវ ិជ្ជា: វ ិទ្យាសាស្ត្រវ ិស្វកម្ម ; ក្សេតសាស្ត្រ ; សុខាភិបាល ; ច្បាប់ ;

វ ិទ្យាសាស្ត្រសង្គម; ភាសា និងអក្សរសាស្ត្រ ; ទេសចរណ៍ ; ស្ថា បត្យកម្ម
និងការអភិវឌ្ឍទីក្រុង។

ភាសាបារា ំង: ទាបបំផុតត្រឹម DEFL B2
អាហារូបករណ៍រ៉ា ប់រងល�ើ: ថ្លៃសិក្សាពេញលេញ ; ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ
សម្រាប់ការស្នា ក់នៅ ; ការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពជាមូលដ្ឋា ន ;
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែ ; ថ្លៃធ្វើដំណ�ើ រទៅមក ; ថ្លៃចុះឈ្មោះ។

ចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍: រ�ៀងរាល់ឆ្នា ំ

រដ្ឋា ភិបាលបារា ំងបានលៃលកប្រាក់ ៥០.០០០០យូរូ ៉
សម្រាប់មូលនិធិអាហារូបករណ៍

ដល់ស្ថា នទូតបារា ំងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា។
ការដាក់ពាក្យ:
www.institutfrancais-cambodge.com www.ambafrance-kh.
org http://www.ambafrance-kh.org/-Etudes-en-Franceព័ត៌មានបន្ថែម:
http://www.ambafrance-kh.org/Espace-CampusFrance%E2%80%8B%E2%80%8B-un-lieu

អាហារូបករណ៍សំខាន់ៗផ្សេងទ�ៀត
Fulbright Scholarships:

http://cambodia.usembassy.gov/fulbright_announcement.html

The New Zealand Aid Program:
http://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/scholarship/eligible-countries-and-regions/cambodia-scholarships

EU - Erasmus Mundus Scholarship
http://eeas.europa.eu/delegations/cambodia/more_info/study_in_the_eu/scholarship/index_en.htm
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British Embassy Phnom Penh
#27-29 Street 75
Srass Chak, Daun Penh,
Phnom Penh, Cambodia
www.gov.uk/world/cambodia
Email: ukincambodia@fco.gov.uk
Telephone: +855 (0) 23 427124
Fax: +855 (0) 23 427125
Follow us on Facebook: British Embassy in Cambodia
Follow us on Twitter: @ukincambodia
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