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សកិខ ស្តពីី 
គុណធម៌ៃនករសកិ ្រ វ្រជវ 

ករលចួគំនិតអនកដៃទ 
 

បណ្ឌិ ត ប់ ផលធ ី
ែខវិចឆិក ឆន ២ំ០១៣ 

កលវិទយលយ័ភូមិនទនីតិ ្រស្ត និងវិទយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច 
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មតិក 
• េហតុអ្វីបនជេជៀស ងករលួចគំនិតអនក
ដៃទ? 

• ករ្រសង់សំដីទំង្រសុង 
• ករេ្របើ្របស់ពកយេពចន៍ខ្លួនឯងេ យ
េយង្របភពអនកដៃទ 

• កំហុសផទ ល់ខ្លួនកនុងករេយងេទេលើ
្របភពអនកដៃទ 
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េហតុអ្វីបនជេជៀស ងករលចួគំនិតអនកដៃទ? 

• បញជ ក់ពីភពេ ម ះ្រតង់ៃន ន ៃដពិត្របកដ
របស់ខ្លួន។ 

• េលើកតេមកើងតៃម្លៃន ន ៃដរបស់ខ្លួន។ 
• សរេសរឲយបន្រតឹម្រតូវ មកបួនសិក ្រ វ 
្រជវ។ 

• ដឹងគុណដល់មច ស់ ន ៃដេដើម។ 
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ករ្រសង់សដំីទងំ្រសងុ (១) 

• សំដីទំង្រសុងខ្លីៗ  េនកនុងអពភន្តរសញញ  
 

(ពកយ កេន មពកយ លបះ) 
 

• សំដីទំង្រសុងែវង  ទ្រមង់ tab េឆ្វង ្ត ំ 
 

(លបះេ្រចើនែវង កថខណ្ឌ ) 
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ករ្រសង់សដំីទងំ្រសងុ (២) 

  ករលួចគំនិតអនកដៃទ 
     

•សំដីទំង្រសុងមិន ក់កនុងអពភន្តរសញញ  
•សំដីទំង្រសុង ក់កនុងអពភន្តរសញញ  ែតមិន 
បនបញជ ក់្របភព 
•ែផនកខ្លះៃនសំដីទំង្រសុងេនកនុងអពភន្តរសញញ  
ែតែផនកខ្លះេទៀតេនេ្រកអពភន្តរសញញ  
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ករ្រសង់សដំីទងំ្រសងុ (៣) 

• ឯក រេដើម 
   េបើពិនិតយអំពីខងមេធយបយ និងគមនគមន៍កនុង្របេទសកមពុជ

ទំងមូល មនករខ្វះខតេលើ្រគប់វស័ិយ មិន្រតឹមែតមិនបន   
ក ងថមីេទ សូមបីែត ្ត រេឡើងវញិនូវមូល ្ឋ នចស់ៗេនះក៏
មិនទន់ ្ត រេ យបនល្អផងែដរ។ 

(្របភព៖ ែប៉ន សន និងនង វនុ, កមពុជេនមុនឆន ំ១៩៩៣ ( ៉ សីុង
េ ន៖ ចកខុវស័ិយែខមរ, ២០០២), ១៩៩។) 
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• ករ្រសង់សំដីេដើមទំង្រសុងមិន្រតឹម្រតូវ 
   េនេដើមទសវត ឆន ំ១៩៨០ កមពុជបនជួប្របទះនឹងករខ្វះ

ខតផ្លូវគមនគមន៍យ៉ងខ្ល ំង។ អតីតនយករដ្ឋម្រន្តីែខមរបន
ទទួល គ ល់ថគមនគមន៍កនុង្របេទសកមពុជទំងមូល មន
ករខ្វះខតេលើ្រគប់វស័ិយ មិន្រតឹមែតមិនបនក ងថមីេទ  
សូមបីែត ្ត រេឡើងវញិនូវមូល ្ឋ នចស់ៗេនះ ក៏មិនទន់ ្ត រ
េ យបនល្អផងែដរ។ ករេធ្វើដំេណើ រពីតំបន់មួយេទតំបន់
មួយបនចំ យេពលយ៉ងេ្រចើន។ ឧទហរណ៍ ករេធ្វើ
ដំេណើ រពីឃំុរកេកងមកភនំេពញ្រតូវករចំ យេពល១្រពឹក
េពញកនុងករជិះកណូត ែតបចចុបបនន ករេធ្វើដំេណើ រដូចគន េនះ
ចំ យេពលតិចជងមួយេម៉ងែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 
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• ករ្រសង់សំដីេដើមទំង្រសុងមិន្រតឹម្រតូវ 
   េនេដើមទសវត ឆន ំ១៩៨០ កមពុជបនជួប្របទះនឹងករខ្វះ

ខត ផ្លូវគមនគមន៍យ៉ងខ្ល ំង។ អតីតនយករដ្ឋម្រន្តីែខមរបន
ទទួល គ ល់ថ “គមនគមន៍កនុង្របេទសកមពុជទំងមូល មន
ករខ្វះខតេលើ្រគប់វស័ិយ មិន្រតឹមែតមិនបនក ងថមីេទ  
សូមបីែត ្ត រេឡើងវញិនូវមូល ្ឋ នចស់ៗេនះ ក៏មិនទន់ ្ត រ
េ យបនល្អផងែដរ។” ករេធ្វើដំេណើ រពីតំបន់មួយេទតំបន់
មួយបនចំ យេពលយ៉ងេ្រចើន។ ឧទហរណ៍ ករេធ្វើ
ដំេណើ រពីឃំុរកេកងមកភនំេពញ្រតូវករចំ យេពល១្រពឹក
េពញកនុងករជិះកណូត ែតបចចុបបនន ករេធ្វើដំេណើ រដូចគន េនះ
ចំ យេពលតិចជងមួយេម៉ងែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 
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• ករ្រសង់សំដីេដើមទំង្រសុងមិន្រតឹម្រតូវ 
      េនេដើមទសវត ឆន ំ១៩៨០ កមពុជបនជួប្របទះនឹងករខ្វះ

ខត ផ្លូវគមនគមន៍យ៉ងខ្ល ំង។ អតីតនយករដ្ឋម្រន្តីែខមរបន
ទទួល គ ល់ថ គមនគមន៍កនុង្របេទសកមពុជទំងមូល មន
ករខ្វះខតេលើ្រគប់វស័ិយ មិន្រតឹមែតមិនបនក ងថមីេទ  
សូមបីែត ្ត រេឡើង វញិនូវមូល ្ឋ នចស់ៗេនះ “ក៏មិនទន់

្ត រ[ឲយ]បនល្អផងែដរ។”1 ករេធ្វើដំេណើ រពីតំបន់មួយេទ
តំបន់មួយបនចំ យេពលយ៉ងេ្រចើន។ ឧទហរណ៍ ករ
េធ្វើដំេណើ រពីឃំុរកេកងមកភនំេពញ្រតូវករចំ យេពល១
្រពឹកេពញកនុងករជិះកណូត ែតបចចុបបនន ករេធ្វើដំេណើ រដូចគន
េនះចំ យេពលតិចជងមួយេម៉ងែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

1. ែប៉ន សន និងនង វនុ, កមពុជេនមុនឆន ំ១៩៩៣ ( ៉ សីុងេ ន៖ ចកខុ
វស័ិយែខមរ, ២០០២), ១៩៩។ 
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• ករ្រសង់សំដីេដើមទំង្រសុង្រតឹម្រតូវ 
    េនេដើមទសវត ឆន ំ១៩៨០ កមពុជបនជួប្របទះនឹងករខ្វះខត 

ផ្លូវគមនគមន៍យ៉ងខ្ល ំង។ អតីតនយករដ្ឋម្រន្តីែខមរបន
ទទួល គ ល់ថ “គមនគមន៍កនុង្របេទសកមពុជទំងមូល មន
ករខ្វះខតេលើ្រគប់វស័ិយ មិន្រតឹមែតមិនបនក ងថមីេទ  
សូមបីែត ្ត រេឡើងវញិនូវមូល ្ឋ នចស់ៗេនះ ក៏មិនទន់ ្ត រ 
[ឲយ]បនល្អផងែដរ។”1 ករេធ្វើដំេណើ រពីតំបន់មួយេទតំបន់
មួយបនចំ យេពលយ៉ងេ្រចើន។ ឧទហរណ៍ ករេធ្វើ
ដំេណើ រពីឃំុរកេកងមកភនំេពញ្រតូវករចំ យេពល១្រពឹក
េពញកនុងករជិះកណូត ែតបចចុបបនន ករេធ្វើដំេណើ រដូចគន េនះ
ចំ យេពលតិចជងមួយេម៉ងែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 

1. ែប៉ន សន និងនង វនុ, កមពុជេនមុនឆន ំ១៩៩៣ ( ៉ សីុងេ ន៖ ចកខុ
វស័ិយែខមរ, ២០០២), ១៩៩។ 
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ករេ្របើ្របសព់កយេពចន៍ខ្លនួឯង (១) 

• រក អតថន័យដូច្របភពេដើម ែតករេ្របើពកយ 
េពចន៍មិនដូចគន េទ។ 

• េបើករេ្របើពកយេពចន៍មិនដូចគន កន់ែតេ្រចើន 
េ យរក អតថន័យដូចគន  េនះករេ្របើពកយ
េពចន៍ខ្លួនឯងកន់ែតល្អ។ 

• បុ៉ែន្ត េបើមិនបនបញជ ក់្របភពេទ ជករ
លួចគំនិតអនកដៃទ 

12 

ឯក រេដើម 
កល គុណភពៃនករសិក និងករអប់រចុំះអន់ សមតថភព
ម្រន្តីក៏ចុះអន់េខ យេទ មហនឹងែដរ។ យុជីវតិនគររងឹមំ ឬ
មិនរងឹមំក៏ ្រស័យេទេលើគុណភពៃនករសិក  និងករអប់រ ំ
បណ្តុ ះប ្ត លេនះ។ េគមិន្រតូវេលងេសើចនឹងបញ្ហ េនះេឡើ
យ។ េបើេគយកអនកឥតមនសញញ ប័្រត្រតឹម្រតូវ មជំនញ ឬក៏
យក ចំេណះវជិជ តិចជងសិស  េទបេ្រង ន បណ្តុ ះប

្ត ល វជិជ ជីវៈម្រន្តី ជករ េ យ្រគន់ែតសំ ងេទេលើ នៈ
នេយបយកនុងបក េនះ េគ្របកដជនឹងផលិតបនែតម្រន្តី
ែដលគម នសមតថភពជមិនខនេឡើយ។ សញញ ប័្រតនឹងមនតៃម្ល 
លុះ្រ ែត្រគូមនតៃម្លខងចំេណះវជិជ យ៉ងពិត្របកដែដរ។ 
(្របភព៖ សុខ ន, វទិយ ្រស្តរដ្ឋបល (ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, 
២០០៧), ១០០។) 
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ករេ្របើពកយេពចន៍ខ្លួនឯងេ យេយងនឹងឯក រេដើម 

គុណភពៃនករអប់រមំនទំនក់ទំនងយ៉ងសំខន់េទនឹងករ
អភិវឌ ្របេទសជតិ។ កល ករអប់រមិំនមនគុណភព េគ
មិន ចក ងម្រន្តីែដលមនសមតថភពេឡើយ។ 
 
 
 

ន ៃដខងេលើជករលួចគំនិតអនកដៃទ ពីេ្រពះលបះទី២េនះ 
បនេយងេទេលើ្របភព៖ សុខ ន, វទិយ ្រស្តរដ្ឋបល 
(ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, ២០០៧), ១០០ ែតអនកនិពនធមិនបន
បញជ ក់្របភពេនះ។ 

14 

ករេ្របើពកយេពចន៍ខ្លួនឯងេ យេយងនឹងឯក រេដើម 

គុណភពៃនករអប់រមំនទំនក់ទំនងយ៉ងសំខន់េទនឹងករ
អភិវឌ ្របេទសជតិ។ កល ករអប់រមិំនមនគុណភព េគ
មិន ចក ងម្រន្តីែដលមនសមតថភពេឡើយ។1 

 
1.សុខ ន, វទិយ ្រស្តរដ្ឋបល (ភនំេពញ៖ ប ្ណ គរអងគរ, 
២០០៧), ១០០។ 
 
 
 

ន ៃដខងេលើជករសរេសរ្រតឹម្រតូវ មកបួនខន តៃនករ
សិក  ពីេ្រពះេនលបះទី២ អនកនិពនធបនេយងេទនឹង្របភព 
អនកដៃទ េហើយបនបញជ ក់្របភពេនះ្រតឹម្រតូវ។ 
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15 

កំហុសផទ លខ់្លួនកនងុករេយងេទេលើ្របភពអនកដៃទ (១) 
• កំហុសៃនករ្រសង់សំដីទំង្រសុង 

16 

កំហុសផទ លខ់្លួនកនងុករេយងេទេលើ្របភពអនកដៃទ (២) 
• កំហុសៃនករ្រសង់សំដីទំង្រសុង 
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17 

កំហុសផទ លខ់្លួនកនងុករេយងេទេលើ្របភពអនកដៃទ (៣) 
• កំហុសៃនករេយងខុសេទនឹង្របភពេដើម 

18 

កំហុសផទ លខ់្លួនកនងុករេយងេទេលើ្របភពអនកដៃទ (៤) 
• កំហុសៃនករេយងខុសេទនឹង្របភពេដើម 
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19 

• ករបែនថមពកយេទេលើសំដីទំង្រសុង (១) 
   ករែកអកខ វរិទុធ 
ឯក រេដើមខុសអកខ វរិទុធ    
 

 
ឯក រថមីែកត្រមូវ 
 

20 

• ករបែនថមពកយេទេលើសំដីទំង្រសុង (២) 
ករបែនថមពកយែដលេយើងចង់សងកត់ 
ឯក រេដើម 
 
 
ឯក រថមីបែនថមពកយ 
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21 

• សំដីទំង្រសុង មរយៈករបកែ្រប (១) 
 បកែ្របេ យខ្លួនឯង ្រតូវសរេសរ [បកែ្រប] េនពីេ្រកយ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 

• សំដីទំង្រសុង មរយៈករបកែ្រប (២) 
 បកែ្របេ យអនកេផ ង ្រតូវសរេសរ [បកែ្របេ យេឈម ះអនក 

បកែ្រប] េនពីេ្រកយ។ 
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23 

ឧទហរណ៍មួយចំនួនអំពីករលួចគំនិតអនកដៃទ 
 

េដើមឆន ំ២០១១រដ្ឋម្រន្តីករពរជតិ ល្លឺម៉ង់ 
ពក់ក ្ត លឆន ំ២០១២នយករដ្ឋម្រន្តីរ ៉ម៉ូនី 
េដើមឆន ំ២០១៣រដ្ឋម្រន្តីអប់រ ំ ល្លឺម៉ង់ 
 
 
 

24 

សមូអរគុណ!!! 
 

សណួំរ និងចេម្លើយ 


