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កម�វធិីសហ្របតិបត�ិករក�ុងតំបនេ់ដើម្បែីកលំអគុណភាពករងរ និងទិសេដទីផ្សោរករងរ ករអបរ់ ំនិងបណ�ុ ះបណា� ល

បេច�កេទស និងវជិា� ជីវៈ (RECOVET)។ ករផា� ស់ប�ូរបទដ� នេទះយ៉ាងណាកម៏និ្រត�វបានអនុ�� តេដយគា� នករឯកភាពពី

គណៈកមា� ធិករដឹកនាតំំបនស់្រមាបប់ទដ� នស្រមាប្់រគ�បណ�ុ ះបណា� ល្រក�មហុ៊នេនក�ុង្របេទសអស៊នេឡើយ។

គិតមកដល់ឆា� ២ំ០១៨ េនះមានគណៈកមា� ធិករដឹកនា្ំរបចតំំបនម់កពីស� បន័ឯកជន និងសធារណៈដូចជា៖ សមាគម

សហ្រគិនវយ័េក�ងកម�ុជា ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ (កម�ុជា) APINDO ្រកសួងឧស្សោហកម� (ឥណ�ូ េនសីុ) 

សមាគមេរងច្រកកតេ់ដរ្របេទសឡាវ ស� បន័បណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ និងអបរ់ ំ(្របេទសឡាវ) សហភាពសហពន�ស័ភា

ពណិជ�កម� និងឧស្សោហកម�្របេទសភូមា ្រកសួងករងរ អេនា� ្របេវសន ៍និង្របជាជន (្របេទសភូមា) សភាពណិជ�កម� និង

ឧស្សោហកម�្របេទសហ�ីលីពីន អជា� ធរបណ�ុ ះបណា� លបេច�កេទស និងជំនាញ (ហ�ីលីពីន) សហពន�ឧ័ស្សោហកម�ៃថឡង ៍

ករយិាល័យគណៈកម�ករអបរ់វំជិា� ជីវៈ(ៃថឡង)៍ សភាពណិជ�កម� និងឧស្សោហកម�្របេទសេវៀតណាម ្រកសួងករងរ 

យុទ�ជនពិករ និងសង�មកិច� (េវៀតណាម)។
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អរម�កថា

១- េសចក�ីេផ�ើម 

២- បទដ� ន 

 ២.១ ទិដ�ភាពទូេទៃនបទដ� ន

 ២.២  ម៉ូឌុលេនក�ុងបទដ� ន្រគ�បេង� លក�ុង្រក�មហុ៊ន

  ២.២.១ ម៉ូឌុល ១៖  ករវភិាគភារកិច�ករងរ និងកំណតព់ីលក�ខណ� សិក្សោ

  ២.២.២ ម៉ូឌុល ២៖ ករេធ�ើែផនករ និងេរៀបចំករបណ�ុ ះបណា� ល

  ២.២.៣ ម៉ូឌុល ៣៖ េធ�ើករបណ�ុ ះបណា� ល

  ២.២.៤ ម៉ូឌុល ៤៖ ករវយតៃម� និងអភវិឌ្ឍករបណ�ុ ះបណា� លជាបន�

៣- លក�ខណ� ត្រម�វេដើម្បចូីលក�ុងករបណ�ុ ះបណា� ល

៤- ករប�� ក់

៥- រយៈេពល

៦- សទ� នុ្រកម 
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អរម�កថា

ករបណ�ុ ះបណា� លេនក�ុង្រក�មហុ៊ន គឺជាឧបករណ៍គន�ះឹក�ុងករែកលម�សមត�ភាពជាកែ់ស�ងរបស់និេយាជកិែដល

មានេនកែន�ងេធ�ើករ។ ស្រមាប្់របេទសេនក�ុងតំបនអ់ស៊ន េ្រកពីករខិតខំែកលម�្របពន័�អបរ់ ំនិងបណ�ុ ះបណា� ល

បេច�កេទសនិងវជិា� ជីវៈ (TVET) ករបណ�ុ ះបណា� ល ធនធានមនុស្សគឺជាត្រម�វករែដលសំខនក់�ុងករ

េឆ�ើយតបេទនឹងត្រម�វករជំនាញរបស់្រក�មហុ៊ន វមានសរៈសំខនដូ់ចគា� ស្រមាប្់រក�មហុ៊នេដើម្បចូីលរមួចំែណក

យ៉ាងសកម�តមរយៈករផ�ល់ករបណ�ុ ះបណា� លេនក�ុង្រក�មហុ៊នេទដល់បុគ�លិក។ វពិតជាមានសរៈសំខន់

ណាស់ក�ុងករេលើកកម�ស់ និងព្រងឹងសមត�ភាពរបស់្រគ�បណ�ុ ះបណា� លក�ុង្រក�មហុ៊ន និងករប�� កវ់�ិ� បនប្រត

ៃនសមត�ភាពេនះ ឱ្យ្រសបតមបទដ� នែដលបានទទួលស� ល់។

េ្រកពទំីនួលខុស្រត�វសង�មរបស់្រក�មហុ៊ន ករបណ�ុ ះបណា� លេនក�ុង្រក�មហុ៊នកជ៏ាករវនិេិយាគដសំ៏ខនេ់ទេលើ
ធនធានមនុស្សផងែដរ។ ជាករពិតវមនិ្រតឹមែតជានិស្សតិ TVET ែដលទទួលបានអត�្របេយាជនពី៍ករបណ�ុ ះ        

បណា� លេនក�ុង្រក�មហុ៊នែដលមានគុណភាពខ�ស់ប៉េុណា� ះេទ ប៉ែុន�ែថមទងំមានសក� នុពលដល់បុគ�លិកដៃទេទៀត

េនក�ុងតំបនអ់ស៊នក�ុងករេលើកកម�ស់ករេរៀនសូ្រតេពញមយួជីវតិរបស់ពួកេគ។

បទដ� នស្រមាប្់រគ�បណ�ុ ះបណា� ល្រក�មហុ៊នេនក�ុង្របេទសតំបនអ់ស៊ន គឺជាសមទិ�ផិលគួរឱ្យសរេសើរៃនកិច�

សហ្របតបិត�កិរអស៊នែដលមានករចូលរមួពីអ�កជំនាញទងំែផ�កឯកជន និងសធារណៈមកពីទូទងំតំបន។់ 

េដើម្បជីាសក�ភីាពអំពីអត�្របេយាជនៃ៍នបទដ� នបណ�ុ ះបណា� លក�ុង្រក�មហុ៊ន ្របេទសសមាជិកអស៊នមយួចំនួន 

(េអ អឹម េអស) បានយកបទដ� នេនះេធ�ើជាមូលដ� នក�ុងករ្រគប្់រគងករបណ�ុ ះបណា� ល្រក�មហុ៊នេនថា� កជ់ាតិ

ចបត់ងំពកីរចបេ់ផ�ើមរបស់ខ�ួន ។ នាកិច�្របជំុអស៊នកិច�្របជំុម�ន�ជីានខ់�ស់ស�ីពកីរអបរ់ ំ(SOM-ED) និង

្រក�មករងរៃនកិច�្របជំុម�ន�ជីានខ់�ស់ស�ីពកីរអនុវត�ករងរេជឿនេលឿនេដើម្បេីលើកកម�ស់ភាព្របកួត្របែជងៃន

អស៊ន (SLOM-WG) បានគា្ំរទបទដ� នៃនករបណ�ុ ះបណា� លក�ុង្រក�មហុ៊នេនះ នាែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ និង 

២០១៨ ផងែដរ។

ករបណ�ុ ះបណា� លែដលែផ�កេលើបទដ� នបានចបេ់ផ�ើមរចួេហើយេនក�ុង្របេទសសមាជិកអស៊ន (AMS) េហើយក៏

កំពុងជំរុញករអភវិឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់្របេទសតំបនអ់ស៊នផងែដរ។ ករចង្រកង និងព្រងឹង សមត�ភាពរបស់

្រគ�បណ�ុ ះបណា� ល្រក�មហុ៊នក�ុងតំបនក់ជ៏ាចលករជំរុញក�ុងករេធ�ើសមាហរណកម�អស៊ន នងិចូលរមួក�ុងរេបៀបវរៈ

ៃនករេលើកកម�ស់ជំនាញ នងិភាពចល័តៃនកមា� ងំជំនាញដូចែដលបានបង� ញេនក�ុងែផនករសហគមនវ៍ប្បធម៌

សង�មអស៊ន ២០២៥ និងែផនករេមស�ីពកីរតភា� បអ់ស៊ន ២០២៥ ។

ឯកឧត�ម គង ់េភឿក
អនុរដ�េលខធិករ ៃនអស៊ន 

ស្រមាបស់ហគមនវ៍ប្បធមស៌ង�មអស៊ន
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១- េសចក�ីេផ�ើម 

្របេទសសមាជិកអស៊នភាគេ្រចើនជួបករលំបាកេដយសរខ�ះកម�ករជំនាញែដលេធ�ើឱ្យមានភាពយឺតយ៉ាវៃន

កំេណើ នេសដ�កិច� និងករអភវិឌ្ឍឧស្សោហកម� និងសង�ម។ េដើម្បេីដះ្រសយប�� េនះ អ�កចូលរមួមកពី្របេទស  

សមាជិកអស៊នចំនួន ៦ (កម�ុជា ឡាវ មយ៉ីានម៉់ា ហ�ីលីពីន ៃថ និងេវៀតណាម) បាន្រពមេ្រព�ងេលើបទដ� នរមួ

ស្រមាប្់រគ�បេង� លក�ុង្រក�មហុ៊ន។  បទដ� ន្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដយអ�កជំនាញ ៦០រូបពី្របេទសទងំេនះ 

ក�ុងអំឡុងេពលសិក� សលចំនួន ៤េលើក ក�ុង ១ េលើកចំនួន ៣ៃថ� ចេនា� ះែខក��  ឆា� ២ំ០១៤ ដល់ែខកុម�ៈ 

ឆា� ២ំ០១៥។ ្រក�មេនះរមួមានអ�កជំនាញពីស� បន័រដ� សភាពណិជ�កម� សហ្រគាសឯកជន សកលវទិ្យោល័យ និង

្រគឹះស� នអបរ់ ំនិងបណ�ុ ះបណា� លេផ្សងេទៀត។ ដំេណើ រករបេង�ើត្រកបខណ័� ្រត�វបានស្រមបស្រម�ល  េដយ

អ�កជំនាញជនជាតិអល�ឺមង៉ម់កពី Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

វទិ្យោស� នសហពន័�អបរ់ ំនិងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ (Federal Institute for Vocational Education and 

Training (BiBB)) និង Karlsruher Institut für Technologie (KIT)។

ថ�ីៗេនះ ឧស្សោហកម�ៃន្របេទសពកព់ន័�ទងំេនះកំពុងែតេធ�ើសកម�ភាពេនក�ុងមជ្ឈដ� នសកលភាវូបនីយកម�ែដល

មានករផា� ស់ប�ូរយ៉ាងេលឿន និងជា្របច។ំ ករផា� ស់ប�ូរ្រត�វបានជំរុញេដយវដ�ខ�ីៗៃននវនុវត�នប៍េច�កវទិ្យោ ទ្រមង់

ៃនករផា� ស់ប�ូរអង�ភាពករងរ ករប�ូរពីករងរមាន្របាកឈ់�ួលទបេទេធ�ើេនកែន�ងែដលមានផលិតផលគុណភាព

ខ�ស់ និងករេរៀបចំរចនាសម�ន័�េសដ�កិច�េដយដំេណើ រករអស៊ន។ លទ�ផលមយួៃនសហគមន៍

អស៊នគឺនឹងមានករេកើនេឡើងៃនចំណាក្រស�ករបស់កម�ករជំនាញ ែដលត្រម�វឱ្យមានបទដ� នសមកលស្រមាប់

្រគ�បេង� លក�ុង្រក�មហុ៊ន។

បទដ� នេនះមានបំណងគា្ំរទភាពស�ិតរមតួជាងមុនរវងករអបរ់ ំនិង្របពន័�បណ�ុ ះបណា� ល និងទីផ្សោរករងរ

តមរយៈបទដ� នអបរ់សំមកល និងត្រម�វករករងរេន្របេទសសមាជិកអស៊ន។ វជាបទដ� នែដលអចយកមក

អនុវត�េនក�ុង្របេទសចូលរមួទងំអស់។ ដូចេនះ វ្រត�វែតខ�ី សម��  េហើយមនិលម�តិេពកែដលេធ�ើឱ្យពិបាកក�ុងករ

បតែ់បន និងែកស្រម�លេលើ្របពន័�េសដ�កិច� និងអបរ់ខុំសគា� របស់្របេទសចូលរមួេឡើយ និងេដើម្បធីានាករ

ទទួលយកៃនឧស្សោហកម�។ ទស្សនទនៃនបទដ� នប�� កពី់ជេ្រមើសក�ុងករបែន�មរយៈេពល ឬខ�ឹមសរេនក�ុង

ម៉ូឌុលមយួចំនួន េបើចបំាច។់
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្របវត�ិករងរមូលដ� នរបស់្រគ�បេង� លក�ុង្រក�មហុ៊នទទួលបានពីករវភិាគករងរ (េដើម្បែីកស្រម�លករបណ�ុ ះ

បណា� លឱ្យ្រត�វនឹងលក�ខណ� ត្រម�វករងរែដលមានករផា� ស់ប�ូរ) េដើម្បវីយតៃម�សមត�ភាព ែដលសិក� កមបាន

ទទួល (េដើម្បធីានាដល់ករបណ�ុ ះបណា� ល្របកបេដយគុណភាពខ�ស់)។ សកម�ភាពស�ូលរបស់្រគ�បេង� លក�ុង

្រក�មហុ៊នគឺេធ�ើែផនករ និងេបើកវគ�ករអបរ់បំណ�ុ ះបណា� លបេច�កេទស និងវជិា� ជីវៈ (TVET) ្របកបេដយ

សមត�ភាព និង្របសិទ�ភាពខ�ស់។

វផ�ល់សុពលភាពដល់បទដ� ន និងកម�វធិីបណ�ុ ះបណា� លពកព់ន័�េនក�ុងដំណាកក់លអនុវត�គេ្រមាងសកល្បង

េដយបេង�ើតបណា� ញរបស់្រគ�បេង� លក�ុង្រក�មហុ៊នេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យរបស់្រក�ម្របឹក្សោករងរ  រមួទងំភាគី

ពកព់ន័�េនក�ុងតំបនអ់ស៊ន និងភា� បជ់ាមយួនឹងករវយតៃម�វជិា� ជីវៈ។ េគសន�តថាបណា� ញែបបេនះអចជួយ

យកឈ�ះេលើស� នភាពបណ�ុ ះបណា� លខ�ីៗេនក�ុងតំបនអ់ស៊ន និងជួយេលើកកម�ស់គុណភាពករផ�ល់ករ

បណ�ុ ះបណា� ល។ វសំខនណ់ាស់ក�ុងករេ្រប�បេធៀបបទដ� នលម�តិចំេពះច្បោប ់និងបទប្ប��ត�ិ និងេដើម្បបីេង�ើត

យុទ�ស�ស�ៃនករអនុវត�េនក�ុង្របេទសចូលរមួជាជំហនបន�។

េគកប៏ានែណនាឱំ្យេ្របើ្របាស់បទដ� នេនះជាេគាលករណ៍ស្រមាប្់របេទសសមាជិកអស៊ន េដយបេង�ើតបទដ� ន 

និងែកស្រម�លបែន�មចំេពះស� នភាពរបស់្របេទសទងំេនះ។ 
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២- បទដ� ន

២.១ ទិដ�ភាពទូេទៃនបទដ� ន
ជាេគាលករណ៍ បទដ� នអនុវត�តមវសិលភាពបទដ� នរមួេនក�ុងតំបនអ់ស៊ន ដូចជាករពណ៌នាអំពីលក�ខណ�

ត្រម�វ និងកិច�ករទូេទែដលបេង�ើតកម�វធិីសិក្សោេ្រគាង។ វក្៏រត�វបានជះឥទ�ិពលេដយបទដ� ន

អល�ឺមង៉ស់្រមាប្់រគ�បេង� លក�ុង្រក�មហុ៊ន (Ausbildereignungsverordnung AEVO)។ វកំណតេ់គាលេដេលើ
វជិា� ជីវៈ និងវស័ិយេសដ�កិច�ទងំអស់ និងអចអនុវត�បាន្រគបែ់ផ�កទងំអស់ៃន TVET។

បទដ� នេនះ្រត�វបានបេង�ើតេដយេ្របើអភ្ិរកមពីេ្រកមេទេលើ     េដយដំបូងកំណតពី់ត្រម�វករជាកែ់ស�ងៃនករ

បណ�ុ ះបណា� ល និង្រគ�បេង� លេនក�ុងដំេណើ រករករងរជាកែ់ស�ង។ ែផ�កសំខនប់នួយ៉ាងៃនសកម�ភាពរបស់

្រគ�បេង� លក�ុង្រក�មហុ៊ន្រត�វបានកំណតេ់ដយ្រក�មអ�កជំនាញ។ ែផ�កទងំេនះ្រត�វបានេរៀបចំេនក�ុងម៉ូឌុល៤។

ម៉ូឌុលនីមយួៗមានសមត�ភាពអនុវត�ករងរពី ៣ េទ ៥ ចំណុច។ ម៉ូឌុល និងសមត�ភាពទងំេនះពកព់ន័�គា�

េទវញិេទមក និងតមលំដបលំ់េដយ។

ម៉ូឌុលទងំេនះរមួមាន៖

 1. ករវភិាគកិច�ករករងរ និងកំណតល់ក�ខណ� សិក្សោ

 2. ករេធ�ើែផនករ និងេរៀបចំបណ�ុ ះបណា� ល

 3. ករេធ�ើករបណ�ុ ះបណា� ល

 4. ករវយតៃម� និងករបេង�ើតវគ�បណ�ុ ះបណា� លបែន�ម

ជំនាញ ចំេណះដឹង និង្របធានបទចបំាចៃ់នវគ�បណ�ុ ះបណា� ល្រត�វបានេរៀបចំរចនាសម�ន័�េដយេ្របើ្របាស់

ទស្សនទនៃនសមត�ភាព។ ម៉ូឌុលនីមយួៗរមួមានសកម�ភាពៃនករេធ�ើែផនករ សកម�ភាព និងករវយតៃម�

ពកព់ន័�នឹងដំេណើ រសិក្សោរបស់អ�កចូលរមួែដល្រត�វសេង�បេ្រកមសមត�ភាពេផ្សងគា� ទកទ់ងដំេណើ រករករងរ។
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Module 1:  Analyzing works tasks and defining learning requirements
Recommended duration of the module: 8 hours

An in-company trainer is able to:
 • Carry out work place analysis for occupational learning
 • Identify relevant work tasks and analyze the workplace environment in order to
  extract essential and  training-relevant work processes
 • Define learning requirements

២.២.១ ម៉ូឌុល ១៖  ករវភិាគភារកិច�ករងរ និងកំណតពី់លក�ខណ� សិក្សោ
រយៈេពលៃនម៉ូឌុល៖ ៨ េម៉ាង

្រគ�បេង� លក�ុង្រក�មហុ៊នអចនឹង៖

 • អនុវត�ករវភិាគកែន�ងេធ�ើករស្រមាបក់រសិក្សោអំពីមុខរបរ

 • កំណតកិ់ច�ករករងរពកព់ន័� និងវភិាគបរយិាកសកែន�ងេធ�ើករេដើម្បដីក្រសងដ់ំេណើ រករករងរ

  សំខន់ៗ  និងពកព់ន័�វគ�បណ�ុ ះបណា� ល

 • កំណតល់ក�ខណ� ត្រម�វករសិក្សោ

២.២  ម៉ូឌុលេនក�ុងបទដ� ន្រគ�បេង� លក�ុង្រក�មហុ៊ន

េនក�ុងែផ�កខងេ្រកម  ែផ�កសកម�ភាព (មុខងរករងរសំខន)់ ៃន្រគ�បេង� លក�ុង្រក�មហុ៊ន ្រត�វបានេរៀបរបដូ់ច

ម៉ូឌុលេនក�ុងកម�វធិី្រគ�បេង� លក�ុង្រក�មហុ៊ន។ ែផ�កសកម�ភាពទងំេនះ្រត�វបានផា� ស់ប�ូរេទក�ុងវស័ិយសិក្សោែដល

ធាតុៃន្រទឹស�ីសំេដេលើ្របេភទអនុវត�វគ�បណ�ុ ះបណា� ល។

ម៉ូឌុលនីមយួៗដកប់��ូ លដំេណើ រករករងរេពញេលញ (ករេធ�ើែផនករ ករអនុវត�ករងរ ករវយតៃម�) ែដល

តមរយៈេនះម៉ូឌុលមានបំណងឱ្យអ�កសិក្សោអចទញេសចក�ីសន�ិដ� នេដើម្បេីលើកកម�ស់ករេធ�ើែផនករ និង

ផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� ល។

បទដ� នេលើកទឹកចិត�ករអភវិឌ្ឍ ែដលមាននយ័ថា ករងរ និងកិច�ករសិក្សោែដលបានដកប់��ូ លគួរែតសម្រសប

ស្រមាបដំ់ណាកក់លេផ្សងៗគា� ៃនជំនាញលូតលស់របស់អ�កសិក្សោ។

ម៉ូឌុលទងំេនះគឺពកព់ន័�កិច�ករ ពួកេគ្រត�វបានេរៀបចំេនក�ុងសមត�ភាពអនុវត�ករងរ ជំនាញ/ចំេណះដឹង និង

្របធានបទែដល្រត�វបណ�ុ ះបណា� ល។ និយមនយ័ៃនពក្យបេច�កេទសទងំេនះមានផ�ល់ជូនេនក�ុងឧបសម�ន័�។ 

្រកបខណ័� បទដ� នអនុ�� ត្របធានបទបណ�ុ ះបណា� លបែន�ម េដើម្បដីកប់��ូ លេទតមត្រម�វករជាកល់ក្់របេទស 

ឧស្សោហកម� ឬវជិា� ជីវៈ។



• កំណតត់្រម�វករ វជិា� ជីវៈែដលមានលក�ណៈសម្បត�ពិកព់ន័�នងិ  
 បទពិេសធនក៏ងរ
• េធ�ើករវភិាគភារកិច�ករងរ
• ពន្យល់ អំពី េគាលគំនិត និង សរៈសំខន ់សមត�ភាព ៃន  
 សកម�ភាព វជិា� ជីវៈ

• លក�ណសម្បត�វិជិា� ជីវៈ និងបទពិេសធនក៍រងរពកព់ន័�ក�ុងែផ�ក 
 ែដល្រត�វបណ�ុ ះ បណា� ល
• ដំេណើ រករ និងឧបករណ៍ភារកិច�ករងរ
• ្រទឹស�ីៃនសមត�ភាព សកម�ភាពវជិា� ជីវៈ

សមត�ភាពអនុវត�ករងរ ១.៣
កំណតពី់លក�ខណ� ក�ុងករសិក្សោ

• ពន្យល់អំពី ត្រម�វករ ៃនករសិក្សោែដល ្រត�វនិងសកម�ភាព 
 ករងរ
• កំណតវ់ធិីស�ស�ពកព់ន័�ក�ុងករជ្រម�ញសិក� កមេដើម្ប ី 
 អភវិឌ្ឍខ�ួន។

• ករពណ៌នាែផ�កបេច�កេទសេលើដេំណើ រករករងរ នងិ  
 ទំនាកទំ់នង
• ករពណ៌នាពសីកម�ភាពករងរ
• និយមនយ័ៃនកែន�ងសិក្សោ និងលក�ខណ� សិក្សោ
• វធិសី�ស�េលើកទឹកចិត� និងករអភវិឌ្ឍខ�ួនឯង
• ចិត�ស�ស�សិក្សោ

• Explain the framework of employment and  
 TVET in your country or region
• Analyze national vocations and 
 occupational standards
• Describe a company’s work systems and  
 structures
• Identify and evaluate new technologies  
 relevant to the workplace
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រយៈេពល៖ ៣ េម៉ាង

រយៈេពល៖ ២ េម៉ាង

រយៈេពល៖ ៣ េម៉ាង

សមត�ភាពអនុវត�ករងរ ១.១
អនុវត�ករវភិាគកែន�ងេធ�ើករស្រមាបក់រសិក្សោអំពីមុខរបរ

• ពន្យល់អំពី្រកបខណ័� ករងរ និង TVET េនក�ុង្របេទស ឬ 
 តំបនរ់បស់អ�ក។
• វភិាគមា្រតដ� ន វជិា� ជីវៈ និង អជីពករងរ ក�ុង្របេទស
• ពិពណ៍នាអំពី្របពន័�ករងរ និងរចនាសម�ន័�ស� បន័  
 /្រក�មហុ៊ន។
• កំណត ់និងវយតៃម�បេច�កវទិ្យោថ�ីៗ ែដលទកទ់ងេទនិង  
 កែន�ងករងរ

• ច្បោបក់រងរ បទប្ប��ត�ិ TVET និងេរឿងរ៉វច្បោបេ់ផ្សងេទៀត 
 េនក�ុង្របេទស និងតំបនទ់កទ់ងនឹងវគ�បណ�ុ ះបណា� ល
• បទប្ប��ត�ិ និងនីតិវធិីឧស្សោហកម�
• ច្បោប ់េគាលនេយាបាយ និងសន�ិបាតថា� កអ់ន�រជាតិនានាេលើ 
 សមភាពេយនឌរ័
• ្រកបខណ័� ករងរ និងរចនាសម�ន័�ចតត់ងំ
• ចំណាតថ់ា� ក្់របពន័�វជិា� ជីវៈ និងរចនាសម�ន័�
• ពិពណ៌នាករងរ និង្របវត�ិករងរ
• នីតិវធិីបទដ� នពកព់ន័�
• កំេណើ នេយនឌរ័ ក�ុងកែន�ងកងរ្រពមទងំករវភិាគយុទ� 
 ស�ស� និង ឧបករណ៍ សម្រសបស្រមាបេ់យនឌរ័ េដយែផ�ក 
 េទេលើ ជំនាញនិងសមត�ភាពរបស់បុគ�លិក។
• និតិវធិីបទដ� នពកព់ន័�
• ករេធ�ើបច�ុប្បន�ភាពបេច�កេទសពកព់ន័� និងកែន�ងករងរ

សមត�ភាពអនុវត�ករងរ ១.២
កំណតពី់ភារកិច�ករងរពកព់ន័� និងវភិាគពីបរយិាកសកែន�ងេធ�ើករ
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រយៈេពល៖ ១ េម៉ាង

រយៈេពល៖ ២ េម៉ាង

• កំណតថ់ា េតើបុគ�លណាមា� កេ់នក�ុង្រក�មហុ៊ន្រត�វករករ 
 បណ�ុ ះបណា� ល
• វភិាគពសីវតររបស់សិក� កម ដូចជាសកម�ភាពបណ�ុ ះបណា� ល 
 ពីមុន និងតួនាទីក�ុង្រក�មហុ៊ន

• វធិីស�ស�វភិាគពីសិក� កម ស� នភាព និងបរសិ� ន

• កំណតព់ីត្រម�វករបណ�ុ ះបណា� ល៖ វយតៃម�ពីលក�ខណ�  
 របស់្រក�មហុ៊ន និងសិក� កម (សជីវកម� ករងរ/ករែបងែចក  
 បុគ�លិកមា� ក)់ េដើម្បបី�� កពី់សមត�ភាពែដលសិក� កម្រត�វ 
 ទទួលបាន
• ផ�ូរផ�ងខ�ឹមសរបណ�ុ ះបណា� លជាមយួនឹងសមត�ភាពែដល្រត�វ 
 បានកំណត់

• េធ�ើករវភិាគពីគមា� តសមត�ភាព
• េធ�ើករវភិាគពីត្រម�វករបណ�ុ ះបណា� ល

សមត�ភាពអនុវត�ករងរ ២.១
េធ�ើករវភិាគពី្រក�មេគាលេដស្រមាបក់របណ�ុ ះបណា� ល

សមត�ភាពអនុវត�ករងរ ២.២
កំណតពី់ភារកិច�ករងរ និងសិក្សោស្រមាប្់រក�មេគាលេដជាកល់ក់

២.២.២ ម៉ូឌុល ២៖ ករេធ�ើែផនករ និងេរៀបចំករបណ�ុ ះបណា� ល
រយៈេពលៃនម៉ូឌុល៖ ១៦ េម៉ាង

្រគ�បេង� លក�ុង្រក�មហុ៊នអច៖

• េធ�ើករវភិាគពី្រក�មេគាលេដស្រមាបក់របណ�ុ ះបណា� ល

• កំណតពី់ភារកិច�ករងរ និងសិក្សោស្រមាប្់រក�មេគាលេដជាកល់ក់

• េ្រជើសេរ ើសខ�ឹមសរ វធិីស�ស� និងសមា� រសមរម្យស្រមាបក់របណ�ុ ះបណា� ល

• េ្រជើសេរ ើស និងេរៀបចំសមា� រស្រមាបក់របណ�ុ ះបណា� ល

• ពណ៌នា និងេរៀបចំស� នភាពសិក្សោក�ុងករេធ�ើ្រតបត់ម និងឆ�ុះប�� ំងពីបទពិេសធនក៍�ុងករបេ្រង�ន និងបណ�ុ ះបណា� ល
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រយៈេពល៖ ៨ េម៉ាង

រយៈេពល៖ ១ េម៉ាង

រយៈេពល៖ ៤ េម៉ាង

• បេង�ើតវគ�បណ�ុ ះបណា� លេដើម្បផី�ូផ�ងត្រម�វកររបស់្រក�មហុ៊ន និង 
 សិក� កម
• ភាពខុសគា� ៃនវធិីស�ស�បណ�ុ ះបណា� ល និង េ្រជើសេរ ើស 
 វធិីស�ស�ស័ក�ិសមបំផុត េហើយេ្រជើសេរ ើស េរៀបចំ   និងបេង�ើត 
 សមា� របណ�ុ ះបណា� លដ្៏រតឹម្រត�វមយួ
• សរេសរែផនករបណ�ុ ះបណា� ល និងកិច�ែតងករ្រគ�បេ្រង�ន
• េ្រជើសេរ ើស េរៀបចំ និងបេង�ើត សកម�ភាព េយនឌរ័ បាន  
 ្រតឹម្រត�វ ្រពមទងំករផា� ស់ប�ូរផ�តគ់ំនិត បណ�ុ ះបណា� ល និង  
 តមរយៈឧបករណ៍វយតៃម� រូបភាព និងពក្យសម�។ី 
• កំណតត់្រម�វករ ៃនវគ�បណ�ុ ះបណា� ល
• ្រត�តពិនិត្យ គុណភាព មុនេពល បេង�ើតវគ� បណ�ុ ះបណា� ល

• ករបេង�ើតវគ�សិក្សោ
• លំដបលំ់េដយៃនជំហនសិក្សោ
• វធិីស�ស�បណ�ុ ះបណា� ល
• ្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយ និងបេច�កវទិ្យោបណ�ុ ះ បណា� ល
• វធិីស�ស�វយតៃម�េលើករបណ�ុ ះបណា� ល

• លក�ខណ� ៃនករសិក្សោ
• ដំេណើ រករ និងកត� ក�ុងករេ្រជើសេរ ើសសមា� រ ឧបករណ៍  
 និងេ្រគ�ងបរកិ� រ
• សុខភាព និងសុវត�ិភាព

• កំណតយ់កកែន�ងសមរម្យស្រមាបេ់ធ�ើករបណ�ុ ះបណា� លេដើម្ប ី
 សេ្រមចឱ្យបានលទ�ផលៃនករសិក្សោជាអតិបរមា
• េ្រជើសេរ ើសឧបករណ៍បណ�ុ ះបណា� លសម្រសបស្រមាប ់ 
 សិក� កមេដយគិតគូរ េទ េលើេភទ និង អយុ -ល-។ 
• េរៀបចំឧបករណ៍ សមា� រៈបណ�ុ ះបណា� ល េដើម្ប ីេអយក� យជា 
 បរយិាកសសិក្សោដល៏�្របេសើរ

• េរៀបចំស� នភាពសិក្សោជាកែ់ស�ង
• អនុវត�តមស� នភាពបណ�ុ ះបណា� ល
• បេង�ើតករវយតៃម�ពីលទ�ផលបេ្រង�ន និង
 បណ�ុ ះបណា� លេដយខ�ួនឯង

• អនុវត�លំហត់
• វធិីស�ស�ែកលម�ករបណ�ុ ះបណា� ល
• វធិីស�ស�អនុវត�តមករបណ�ុ ះបណា� ល
• វធិីស�ស�វយតៃម�ខ�ួនឯង

សមត�ភាពអនុវត�ករងរ ២.៣
េ្រជើសេរ ើសខ�ឹមសរ វធិីស�ស� និងសមា� រសមរម្យស្រមាបក់របណ�ុ ះបណា� ល

សមត�ភាពអនុវត�ករងរ ២.៤
េ្រជើសេរ ើស និងេរៀបចំសមា� រស្រមាបក់របណ�ុ ះបណា� ល

សមត�ភាពអនុវត�ករងរ ២.៥
ពណ៌នា និងេរៀបចំស� នភាពសិក្សោក�ុងករេធ�ើ្រតបត់ម និងឆ�ុះប�� ំងពីបទពិេសធនក៍�ុងករបេ្រង�ន និង
បណ�ុ ះបណា� ល
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រយៈេពល៖ ៤ េម៉ាង

រយៈេពល៖ ២៤ េម៉ាង

• ពន្យល់អំពីដំេណើ ករ ករងរ និងកិច�ករសិក្សោ
• ទមទរ ជំនាញេធ�ើបទបង� ញ និងករែណនាំ
• ត្រម�វករជំនាញស្រមបស្រម�ល

• បទប្ប��ត�ិស�ីពីករងរ
• លក�ខណ� ករងរ
• កម�វធិីសិក្សោក�ុងវគ�បណ�ុ ះបណា� ល
• ្រកមសីលធមក៌រងរ
• ករបណ�ុ ះបណា� លជំនាញពកព់ន័�
• បេច�កេទសេធ�ើករទំនាកទ់ំនង
• វធិីស�ស�េធ�ើបទបង� ញ និងេ្រជើសេរ ើស្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយ

• ត្រម�វករចំេណះដឹងសម្រសបេផ្សងៗស�ីពី   
 វធិីស�ស�បណ�ុ ះបណា� ល
• ត្រម�វករសមត�ភាពអនុវត�ករបណ�ុ ះបណា�    
 លេដយែផ�កេលើករអនុវត�ជាកែ់ស�ង
• ទមទរជំនាញកុំព្ូយទរ័ និង ICT    
 ពកព់ន�េ័ទនឹងវធិីស�ស�បេ្រង�ន
• អនុវត�ចំេណះដឹងស�ីពីករ្រគប្់រគងហនិភយ័

• វធិីស�ស�បណ�ុ ះបណា� លេផ្សងៗ
• វធិីស�ស�បណ�ុ ះបណា� លេដយកុំព្ូយទរ័    
 (រមួទងំករបណ�ុ ះបណា� លតមរយៈសូហ�ែវរ ពកព់ន័�)
• ករ្រគប្់រគងហនិភយ័ពកព់ន័�នឹងស� បន័បណ�ុ ះបណា� ល
• សុខភាពនិងសុវត�ិភាពករងរ

សមត�ភាពអនុវត�ករងរ ៣.១
េធ�ើបទបង� ញ និងពន្យល់ពីកិច�ករសិក្សោ និងលក�ខណ� ករងរ

សមត�ភាពអនុវត�ករងរ ៣.២
អនុវត�វធិីស�ស�បណ�ុ ះបណា� លែដលសម្រសប

២.២.៣ ម៉ូឌុល ៣៖ េធ�ើករបណ�ុ ះបណា� ល
រយៈេពលៃនម៉ូឌុល៖ ៤០ េម៉ាង

្រគ�បេង� លក�ុង្រក�មហុ៊នអច៖

 • េធ�ើបទបង� ញ និងពន្យល់ពីកិច�ករសិក្សោ និងលក�ខណ� ករងរ

 • អនុវត�វធិីស�ស�បណ�ុ ះបណា� លែដលសម្រសប

 • ពិនិត្យតមដន និងគា្ំរទដល់ដំេណើ រករសិក្សោរបស់សិក� កម

 • វយតៃម�ពីករអនុវត�េលើករបណ�ុ ះបណា� ល
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រយៈេពល៖ ៨ េម៉ាង

រយៈេពល៖ ២ េម៉ាង

• អនុវត�ចិត�វទិ្យោស�ីពីករសិក្សោរបស់េក�ងវយ័ជំទង ់និងយុវជន
• បង�ឹក និងែណនាសិំក� កម
• អនុវត�បេច�កេទស កសង្រក�ម

• វធិីស�ស�បង�ឹក
• បេច�កេទសកសង្រក�ម
• ចិត�វទិ្យោស�ីពីករសិក្សោ
• ចិត�វទិ្យោសិក្សោពីករលូតលស់

សមត�ភាពអនុវត�ករងរ ៣.៣
ពិនិត្យតមដន និងគា្ំរទដល់ដំេណើ រករសិក្សោរបស់សិក� កម

• អនុវត�វធិីស�ស� និង បេច�កេទស ក�ុងករ្របមូលពត័ម៌ាន 
 ្រតឡប់
• អនុវត�ករវយតៃម�ខ�ួនឯង
• វភិាគពីទិន�នយ័វយតៃម�

• ឧបករណ៍ និងបេច�កេទសផ�ល់ពត័ម៌ាន ្រតឡប់
• ឧបករណ៍ និងបេច�កេទសវយតៃម�ខ�ួនឯង

សមត�ភាពអនុវត�ករងរ ៣.៤
ពិនិត្យតមដន និងគា្ំរទដល់ដំេណើ រករសិក្សោរបស់សិក� កម
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រយៈេពល៖ ៦ េម៉ាង

រយៈេពល៖ ៦ េម៉ាង

• ពន្យល់ពីដំេណើ រករវយតៃម�
• បេង�ើតឧបករណ៍វយតៃម�

• ្របេភទៃនកណ៍រវយតៃម�
• េគាលករណ៍វយតៃម� និងប៉ាន្់របមាណ
• េគាលបំណង និងលក�ណវនិិច�យ័ក�ុងករវយតៃម�
• វធិីស�ស�វយតៃម�៖ ករេធ�ើេតស�ផា� ល់មាត ់  
 ជាលយលក�ណ៍អក្សរ និងជាកែ់ស�ង
 ករសេង�តពីករងរ និងឥរយិាបថ
• ឧបករណ៍វយតៃម�ជាកែ់ស�ងែដលមាន្រសប៖់   
 ប�� ី្រត�តពិនិត្យ មា្រតដ� នវយតៃម� ករវយតៃម�ពីដំេណើ រករ  
 ករវយតៃម�ពីផលិតផល
• ករបេង�ើតឧបករណ៍វយតៃម�៖ បេង�ើត និងេរៀបចំសំណួរ  
 ឬភារកិច�
• ករកត្់រតលទ�ផលវយតៃម�

សមត�ភាពអនុវត�ករងរ ៤.១
ផ�ល់វធិីស�ស�វយតៃម�េដយែផ�កេលើភារកិច�

• េរៀបចំគំេរង ៃនដំណាកក់រវយតៃម�តម   
 ដំណាកក់រនីមយួៗ
• េរៀបចំឧបករណ៍ និង ភាពងយ្រស�លក�ុងដំណាកក់រវយតៃម�។
• បេង�ើត ករវយតៃម�
• េ្រប�បេធៀប ទិន�នយ័ េទនិង លក�ណៈវនិិច�យ័
• េធ�ើករ វនិិច�យ័វយតៃម�
• ករេរៀបចំសំេណឯកសរ ក�ុងកវនិិច�យ័វយតៃម�
• េធ�ើករវនិិច�យ័េទេលើលទ�ផល
 ពិភាក្សោក�ុងករ កតេ់សចក�ី ៃនលទ�ផល ជាមយួនិងសិក� កម  
 និងបុគ�លពកព់ន័� 

• ជំហនៃនដំេណើ រករវយតៃម�
• លក�ណៈ រ ឺែបបែផន ៃនដំេណើ ករវយតៃម�
• ឧបករណ៍ៃនដំេណើ រករវយតៃម�
• ភស�ុតង
• តួនាទី ៃន អ�កវយតៃម�
• ជំនាញ ក�ុងករទំនាកទ់ំនង

សមត�ភាពអនុវត�ករងរ ៤.២
វយតៃម�ពីសមត�ភាពរបស់សិក� កម

២.២.៤ ម៉ូឌុល ៤៖ ករវយតៃម� និងអភវិឌ្ឍករបណ�ុ ះបណា� លបែន�ម
រយៈេពលៃនម៉ូឌុល៖ ១៦ េម៉ាង

្រគ�បេង� លក�ុង្រក�មហុ៊នអច៖

 • ផ�ល់វធិីស�ស�វយតៃម�េដយែផ�កេលើភារកិច�

 • វយតៃម�ពីសមត�ភាពរបស់កូនជាង

 • ផ�ល់ និងទទួលយកពត័ម៌ាន្រតឡប់

 • ទញេសចក�ីសន�ិដ� នេដើម្បែីកលម�ករបណ�ុ ះបណា� ល

• 



Standard for In-Company Trainers in ASEAN Countries 13

• ពណ៌នាពីសរៈសំខន ់និងអត�្របេយាជនៃ៍នករផ�ល់   
 និងទទួលយកពត័ម៌ាន្រតឡប់
• បេង�ើតឧបករណ៍ពត័ម៌ាន្រតឡប់
• ផ�ល់ និងទទួលយកពត័ម៌ាន្រតឡប់

• េគាលករណ៍ និងសរៈសំខនៃ់នករផ�ល់   
 និងទទួលយកពត័ម៌ាន្រតឡប់
• ករកំណតពី់ពត័ម៌ានចបំាចស់្រមាបព់ត័ម៌ាន្រតឡប់
• បេច�កេទស វធិីស�ស� និងនីតិវធិីក�ុងករ ផ�ល់   
 និងទទួលពត័ម៌ាន្រតឡប ់ដូចជាករេរៀបចំទ្រមងព់ត័ម៌ាន្រតឡប់
• េគាលករណ៍វយតៃម�ខ�ួនឯង៖ អត�្របេយាជន ៍  
 លក�ណវនិិច�យ័ ទ្រមង ់េសចក�ីសន�ិដ� ន

សមត�ភាពអនុវត�ករងរ ៤.៣
ផ�ល់ និងទទួលយកពត័ម៌ាន្រតឡប់

• ្របមូល វភិាគ និងបក្រសយពត័ម៌ាន្រតឡប់
• ទញេសចក�ីសន�ិដ� ន និងអនុសសនេ៍ដើម្ប ី  
 ែកលម�ដំេណើ រករបណ�ុ ះបណា� ល
• េរៀបចំឯកសរ និងរយករណ៍ពីដំេណើ រករែកលម�

• វដ�ៃនករ ដំេនើករ្រគប្់រគងគេ្រមាង

សមត�ភាពអនុវត�ករងរ ៤.៤
ទញេសចក�ីសន�ិដ� នេដើម្បែីកលម�ករបណ�ុ ះបណា� ល

រយៈេពល៖ ៤ េម៉ាង

រយៈេពល៖ ៤ េម៉ាង
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10 %

20 %

50 %

20 %

៣- លក�ខណ� ត្រម�វេដើម្បចូីលក�ុងករបណ�ុ ះបណា� ល
លក�ខណ� ត្រម�វេដើម្បចូីលក�ុងករបណ�ុ ះបណា� លស្រមាបេ់បក�ជនមានដូចខងេ្រកម៖

 • បទពិេសធនក៍រងរសមរម្យក�ុងែផ�កវជិា� ជីវៈ

 • អត�ចរតិល�្របេសើរ

៤- វ�ិ� បនប្រត
ករវយតៃម�នឹង្រត�វបានេធ�ើេឡើងមុនេពលែចកជូនវ�ិ� បនប្រត ែដលនឹង្រត�វបានផ�ល់ជូន 

និងេរៀបចំេឡើងេដយអង�ភាពប�� កខុ់សៗគា� ៃន្របេទសែដលចូលរមួ។

ករទទួលស� ល់ពីសមត�ភាពមុនេពលសិក្សោ (RPL) នឹង្រត�វបានពិចរណាេដយអង�ភាពប�� កេ់នាះ។

៥- រយៈេពល
្រគ�បេង� លក�ុង្រក�មហុ៊ន្រត�វមានសមត�ភាពចបំាចក់�ុងកម�វធិីបណ�ុ ះបណា� លែដលមានរយៈេពលយ៉ាងតិច ៨០ 

េម៉ាង។ ករបណ�ុ ះបណា� លេដយ្រគ�បេង� លអច្រត�វបានេធ�ើេឡើងក�ុងមេធ្យោបាយខុសៗគា�  ដូចជាក�ុងមយួវគ�ចប ់

េ្រចើនវគ�ចប ់ឬក�ុងរយៈេពលជាកល់កម់យួជាបន�បនា� ប។់ វជាករល�្របេសើរក�ុងកររមួប��ូ លទងំេមេរៀនជាក់

ែស�ងេនកែន�ងេធ�ើករពិតៗរបស់សិក� កមេដើម្បេី្របើ្របាស់ និងព្រងឹងចំេណះដឹងែផ�ក្រទឹស�ី និងេដើម្បភីា� បវ់េទ

នឹងស� នភាពកែន�ងេធ�ើករពិត្របាកដ។ េមេរៀនជាកែ់ស�ងទងំេនះអច្រត�វបានបែន�ម។ ដំណាកក់លេធ�ើករេដ

យខ�ួនឯងេនឯផ�ះ (ដូចជា ករសរេសររបាយករណ៍) អច្រត�វបានបែន�ម និងរមួប��ូ លក�ុងបន�ុកករងរ។

ពកព់ន័�នឹងខ�ឹមសរៃនម៉ូឌុលខុសៗគា�  វជាករល�្របេសើរក�ុងករែបងែចករយៈេពលៃនម៉ូឌុលក�ុងមេធ្យោបាយ

ដូចខងេ្រកម៖

ម៉ូឌុល ករែបងែចករយៈេពល

ករវភិាគពីភារកិច�ករងរ និងកំណតព់ីលក�ខណ� សិក្សោ

េធ�ើែផនករ និងេរៀបចំករបណ�ុ ះបណា� ល

អនុវត�ករបណ�ុ ះបណា� ល

ករវយតៃម� និងអភវិឌ្ឍករបណ�ុ ះបណា� លបែន�ម
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៦- សទ� នុ្រកម

តរងខងេ្រកមេនះពន្យល់ពីពក្យគន�ឹះសំខន់ៗ ថាេតើពក្យទងំេនាះ្រត�វបានែស�ងយល់ក�ុង្រកបខណ័�

បទដ� នយ៉ាងដូចេម�ច។ ពក្យគន�ឹះទងំេនះកម៏ានករពន្យល់ និងនិយមនយ័ដូចខងេ្រកមផងែដរ។

បុគ�លែដលកំពុងែតអនុវត�ករហតេ់ធ�ើករ (សូមេមើលខងេ្រកម)

កររមួប��ូ លគា� ៃនករបណ�ុ ះបណា� លក�ុងអំឡុងេពលេធ�ើករ និងករែណនាពំកព់ន័� ែដល
មានករទទួលស� ល់ និងករដកក់្រមតិ ែដលបុគ�លិកបានសិក្សោពីទិដ�ភាពជាកែ់ស�ង និងជា
លក�ណៈ្រទឹស�ីៃនករងរែដលមានជំនាញខ�ស់ក�ុងអំឡុងេពលែដលបានបេង�ើតរចួ។ េនេពល
ប��បក់រហតេ់ធ�ើករ កូនជាងនឹងក� យេទជាអជីវករ ឬ អ�កបេច�កេទសែដលមានករ
ប�� ក ់និងលក�ណសម្បត�ិ្រគប្់រគាន។់

ដំេណើ រករៃនករវយតៃម�សមត�ភាព ចំេណះដឹង ជំនាញ និង
/ឬសមត�ភាពរបស់បុគ�លមា� ក់ៗ េទនឹងលក�ខណ� វនិិច�យ័ែដលបានកំណតជ់ាមុន 
(កររពឹំងទុកចំេពះករសិក្សោ ករវស់ែវងលទ�ផលសិក្សោ)។ ជាទូេទ ករវយតៃម�្រត�វបាន
េធ�ើេឡើងបនា� បពី់ករផ�ល់សុពលភាព និងករប�� ក។់
ករយិាល័យស្រមាបក់រេបាះពុម�ផ្សោយជាផ�ូវករៃនសហគមនអ៍ឺរ ៉ុបឆា�  ំ២០០៨
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/13125.aspx

ដំេណើ រករេចញវ�ិ� បនប្រត ស�� ប្រត ឬលិខិតប�� កល់ទ�ផលសិក្សោែដលបាន េលើកេឡើង
ជាផ�ូវករែដលថា លទ�ផលសិក្សោជាេ្រចើន (ចំេណះដឹង ចំេណះេធ�ើ ជំនាញ និង/ឬសមត�ភាព) 
ែដលបុគ�លមា� ក់ៗ ្រត�វមាន ្រត�វបានវយតៃម� និងផ�ល់សុពលភាពេដយស� បន័
មានសមត�កិច�េទនឹងបទដ� នែដលបានកំណតជ់ាមុន។
ករយិាល័យេបាះពុម�ផ្សោយៃនសហភាពអឺរ ៉ុប ឆា� ២ំ០១១
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4096_en.pdf

បង� ញពីសមត�ភាពក�ុងករេ្របើ្របាស់ចំេណះដងឹ ជំនាញ នងិសមត�ភាពផា� ល់ខ�ួន សង�ម និង
/ឬវធិសី�ស�ក�ុងស� នភាពករងរ ឬករសិក្សោ និងក�ុងបរបិទអភវិឌ្ឍនជំ៍នាញវជិា� ជីវៈ និងផា� ល់ខ�ួន។
គណៈកម�ករអឺរ ៉ុប ឆា� ២ំ០០៦

ប�� ីសរេពើភណ� ៃនសកម�ភាពែដលបានអនុវត�េឡើងេដើម្បតីកែ់តង េរៀបចំ និងេធ�ើែផនករអបរ់ ំ
ឬសកម�ភាពបណ�ុ ះបណា� ល ដូចជានិយមនយ័ៃនេគាលបំណងសិក្សោ ខ�ឹមសរ វធិីស�ស� 
(រមួមានករវយតៃម�) និងសមា� រ    ្រពមទងំករេរៀបចំ្រគ�បណ�ុ ះបណា� ល និង្រគ�បេង� ល
គុណភាពក�ុងករអបរ់ ំនិងករបណ�ុ ះបណា� ល
ករយិាល័យេបាះពុម�ផ្សោយៃនសហភាពអឺរ ៉ុប ឆា� ២ំ០១១ សនា� នុ្រកម
គុណភាពក�ុងករអបរ់ ំនិងករបណ�ុ ះបណា� ល
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4106_en.pdf 

ករបណ�ុ ះបណា� លបុគ�លិកនិេយាជិតពី្រក�មហុ៊នមយួ ឬសិស្សោនុសិស្សពីស� បន័ មយួែដល
បានេធ�ើេឡើងេដយបុគ�លិកនិេយាជិតក�ុង្រក�មហុ៊ន ឬកែន�ងេធ�ើករ។

អង�ភាពែដលពកព់ន័�នឹងភារកិច�ករងរស្រមាបរ់មួប��ូ លករសិក្សោជាកែ់ស�ង និង្រទឹស�ី

កូនជាង

ករហតេ់ធ�ើករ

ករវយតៃម�

វ�ិ� បនប្រត

សមត�ភាព

កម�វធិីសិក្សោ

ករបណ�ុ ះបណា� ល
ក�ុង្រក�មហុ៊ន

កែន�ងសិក្សោ
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ភារកិច�ករងរែដលស័ក�ិសមស្រមាបក់របណ�ុ ះបណា� ល

ពក្យ លក�ណសម្បត�ិ ្រគបដណ� បេ់លើទិដ�ភាពចំនួនពីរ៖
(ក) លក�ណសម្បត�ិផ�ូវករ៖ លទ�ផលជាផ�ូវករ (វ�ិ� បនប្រត ស�� ប្រត ឬលិខិត) ៃន
ដំេណើ រករវយតៃម� និងផ�ល់សុពលភាពែដល្រត�វបានទទួលេនេពលអង�ភាពមានសមត�កិច�
កំណតថ់ា បុគ�លមា� ក់ៗ បានសេ្រមចលទ�ផលសិក្សោេទនឹងបទដ� នែដលបានផ�ល់ជូន និង
/ឬមានសមត�ភាពចបំាចក់�ុងករេធ�ើករងរក�ុងែផ�កេនាះ។ លក�ណសម្បត�ិនឹងអនុ�� តឱ្យ
មានករទទួលស� ល់ជាផ�ូវករពីតៃម�ៃនលទ�ផលសិក្សោក�ុងទីផ្សោរករងរ និងក�ុងករអបរ់ ំនិង
ករបណ�ុ ះបណា� ល។ លក�ណសម្បត�ិអចជាសិទ�ិ្រសបច្បោបក់�ុងករេធ�ើពណិជ�កម� (OECD)
(ខ) លក�ខណ� ករងរ៖ ចំេណះដឹង េទពេកសល្យ និងជំនាញែដលត្រម�វឱ្យអនុវត�ករងរ
ជាកល់កែ់ដលភា� បេ់ទនឹងតួនាទីករងរណាមយួ (ILO)។
ករយិាល័យេបាះពុម�ផ្សោយៃនសហគមនអឺ៍រ ៉ុប ឆា� ២ំ០០៨
ពក្យគន�ឹះក�ុងេគាលនេយាបាយអបរ់ ំនិងបណ�ុ ះបណា� លអឺរ ៉ុប- ករេ្រជើសេរ ើសពក្យគន�ឹះ
ចំនួន ១០០ ពក្យ CEDEFOP លុចសំប៖ួ
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4096_en.pdf

បណ�ុ ំ ៃនសមាសភាពែដលខ�ឹមសររបស់វ្រត�វបានកំណតេ់ឡើងេដយតួអង�ពកព់ន័� ដូចជា៖ 
បទដ� នសមត�ភាព៖ បណ�ុ ំ សមត�ភាពែដលតភា� បេ់ទនឹងករអនុវត�ករងរ បទដ� នអបរ់៖ំ 
របាយករណ៍ៃនេគាលបំណងសិក្សោ ខ�ឹមសរកម�វធិីសិក្សោ លក�ខណ� ចូលេរៀន ្រពមទងំ
ធនធានែដលត្រម�វឱ្យេឆ�ើយតបេទនឹងេគាលបំណងសិក្សោ បទដ� នករងរ៖ របាយករណ៍
ៃនសកម�ភាព និងភារកិច�ពកព់ន័�នឹងករងរជាកល់ក ់និងករអនុវត�របស់ខ�ួន បទដ� ន
វយតៃម�៖ របាយករណ៍ៃនលទ�ផលសិក្សោែដល្រត�វវយតៃម� និងវធិីស�ស�ែដល្រត�វបាន
េ្របើ្របាស់ ស�ងដ់រផ�ល់សុពលភាព៖ របាយករណ៍ក្រមតិៃនករសេ្រមចបានេដយបុគ�លែដល
្រត�វបានវយតៃម� និងវធិី
ស�ស�ែដល្រត�វបានេ្របើ្របាស់ បទដ� នប�� ក៖់ របាយករណ៍ៃនវធិានែដលអចអនុវត�បាន
ចំេពះករទទួលបានវ�ិ� បនប្រត ឬស�� ប្រត្រពមទងំសិទ�ិែដលបានែចង។
ករយិាល័យេបាះពុម�ផ្សោយៃនសហគមនអឺ៍រ ៉ុប ឆា� ២ំ០០៨។ ពក្យគន�ឹះក�ុងេគាលនេយាបាយ
អបរ់ ំនិងបណ�ុ ះបណា� លអឺរ ៉ុប- ករេ្រជើសេរ ើសពក្យគន�ឹះចំនួន១០០ ពក្យ លុចសំប ួ
http://www.cedefop. europa.eu/EN/publications/13125.aspx

ដំេណើ រករៃនករបេង�ើត្រក�ម្រគ�បេង� លក�ុងស� បន័្រក�មហុ៊ន ឬកែន�ងេធ�ើករែដលមាន
សមត�ភាព និងមានករប�� កឱ់្យបណ�ុ ះបណា� លបុគ�លិក។

បុគ�លែដល្រត�វបានបណ�ុ ះបណា� លក�ុង្រក�មហុ៊ន សល ឬស� បន័បណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ
េផ្សងេទៀត។

ករបណ�ុ ះបណា� ល និងករអបរ់េំ្រកយឧត�ម  េដយមនិរមួប��ូ លទងំក្រមតិ និងកម�វធិី
ក្រមតិខ�ស់ែដលមានក�ុង្រគឹះស� នសិក្សោបន� ែដលផ�ល់ឱ្យអ�កចូលរមួនូវចំេណះដឹង និងជំនាញ
ពកព់ន័�នឹងមុខរបរ ឬករងរ។ TVET ករ៏មួមានកម�វធិីែដលផ�ល់ជូនមូលដ� ន្រគឹះស្រមាប់
កម�វធិីវជិា� ជីវៈជាបន�បនា� ប។់
http://www.voced.edu.au/content/glossary-term-vocational-education-and-training

សមត�ភាពក�ុងករអនុវត�ភារកិច�្រគប្់រគង ឬបេច�កេទស

ករងរសិក្សោ

លក�ណសម្បត�ិ

ជំនាញ

បទដ� ន

ករបណ�ុ ះបណា� ល
្រគ�បេង� ល (ToT)

សិក� កម

ករអបរ់ ំនិងបណ�ុ ះ
បណា� លបេច�កេទស
និងវជិា� ជីវៈ (TVET)
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