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ផ្នែកទី១. ប្រភពទិន្ែន័្យ
a. ឈ ម្ ោះប្រឈទស: ឈេត្ត/ស្សុក:

b. ឈ ម្ ោះស្ថា រ័ន្:

c. ជំនាញការងាររច្ចុរបន្ែ:

d. អាយុ:

e. ឈភទ:

f. រញ្ជា ក់ពីឋាន្ររស់អ្ែក:                           ប្រធាន្នាយកដ្ឋា ន្ឈ ើងឈៅ

                                                          ថ្នែ ក់ឈប្កាមនាយកដ្ឋា ន្

                                                          មន្រន្តីប្ររ់ប្រងរដ្ាបាល

                                                         មន្រន្តីរឈច្ចកឈទស/មន្រន្តីធមមតា

បាទ/ចាស      ឈទ
a. វញិ្ជា រន្រ័ប្ត្ (Certificate) 

b. ររញ្ជា រប្ត្រង (Diploma/Associate) 

រញ្ា ីសំនួ្រសតីពី ព័ត៌្មាន្ធន្ធាន្មនុ្សសឈៅកែុងប្រឈទសសមាជិកររស់SEAFDEC

សូមរញ្ជា ក់

ផ្នែកទី ២. ប្រវត្តិការសិកា (សូមរញ្ជា ក់កប្មិត្ជាក់លាក់និ្ងជំនាញនី្មួយៗ, អាច្ឈប្ជើសឈរ ើសឈលើកពីមួយប្រអ្រ់ 

ប្រសិន្ឈរើមាន្):

រញ្ជា ក់: រញ្ា ីសំនួ្រឈន្ោះមាន្ឈោលរំណងឈដ្ើមបីកំណត់្នូ្វធន្ធាន្មនុ្សសផ្ដ្លមាន្ឈៅកែុងស្ថា ន្រ័ន្ជលនល និ្ងស្ថា
រ័ន្ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងប្រឈទសសមាជិកររស់ SEAFDEC ប្ពមទំងកំណត់្ឲ្យបាន្នូ្វកងវោះខាត្ទំងឡាយផ្ដ្លធន្ធាន្
មនុ្សសនន្ប្រឈទសនី្មួយៗប្ត្ូវការ។ព័ត៌្មាន្ផ្ដ្លទទួលបាន្ពីការសទង់មតិ្ពឈន្ោះនឹ្ងប្ត្ូវឈប្រើឈដ្ើមបីជាទុន្សប្មារ់ 

SEAFDEC កែុងការអ្ភិវឌ្ឍកមមវធីិអ្ភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សសសប្មារ់ប្រឈទសជាសមាជិកឈៅកែុងការោំប្ទផ្នន្ការ
អ្ភិវឌ្ឍសមត្ាភាពររស់មនុ្សសរយៈឈពលផ្វងររស់េលួន្ឈដ្ើមបីធានាឱ្យបាន្នូ្វនិ្រន្តរភាពនន្ធន្ធាន្មនុ្សសឈៅកែុងវស័ិ
យជលនល។

ទប្មង់ទី១ - រញ្ា ីសំនួ្រសប្មារ់ស្ថា រ័ន្ជលនល
(រំឈពញឈដ្ឋយរុរគលិក និ្ងមន្រន្តីរដ្ឋា ភិបាល)

SEAFDEC
SOUTHEAST ASIAN FISHERIES DEVELOPMENT CENTER
“to develop and manage the fisheries potential of the region by rational utilization of the resources for providing 
food security and safety to the people and alleviating poverty through transfer of new technologies, research and 
information dissemination activities” 
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c. ររញ្ជា រប្ត្ (Bachelor Degree) 

d. អ្នុ្រណឌិ ត្ (Master Degree) 

e. រណឌិ ត្  (Doctorate Degree) 

f. កំរតិ្េពស់ជាងរណឌិ ត្ (Post Doctorate)

g. ឈនសងៗ, សូមរញ្ជា ក់ (Others, please specify) 

ផ្នែកទី៣. ធន្ធាន្មនុ្សសផ្ដ្លមាន្ឈៅតាមជំនាញនី្មួយៗ:

ឈសច្កតីផ្ណនំា:

a.      មនុ្សសមាែ ក់អាច្មាន្ឈប្ច្ើន្ជំនាញ. 

b.     សូមប្បារ់ពីឆ្ែ ំនន្រទពិឈស្ថធន៍្នី្មួយៗកែុងតារាងទី២:

c.      សូមចាត់្ថ្នែ ក់ជំនាញនី្មួយៗផ្ដ្លពាក់នឹ្ងការងារររស់អ្ែកឈៅកែុងតារាងទី៣:

0 = មិន្ពាក់ព័ន្ធ 
1 = សំខាន់្មធយម
2 = សំខាន់្ខាល ំង

d.       សូមចាត់្ថ្នែ ក់ជំនាញនី្មួយៗអ្នុ្ឈឡាមឈៅតាមអាទិភាពនន្ត្ប្មូវការនូ្វការអ្ភិវឌ្ឍធន្ធាន្មនុ្សសឈៅកែុងរាតាងទី៤

0 = មិន្ពាក់ព័ន្ធ 
1 = សំខាន់្មធយម
2 = សំខាន់្ខាល ំង

ត្ប្មូវការ
សប្មារ់ធន្ធាន្
(ចាត់្ថ្នែ ក់ពី 0 

ឈៅ 2)

1 2 3 4 5
១.  Aquatic Ecology

• Aquatic plant taxonomy

• Aquatic animal taxonomy

• Aquatic Animal Biology/Ecology

• Aquatic Animal Pathology

• Aquatic Animal Genetics

• Population dynamics/ 

   Stock assessment

• Oceanography

ប្រឈភទជំនាញ ចំ្នួ្ន្ឆ្ែ ំនន្រទ
ពិឈស្ថធន៍្

ការពាក័់ន្ធ
(ចាត់្ថ្នែ ក់ពី 

0 ឈៅ 2)

សំោល់
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• Limnology 

២.  ការចារ់នលជលនល 

     (ទឹកស្ថរ និ្ងទឹកនប្រ)

• ការរកុរកធន្ធាន្ (ឧ. ស្ស្ថវប្ជាវ
សប្មារ់កផ្ន្លងឈន្ស្ថទថ្មី, ធន្ធាន្ផ្ដ្ល
មិន្ប្ត្ូវបាន្រំផ្លល ញ និ្ងឈនសងៗ)

• រឈរៀររញ្ជា ទូក/កបា៉ា ល់

• វធីិស្ថស្រសតផ្ថ្រកានលឈន្ស្ថទឈៅឈលើ
ទូក

• សុវត្ាិភាពលំហសមុប្ទ និ្ងស្ថា ន្ភាព
ការងារ
៣.  ការប្ររ់ប្រងជលនល
• ការប្ររ់ប្រងធន្ធាន្ជលនលរប្មុោះ
   (រមួទំងសហប្ររ់ប្រង, វមិជឍការ, សវ័
យប្ររប្រង, ការប្កងប្រងធន្ធាន្ជល
នលឈដ្ឋយផ្នែកឈលើសិទធ និ្ងការ
ប្ររ់ប្រងធន្ធាន្ជលនលឈដ្ឋយផ្នែក
ឈលើសហរមន៍្)

• វធីិស្ថស្រសតប្ររ់ប្រងប្រព័ន្ធឈអ្កូ ូសីុ
ឈៅកែុងវស័ិយជលនល
• ការប្ររ់ប្រងផ្ដ្ន្ជប្មកជលនល

• ការប្ររ់ប្រងធន្ធាន្ (MSY, TAC, 

   TAE, and ឈនសងៗ)

• ការវាយត្នមលឈលើនលរ៉ាោះពាល់ររសិ្ថា ន្
   (EIA) ឧ. រផ្ប្មរប្មួលអាកាសធាតុ្

• ការវាយត្នមលឈលើនលរ៉ាោះពាល់សងគម 

(SIA)

• ត្មាល ភាព និ្ងវញិ្ជា រន្រប្ត្នលិត្នល
ជលនល

• ការប្ត្ួត្ពិនិ្ត្យ, វញិ្ជា រន្រប្ត្ និ្ង
លិេិត្អ្នុ្ញ្ជា ត្ទូក និ្ងឧរករណ៍ឈន្ស្ថទ

•  ព័ត៌្មាន្ជលនល និ្ងទិន្ែន័្យ
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ត្ប្មូវការ
សប្មារ់ធន្ធាន្

(ចាត់្ថ្នែ ក់ពី 0 

ឈៅ 2)

1 2 3 4 5

៤.  វារវីរបកមម

• ការប្ររ់ប្រងប្តី្ឈមពូជ
• រឈច្ចកឈទសនលិត្កូន្ប្តី្ពូជ
• រឈច្ចកឈទសផ្ថ្រំរ៉ាន្កូន្ប្តី្ឈមៅ
• រឈច្ចកឈទសចិ្ញ្ច ឹមប្តី្
• ចំ្ណី និ្ងអាហាររំរ៉ាន្
• វារវីរបកមម និ្ងការប្ររ់ប្រងកសិដ្ឋា ន្

• សុេភាពវារសីត្វ និ្ងជំងឺ

• ត្មាល ភាព និ្ងវញិ្ជា រន្រប្ត្នលិត្នលវារ ី
វរបកមម

៥.  ការផ្កនច្ែនលជលនល
• រឈច្ចកឈទសផ្កនច្ែនលជលនល និ្ងការ
អ្ភិវឌ្ឍនលិត្នល

• ទីតំាងផ្កនច្ែ និ្ងការផ្កនច្ែផ្រររុរាណ

• ត្មាល ភាពនលិត្នល, វញិ្ជា រន្រប្ត្ និ្ង
ការពាក់ស្ថល កសញ្ជា សមាគ ល់

៦.  សុវត្ាិភាពចំ្ណីអាហារស្ថច់្ប្តី្ និ្ង
នលិត្នលជលនល

• ការតាមដ្ឋន្ឈលាហធាតុ្ហួសកប្មិត្ 

និ្ងការវភិារ

• ការតាមដ្ឋន្កាកសំណល់ថ្នែ ំវារវីរបកមម
 និ្ងការវភិារ

• ការតាមដ្ឋន្ជាតិ្ពុលធមមជាតិ្ និ្ងការ
វភិារ
• ការតាមដ្ឋន្ការច្មលងMicrobiological 

និ្ងការវភិារ

• ការប្ត្ួត្ពិនិ្ត្យរុណភាពនលិត្នល ឧ.

HACCP, GMP

៧.  ឈសដ្ាកិច្ចជលនល
• ទីនាជលនល និ្ងពាណិជាកមម

ប្រឈភទជំនាញ ចំ្នួ្ន្ឆ្ែ ំនន្រទ
ពិឈស្ថធន៍្

ការពាក័់ន្ធ
(ចាត់្ថ្នែ ក់ពី 

0 ឈៅ 2)

សំោល់
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• ឈសដ្ាកិច្ចសងគមជលនល

• ឈសដ្ាកិច្ចជីវស្ស្ថសតជលនលឧ. ការ
វាយត្នមលនលរ៉ាោះពាល់ឈៅឈលើការ
ប្ររ់ប្រងធន្ធាន្ជលនល

៨.  វសិវកមមឈន្ស្ថទ
• វសិវកមមវារវីរបកមម
• វសិវកមមសមុប្ទ (ឧ. រច្នាទូក)

• វសិវកមមផ្កនច្ែជលនល
• វសិវកមមឧរករណ៍ឈន្ស្ថទ

• ការអ្ភិវឌ្ឍឈហដ្ឋា រច្នាសមព័ន្ធជលនល
   (ឧ. ផ្នប្តី្, ឈរាងច្ប្កផ្កនច្ែ, 
   ការផ្ថ្រកានលជលនល, ។ល។)

៩.  ឈោលន្ឈោបាយនិ្ងច្ារ់

• កិច្ចសហប្រតិ្រត្តិការអ្ន្តរជាតិ្/តំ្រន់្ 

និ្ងថ្នែ ក់ជាតិ្ឈលើវស័ិយជលនលសមុប្ទ
និ្ងទឹកស្ថរ

• ច្ារ់អ្ន្តរជាតិ្/តំ្រន់្និ្ងថ្នែ ក់ជាតិ្ឈលើ
វស័ិយជលនលសមុប្ទនិ្ងទឹកស្ថរ

• សតង់ដ្ឋរនិ្ងឈោលការណ៍ផ្ណនំាអ្ន្តរ
ជាតិ្/តំ្រន់្និ្ងថ្នែ ក់ជាតិ្ឈលើវស័ិយជល
នលសមុប្ទនិ្ងទឹកស្ថរ

• ឈោលន្ឈោបាយ/ការយុទធស្ថស្រសតការ
អ្ភិវឌ្ឍវស័ិយជលនល

• មូផ្ដ្លររសិ្ថា ន្ (ឧ. ការឈប្រើប្បាស់ GIS 

មូផ្ដ្លររសិ្ថា ន្)

ផ្នែរទី៤.  ឈោរល់ / ការនតល់អ្នុ្ស្ថសន៍្រផ្ន្ាម

សូមនតល់អ្នុ្ស្ថសន៍្ឬរផ្ន្ាមជំនាញឈនសងឈទៀត្សប្មារ់ការកស្ថងសមត្ាភាពររស់អ្ែក (ប្រសិន្ឈរើមាន្) ។


