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ការរតួតពិនិតយ និងវាយតម្រល 
១. ការរតួតពិនិតយ 

១.១ ដូចដរតចណដលដៅថាការរតួតពិនិតយ 

ការរតួតពិនិតយ ជាការតាមដានពិនិតយជាបនតបនាទ បឡ់លើសកមមភាព និង្ដំឡណ្ើ រការរបតិបតតិ
គឡរោង្ ឡដើមបផី្សវង្យល់ថាឡតើការរបតិបតតិជាកផ់្សតង្ឡដើរតាមផ្ផនការផ្ដលបានឡរគង្ផ្ដរឬឡទ? ទនទឹម
នឹង្ឡនះផ្ដរ អាចឡធវើការឡផទៀង្ផាទ តក់ាររកីចំឡរ ើនននគឡរោង្ ឡហើយឡធវើការផ្កសរមួលការរបតិបតតិកនុង្ករណី្
ចបំាច។់ 

១.២ ណផនកសខំាន់ៗម្នការរតួតពិនិតយ 

ការរតួតពិនិតយផ្បង្ផ្ចកជាពីរផ្ផនកធំៗ ដូចជា៖ ការរតួតពិនិតយឡលើកមមវធីី និង្ការរតួតពិនិតយឡលើ 
ការរគបរ់គង្អង្គការ 

១.២.១ ការរតួតពិនិតយឡលើកមមវធីិ 

ការរតួតពិនិតយឡលើកមមវធីី ជាការរតួតពិនិតយឡមើលឡៅឡលើការរបតិបតតិ ការរតួតពិនិតយឡលើឥទធិពល
ករមតិឡគលបំណ្ង្ និង្ការរតួតពិនិតយឡលើឥទធិពលករមតិឡគលឡៅ  

ក. ការរតួតពិនិតយឡមើលឡៅឡលើការរបតិបតតិ 

ការរតួតពិនិតយឡមើលឡៅឡលើការរបតិបតតិ ជាការរតួតពិនិតយឡលើចំននួអនកទទលួផល សកមមភាព
អនកទទលួផល ធនធាននានាសរោបក់មមវធីិ ជំហ៊ានននការអនុវតតននគឡរោង្ ឡពលឡវោផ្ដលរតូវ
របតិបតតិសកមមភាព ចំននួផលិតផល និង្ឡសវាកមមនានា។ 

ខ. ការរតួតពិនិតយល់ឥទធិពលករមតិឡគលបំណ្ង្ 

ការរតួតពិនិតយល់ឥទធិពលករមតិឡគលបំណ្ង្ ជាការរតួតពិនិតយឡដាយឡោង្តាមឡគលបំណ្ង្
គឡរោង្ផ្ដលបានកំណ្ត។់ ជាទូឡៅការរតួតពិនិតយរឡបៀបឡនះ ផតល់ឱកាសឲ្យឡយើង្ផ្សវង្យល់ថា
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លទធផលនានាផ្ដលផលិតឡដាយសកមមភាពនិង្អាចនាឡំ ព្ ះឡៅសឡរមចឡគលបណ្ង្គឡរោង្កមមវធីិផ្ដរ
ឬឡទ? ឡយើង្អាដឹង្ផង្ផ្ដរពីសនទុះ ឬសកាត នុពលននគឡរោង្កនុង្ដំណាកក់ាលនីមយួៗននការរតួតពិនិតយ។  

គ. ការរតួតពិនិតយឡលើឥទធិពលករមតិឡគលឡៅ 

ការរតួតពិនិតយឡលើឥទធិពលករមតិឡគលឡៅ ជាទូឡៅឡគករមឡធវើការរតួតពិនិតយឡលើឥទធិពលណាស់ 
ឡររះការសិកាឡលើឥទធិពលឡរចើនឡធវើឡៅបានឡៅឡពលវដតននគឡរោង្បានបញ្ច បភ់ាល មៗ ឬឡធវើឡរកាយ
គឡរោង្រតូវបានបញ្ច បម់យួរយៈ។ 

១.២.២ ការរតួតពិនិតយការរគបរ់គង្អង្គការ 

ការរតួតពិនិតយការរគបរ់គង្អង្គការ ជាទូឡៅរតូវឡធវើឡដាយោច ស់ជំនយួ ប៉ុផ្នតរកុមរគបរ់គង្របស់
អង្គការ/សាថ បន័នីមយួៗកគ៏រួឡធវើការរតូតពិនិតយឡៅឡលើចំណុ្ចទងំ្អស់ខាង្ឡរកាមឡនះ ឡររះវាជយួ ឲ្យ
អង្គការនីមយួៗោនលកខណ្ៈកានផ់្តសុរកិតយ។ 

ចំណុ្ចសំខាន់ៗ ននការរតួតពិនិតយការរគបរ់គង្អង្គការោន៖ 

 រចនាសមពន័ធអង្គការ 

 ការទំនាកទំ់នង្ខាង្កនុង្អង្គការ (ទំនាកទំ់នង្របធាននិង្បុគគលិក បុគគលិកនិង្បុគគលិក ឬរបធាន)  

 ការរគបរ់គង្បុគគលិក (វធីិសាន្តសតផ្ដលរបធានដឹកនាបុំគគលិក) 

 ការរគបរ់គង្ថវកិា (ការកតរ់តាចំណាយ និង្ចំណូ្ល និង្របាយការណ៍្) 

 ឯកសាររដឋបាល (ការទុកដាកឯ់កសាររដឋបាលនានា) 

 ការង្ករអភវិឌ្ឍនស៍មតថភាពបុគគលិក (ការផតល់វគគបណ្តុ ះបណាត ល ឬការផតល់ឱកាសឲ្យបុគគលិក
ទទលួបានការសិកាខាង្ឡរៅ) 

 ទំនាកទំ់នង្ខាង្ឡរៅអង្គការ ដូចជាទំនាកទំ់នង្ជាមយួោច ស់ទុន ការចូលរមួបណាត ញ 
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១.៣ សារៈសខំាន់ម្នការរតួតពិនិតយ 

 ការរតួតពិនិតយផតល់នូវសារៈសំខានម់យួចំននួដូចជា៖  

 ឡដើមបកីារតាមដានពីការរបតិបតតិជាកផ់្សតង្ ឡដាយឡរបៀបឡធៀបនឹង្ផ្ផនការផ្ដលបានឡរគង្ 

 ឡដើមបផី្សវង្យល់ពីការរកីចំឡរ ើននានាននគឡរោង្ផ្ដលឡ ព្ ះឡៅសឡរមចបានឡគលបំណ្ង្ 

 កំណ្តប់ញ្ញា ផ្ដលអាច ឬកំពុង្ោងំ្សទះការរបតិបតតិ ឬឧបសគគនានាផ្ដលរកព់ន័ធដំឡណ្ើ រការ 

 រកដំឡណាះរសាយឲ្យបានទនឡ់ពលឡវោកនុង្ ករណី្ចបំាចអ់ាចផ្កលមអ យុទធសាន្តសតដំឡណ្ើ រការ
របតិបតតិនានាឡដើមបទីទលួបានសមទិធិផលសមរសបនាឡពលអនាគត 

 តំរង្ទិ់សឡៅការង្ករឡ ព្ ះឡៅសឡរមចឡគលបណ្ង្ 

 ធនធានរតូវបានយកឡៅឡរបើរបាស់បានសមរសបផ្ដរឬឡទ? 

 ឡដើមបផីតល់នូវរបាយការណ៍្ននរពឹតតិការណ៍្នានា 

 ឡដើមបផីតល់នូវពត័ោ៌នសរោបក់ារវាយតនមលកនុង្ឡពលអនាគត 

១.៤ ដតើអនកណាខ្លះគួរដធវើការរតួតពិនិតយដលើគដរមាងករមវិធី?  

 អនកោនតនួាទីរតួតពិនិតយកមមវធីិអាចោបប់ញ្ចូ លចបពី់បុគគលិករបតិបតតិកមមវធីិ រហូតដល់អនក
រគបរ់គង្។ ប៉ុផ្នតពត័ោ៌នកនុង្រចនាសមពន័ធទងំ្អស់ឡនះមនិដូចគន ឡទវាអារស័យឡលើការផ្បង្ផ្ចកការទទលួ
ខុសរតូវននបុគគលិកោន ក់ៗ ។ 

 អនកផ្ដលគរួឡធវើការរតួតពិនិតយឡលើគឡរោង្កមមវធីិ ោន៖  

 ោច ស់ជំនយួ/ោច ស់ទុន 

 របធានអង្គការ 

 របធានកមមវធីិ 

 អនករបតិបតតិផាទ ល់ 
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១.៥ បញ្ហា ណដលធ្លល ប់ជួបរបទះកនងុការរតួតពិនិតយម្នរបតិបតតិការគដរមាង  

 ពំុោនការរបតិបតតិផ្តមតង្ ឬរបតិបតតិពំុឡពញលកខណ្ៈ តាមអវីផ្ដលឡគបានឡរគង្ (ឧទហរណ៍្៖ 
ឡរបើរបាស់ធនធានតិចជាង្ ពំុោនរបតិបតតិតាមជំហ៊ាននានាននកមមវធីិ ។ល។) 

 ការរបតិបតតិខុសទិសឡៅ (ឧទហរណ៍្៖ ការឡរជើសឡរ ើសអនកទទលួផលផ្ដលមនិផ្មនជាជនពិការ 
ការផតល់បឡចចកឡទសអបរ់ោំនលកខណ្ៈខពស់ជាង្សមតថភាពអនកទទលួផល ។ល។) 

 ការរបតិបតតិពំុោនលកខណ្ៈជាសតង្ដ់ា (ឧទហរណ៍្៖ ការផតល់ឡសវាកមមផ្បលកៗពីគន ឡលើគឡរោង្
កមមវធីិដូចគន រគនផ់្តរបតិបតតិឡៅភូមខុិសគន  ។ល។) 

១.៦ ដតើរតូវរតួតពិនិតយញកឹញាប់ប៉ុណាា ? 

 ភាពញឹកញាបន់នការរតួតពិនិតយ គឺអារស័យនឹង្កតាត មយួចំននួដូចខាង្ឡរកាម៖  

 ទំហំ និង្ភាពសមុរគសាម ញននគឡរោង្ 

 សាថ នភាពគឡរោង្ (គឡរោង្ចស់ ឬថមី) 

 សមតថភាពបុគគលិកផ្ដលរបតិបតតិគឡរោង្ 

 តោល ភាពននអនករគបរ់គង្ 

ដូឡចនះករណី្គឡរោង្ថមី សមុរគសាម ញ សមតថភាពបុគគលិក របតិបតតិគឡរោង្ឡៅោនករមតិ ។ល។ 
ឡនាះថាន កអ់ង្គការ ោច ស់ជំនយួ/ោច ស់ទុន រតូវឡធវើការរតូតពិនិតយឲ្យបានញឹកញាប ់ឡដើមបជីយួ តំផ្រតំរង្់
ទិសឡៅការរបតិបតតិ និង្ជយួ ឡដាះរសាយបញ្ញា នានា។ 

១.៧ ដតើការរតួតពិនិតយដធវើសរមាប់អនកណា? 

ការរតួតពិនិតយឡធវើសរោប៖់  

 ោច ស់ជំនយួ/ោច ស់ទុន (ឡដើមបទីកទ់ញការគរំទបនត) 

 អង្គការផាទ ល់ខលួន (ឡដើមបតីរមង្ទិ់សឡៅននកមមវធីិ ផ្កលមអការរបតិបតតិ និង្ឡដាះរសាយបញ្ញា នានា
ទនឡ់ពលឡវោ) 
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 អនកទទលួផល (ទទលួបានផលរបឡោជនរ៍តឹមរតូវពីកមមវធីិ)  

១.៨ ជំហ៊នម្នការរតួតពិនិតយ 

 ឡដើមបឲី្យការរតួតពិនិតយដំឡណ្ើ រការលអ រតូវឡធវើតាមជំហ៊ានដូចខាង្ឡរកាម៖  

1. កំណ្តឡ់គលបំណ្ង្ឲ្យបានជាកោ់ក ់

2. កំណ្តវ់ធីិសាន្តសតផ្ដលឡធវើការរតួតពិនិតយ (ការសោា សន ៍ការសឡង្ាត ការពិភាការកុមធំ ។ល។) 

3. របមូលឯកសា របាយការណ៍្ផ្ដលរកព់ន័ធ និង្អានឯកសារទងំ្អស់ឡនាះ 

4. រសង្ព់ត័ោ៌នផ្ដលពំុទនច់ាស់ោស់ ឡដើមបទីទលួបានការរសាយបំភលពីឺអនកផ្ដលរកព់ន័ធ 

5. កំណ្តទិ់នននយ័ ឬសនទស្នឡ៍ផ្ង្ៗផ្ដលឡយើង្រតូវឡធវើការរតួតពិនិតយ 

6. កំណ្តម់នុស្ ឬរកុមផ្ដលឡយើង្អាចទទលួបានទិនននយ័ខាង្ឡលើ  

7. ចុះរតួតពិនិតយជាកផ់្សតង្ 

8. សរឡសររបាយការណ៍្រតូតពិនិតយ 

 

 

 
  

 

សូមចង្ច៖ំ “ជាទូឡៅការរតួតពិនិតយ និង្វាយតនមលោនទំនាកទំ់នង្គន ោ៉ង្ជិតសនិទធ និង្ោនតនួាទី
របហាករ់បផ្ហលគន កនុង្ការរគបរ់គង្គឡរោង្ ឡហើយការរតួតពិនិតយផ្ដលោនលកខណ្ៈឡទៀតទត ់
រតឹមរតូវ និង្ចាស់ោស់ អាចធានាដល់ភាពឡជាគជយ័ននគឡរោង្”។  
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អងគការជនពិការករពុជា ទំព័រ  6 

 

២. ការវាយតម្រល 

២.១ ដូចដរតចដៅថាការវាយតម្រល? 

ការវាយតនមល គឺជារបពន័ធននការរបមូល និង្វភិាគទិនននយ័ ឡដើមបវីាយតនមលពីភាពខាល ងំ្ 
និង្ភាពឡខាយននកមមវធីិ ឬអង្គភាព រចួឡធវើការផ្កលមអឲ្យោនរបសិទធភាព។  

២.២ ជំហ៊នសខំាន់ៗម្នការវាយតម្រល 

ឡដើមបឲី្យការវាយតនមលទទលួបានឡជាគជយ័លអ និង្ោនតោល ភាព ោនជំហ៊ានសំខាន់ៗ មយួចំននួ
ផ្ដលគរួឡធវើកនុង្ ឡនាះរមួោន៖ 

១. ការបឡង្ាើតឡគលបំណ្ង្ននការវាយតនមល 

២. ការបឡង្ាើតរកុមវាយតនមល 

៣. ការឡរជើសឡរ ើសវធីិសាន្តសតវាយតនមល 

៤. ការបឡង្ាើតផ្ផនការវាយតនមល 

៥. ការរបមូលពត័ោ៌ន 

៦. ការឡធវើរបាយការណ៍្លទធផលននការវាយតនមល 

២.២.១ ការបឡង្ាើតឡគលបំណ្ង្ននការវាយតនមល 

 ជាធមមតាការឡធវើឡសចកតីសឡរមចចិតតឡដើមបវីាយតនមល គឺជាការពិភាកាគន ឡដាយកមមវធីិមយួ និង្អនក
ចូលរមួរបស់វា ដូចជាអនកទទលួផល បុគគលិកកមមវធីិ អនកផតល់ជំនយួ និង្អនកផ្ដលរកព់ន័ធឡផ្ង្ៗឡទៀត។ 
ឡគលបំណ្ង្ និង្កតីសង្ឃមឹននការវាតនមលរតូវផ្តោនការយល់រពមគន ជាមុនឲ្យបានចាស់ោស់។ 

២.២.២ ការបឡង្ាើតរកុមវាយតនមល 

 ការបឡង្ាើតរកុមវាយតនមល ោនសារៈសំខានណ់ាស់កនុង្ការពិចរណាឡលើអនកណាគរួឡសនើឲ្យចូលរមួ
អនុវតតការវាតនមល ឡតើឡគោនជំនាញកនុង្ការរបមូលពត័ោ៌ន វភិាគផ្ដលអារស័យឡៅនឹង្ឡគលបំណ្ង្



ដរដរៀនសតពីីការរតូតពិនិតយ និងវាយតម្រល 

 

អងគការជនពិការករពុជា ទំព័រ  7 

 

ននការវាយតនមលផ្ដរឬឡទ? ឡបើរកុមវាយតនមលរតូវបានឡរបើរបាស់ឡនាះ តរមូវការដូចខាង្ឡរកាមរតូវបាន
ពិចរណា៖ 

 រកុមវាយតនមលរតូវោនទងំ្បុរស និង្ន្តសតី 

 រតូវោនអនកផ្ដលោនបឡចចកឡទសផ្ដលទកទ់ង្និង្អវីផ្ដលឡយើង្ចង្ឡ់ធវើការវាយតនមល 

២.២.៣ ការឡរជើសឡរ ើសវធីិសាន្តសតវាយតនមល 

ោនវធីិសាន្តសតវាយតនមលជាឡរចើនផ្ដលរតូវឡរបើ ផ្ផអកតាមឡគលបំណ្ង្ននការវាយតនមល។ 
វធីិសាន្តសតខលះរតូវបានឡគឡរបើសរោបវ់ាយតនមលឡៅឡលើឥទធិពលននកមមវធីិឡៅឡលើរបជាជន/អនកទទលួផល 
និង្ខលះឡទៀតសរោបវ់ាយតនមលឡៅឡលើរចនាសមពន័ធអង្គការ ។ 

ក. ការវាយតនមលឡៅឡលើឥទធិពលននកមមវធីិឡៅឡលើរបជាជន/អនកទទួលផល 

ការវាយតនមលឡៅឡលើឥទធិពលននកមមវធីិឡៅឡលើរបជាជន ជាទូឡៅឡគឡរបើ៖ 

 ឧបករណ៍្វាស់ផ្វង្ដូចជា ជញ្ជ ីង្ ផ្មរត ..... 

 សំនរួផាទ ល់ោត ់“សួរសំនរួកនុង្បញ្ជ ី សោា សនឡ៍តសតជំនាញ និង្ចំឡណ្ះដឹង្ របជំុ ការពិភាកា” 

 សំនរួសរឡសរ “ជាបញ្ជ ីសំនរួ ការឡធវើឡតសតជំនាញ ចំឡណ្ះដឹង្” 

 ការវភិាគពត័ោ៌នផ្ដលោនរសាបដូ់ចជារបាយការណ៍្ 

 ការអឡង្ាតត រូបថត 

 ការវាស់ផ្វង្ឡផ្ង្ៗ ដូចជានផទដី ចំននួមនុស្ ឬផលិតផល 

ខ. ការវាយតនមលឡៅឡលើរចនាសមពន័ធអង្គការ 

ការវាយតនមលឡៅឡលើរចនាសមពន័ធអង្គការ និង្កមមវធីិកដូ៏ចជាវធីិសាន្តសតផ្ដលឡរបើសរោបវ់ាយតនមល
របជាជនផ្ដរ អនកអាចឡរបើរបាស់វាដូចខាង្ឡរកាម៖ 

 សំនរួសរឡសរ ឬផាទ ល់ោត ់

 សោា សន ៍
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 ការអឡង្ាត 

 ការពិភាកា 

២.២.៤ ការបឡង្ាើតផ្ផនការវាយតនមល  

ការឡធវើផ្ផនការវាយតនមលអាចជយួ អនកឲ្យ  

 ឡរជើសឡរ ើស និង្ផតល់អាទិភាពឡលើឡគលបំណ្ង្ននការវាយតនមល 

 បង្កា ញពីរបឡភទននវធីិសាន្តសតឡផ្ង្ៗផ្ដលឡយើង្រតូវឡរបើ 

 សឡរមចថាឡតើឡយើង្រតូវលមអតិឡៅឡលើអវីខលះ 

 កំណ្តពី់តនួាទីរបស់មនុស្ោន ក់ៗ កនុង្ការវាយតនមល 

 បង្កា ញពីរយៈឡពល និង្ការចំណាយឡលើការវាយតនមល 

 បង្កា ញពីទំនាកទំ់នង្ននផ្ផនកឡផ្ង្ៗកនុង្ការវាយតនមល 

 បឡង្ាើតជំនាញកនុង្ការឡធវើផ្ផនការ និង្ការឡរៀបចំ 

តាោង្ផ្ផនការវាយតនមល 

ចំនុចចំបង្  សនទសតន៖៍ ពត័ោ៌នផ្ដលរតូវរបមូល វធីិសាន្តសតរបមូល អនកចូលរមួ ឡៅឡពលណា 

     

២.២.៥ ការរបមូលពត័ោ៌ន 

 បនាទ បពី់ឡធវើផ្ផនការរចួ ឡយើង្ចបឡ់ផតើមអនុវតតនូវអវីផ្ដលបានឡរគង្ឡៅកនុង្ផ្ផនការ។ ខាង្ឡរកាម
ឡនះ គឺជាឯកសារឡផ្ង្ៗផ្ដលអាចទកទ់ង្ឡៅនឹង្ការរបមូលពត័ោ៌នរបស់អនក។ 

 សំឡណ្ើ រគឡរោង្កមមវធីិ 

 ឯកសារឡផ្ង្ៗផ្ដលទកទ់ង្ឡៅនឹង្សំឡណ្ើ  
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 របាយការណ៍្វាយតនមលពីឡពលមុន ឬរបាយការណ៍្សាទ បសទង្ផ់្ដលឡធវើឡឡើង្ឡដាយអនកឡផ្ង្ឡលើ
កមមវធីិរបស់អនក។ 

 ផ្ផនទីននតំបនឡ់គលឡៅ 

 ឡគលបំណ្ង្ននគឡរោង្កមមវធីិផ្ដលោនបចចុបបនន 

 របាយការណ៍្របជំុឡផ្ង្ៗ 

 របាយការណ៍្ជំឡរឿន ឬរបាយការណ៍្របចំ្ ន  ំ

 ផ្ផនការថវកិា និង្របាយការណ៍្ថវកិា 

 ថវកិាសរោបក់ារវាយតនមល 

២.២.៦ ការឡធវើរបាយការណ៍្លទធផលននការវាយតនមល 

ក. ឡតើអវីខលះផ្ដលរតូវបង្កា ញកនុង្របាយការណ៍្ 

 ឡតើកមមវធីិកំពុង្ផ្តរបឹង្ផ្របង្ឡធវើអវី? 

 ឡតើជាកផ់្សតង្កំពុង្ោនអវីឡកើតឡឡើង្? 

 ឡតើអវីផ្ដលឡធវើបាននិង្អវីផ្ដលឡធវើមនិបាន ឡតើមកពីមូលឡហតុអវី? 

ខ. ចំនុចសំខាន់ៗ ផ្ដលរតូវយកចិតតទុកដាកក់នុង្ការសរឡសររបាយការណ៍្ 

 រតូវសរឡសរឲ្យខលី ៖ របាយការណ៍្ផ្ដលផ្វង្អាចមនិោនផលរបឡោជន ៍ឡដាយឡគគម នឡពលអាន 

 រតូវសរឡសរឲ្យបានចាស់ ៖ ឡជៀសវាង្ឡរបើរកយបឡចចកឡទសឡរៅពិបាកយល់ ឡរបើឃ្លល ខលីៗ
មនិឲ្យឡលើស១៥រកយ 

  ឡរៀបចំឃ្លល  និង្របឡោគឲ្យបានសមរសប 

 រតូវឡរបើចំណ្ង្ឡជើង្ធំ តូចឡៅតាមលំដាបលំ់ឡដាយ សង្ាតធ់ងនឡ់ៅឡលើរកយគនលឹះៗ 

 ឡធវើឲ្យទនឡ់ពលឡវោ 
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៣. ភាពខ្ុសគន ជារូលោា នរវាងការរតូតពិនិតយ និងការវាយតម្រល 

ការរតូតពិនិតយ ការវាយតនមល 

• ឡផទៀង្ផាទ តដំ់ឡណ្ើ ររបតិបតតិជាកផ់្សតង្ផ្ដល
ឡរគង្ 

• ោនលកខណ្ៈសាមញ្ា ជាង្ 

• ឡធវើឡដាយអនកខាង្កនុង្ 

• ឡធវើឡទៀង្ទត ់និង្បនតបនាទ បក់នុង្ឡពលគឡរោង្
ដំឡណ្ើ រការណ៍្ 

• ជយួ តរមង្ក់មមវធីិ ផ្កលមអការរបតិបតតិ ។ល។ 
ឡដើមបនីាឡំ ព្ ះឡៅសឡរមចឡគលបំណ្ង្
គឡរោង្ 

• រតូតពិនិតយថាឡតើឡគលបំណ្ង្គឡរោង្រតូវសឡរមចបាន 
ឬឡធវើការឡរបៀបឡធៀបការផ្របរបួលសាថ នភាព សហគមន ៍
មុន និង្ឡរកាយរបតិបតតិគឡរោង្ 

• រតូវឡរៀបចំតាមរបពន័ធផ្បបបទ និង្បឡចចកឡទសចាស់
ោស់ 

• ឡធវើឡដាយអនកខាង្ឡរៅ ឬខាង្កនុង្ 

• អាចឡធវើរកក់ណាត លវដតននគឡរោង្ ឬឡពលគឡរោង្
រតូវបានបញ្ច ប ់ 

• ឡដើមបឡីធវើការសឡរមចចិតតថារតូវបញ្ច បគ់ឡរោង្ 
ឬមយួគឡរោង្រតូវបនតឡទៀត ឡបើបនតឡតើរតូវផ្កលមអអវីខលះ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ដរដរៀនសតពីីការរតូតពិនិតយ និងវាយតម្រល 

 

អងគការជនពិការករពុជា    ទំព័រ 11 

 

ដរដរៀនសតពីី ការរតួតពិនិតយ និងវាយតម្រល 

កិចចណតងការបដរងៀន 
Lesson Plan 

របធ្លនបទ  

Topic 

វតថុបំែង  

Objective 

សករមភាព  

Activities 

វិធីសាស្រសត 

Methodology 

ដពល 

Time  

សមាា រៈ 

Materials 

ដូចឡមតចផ្ដលឡៅថាការរតួ
តពិនិតយ? 

ឡដើមបឲី្យអនកចូលរមួផ្សវង្
យល់ពីនិយមនយ័
ននការរតួតពិនិតយ 

១. អនកសរមបសរមួលឡធវើការផ្ណ្នាពីំ
ឡគលបំណ្ង្ននឡមឡរៀនដល់អនកចូលរមួ  

២. អនកសរមបសរមួលឡធវើការសួរដល់
សិកាខ កាម “ឡតើការរតួតពិនិតយជាអវី?” ។ 
អនកសរមបសរមួលរបមូលចឡមលើយរបស់
អនកចូលរមួ រចួបញ្ចូ លចឡមលើយរបស់ពកួ
គតប់ញ្ចូ លគន ។  

៣. អនកសរមបសរមួលឡធវើការបង្កា ញ

ពយុះគំនិត 

 

 

 

 

១០ នាទី 

 

 

 

រកដាស់ផាទ ងំ្ធំ 
ហវឺត សាុត 

កនន្តនត 
រកដាស់ពណ៌័្  
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ចំឡលើយដល់អនកចូលរមួ 

ផ្ផនកសំខាន់ៗ ននការរតួតពិ
និតយ 

១.ការរតួតពិនិតយឡលើកមមវធីិ 

២. ការរតួតពិនិតយ
ការរគបរ់គង្អង្គការ 

 

 

ឡដើមបឲី្យអនកចូលរមួផ្សវង្
យល់ពីធាតុសំខាន់ៗ នន
ការរតួតពិនិតយ 

១. អនកសរមបសរមួលឡធវើការផ្ណ្នាពីំ
ឡគលបំណ្ង្ននឡមឡរៀនដល់អនកចូលរមួ  

២. អនកសរមបសរមួលឲ្យអនកចូលរមួឡធវើ
ការពិភាកាគន ឡលើសំនរួ 
“ឡតើផ្ផនកសំខាន់ៗ ននការរតួតពិនិតយោនអវី
ខលះ?” 
បនាទ បម់កអនកសរមបសរមួលឲ្យអនកចូលរួ
មផតល់នូវចឡមលើយ។ 

៣. អនកសរមបសរមួលឡធវើការបង្កា ញ
ចឡមលើយដល់អនកចូលរមួ 

ពិភាកានដរគូរ 

 

២០នាទី រកដាស់ផាទ ងំ្ធំ 
ហវឺត សាុត 

កនន្តនត 
រកដាស់ពណ៌័្ 

សារៈសំខានន់នការ
រតួតពិនិតយ 

ឡដើមបឲី្យអនកចូលរមួដឹង្ពី
សារៈសំខានន់នការរតួត
ពិនិតយ 

១. អនកសរមបសរមួលឡធវើការផ្ណ្នាពីំ
ឡគលបំណ្ង្ននឡមឡរៀនដល់អនកចូលរមួ  

២. អនកសរមបសរមួលផ្ចករកដាស់ពណ៌័្

ផ្ចករកដាស់ពណ៌័្ 

 

២០នាទី រកដាស់ផាទ ងំ្ធំ 
ហវឺត សាុត 

កនន្តនត 
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 ឲ្យអនកចូលរមួ។ អនកសរមបសរមួលឡធវើការ
សួរនូវសំនរួ 
“ឡតើការរតួតពិនិតយផតល់នូវសារៈសំខានអ់វី
ខលះ?”។  
ឲ្យអនកចូលរមួសរឡសរចឡមលើយរបស់ពកួឡគ
កនុង្រកដាស់ពត័ ៌(មយួចឡមលើយមយួរកដាស់
ពណ៌័្)។ 
អនកសរមបសរមួលឡធវើការរបមូលចឡមលើយពី
អនកចូលរមួ ឡហើយអាន ។  

៣. អនកសរមបសរមួលឡធវើការបង្កា ញ
ចំឡលើយដល់អនកចូលរមួ 

រកដាស់ពណ៌័្ 

ឡតើអនកណាខលះគរួឡធវើ
ការរតួតពិនិតយឡលើ
គឡរោង្កមមវធីិ?  

ឡដើមបឲី្យអនកចូលរមួដឹង្ពី
តអួង្គសំខាន់ៗ ននរតួត
ពិនិតយគឡរោង្  

១. អនកសរមបសរមួលឡធវើការផ្ណ្នាពីំ
ឡគលបំណ្ង្ននឡមឡរៀនដល់អនកចូលរមួ 
៣. អនកសរមបសរមួលឡធវើការបង្កា ញ
ពីតអួង្គសំខាន់ៗ កនុង្ការឡធវើការរតួតពិនិតយ

បទបង្កា ញ ១៥នាទី រកដាស់ផាទ ងំ្ធំ 
ហវឺត សាុត 

កនន្តនត 
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 ឡលើកមមវធីិ រកដាស់ពណ៌័្ 

បញ្ញា ផ្ដលធាល បជ់បួ
របទះកនុង្ការរតួត
ពិនិតយននរបតិបតតិការ
គឡរោង្  

 

ឡដើមបឲី្យអនកចូលរមួផ្សវង្
យល់ពីបញ្ញា ផ្ដលធាល ប់
ជបួរបទះកនុង្ការរតួត
ពិនិតយននរបតិបតតិការ
គឡរោង្  

 

១. អនកសរមបសរមួលឡធវើការផ្ណ្នាពីំ
ឡគលបំណ្ង្ននឡមឡរៀនដល់អនកចូលរមួ 
២. អនកសរមបសរមួលឡធវើការសួរដល់
សិកាខ កាម 
“ឡតើការរតួតពិនិតយគឡរោង្ផ្តង្ផ្តជបួរប
ទះនូវបញ្ញា អវីខលះ?” ។  

៣. អនកសរមបសរមួលឡធវើការបង្កា ញ
ចំឡលើយដល់អនកចូលរមួ 

ពយុះគំនិត ១៥នាទី រកដាស់ផាទ ងំ្ធំ 
ហវឺត សាុត 

កនន្តនត 
រកដាស់ពណ៌័្ 

ឡតើរតូវរតួតពិនិតយញឹកញាប់
ប៉ុណាណ ? 

 

ឡដើមបឲី្យអនកចូលរមួដឹង្
មូលឡហតុននការរតួតពិនិ
តយ 

១. អនកសរមបសរមួលឡធវើការផ្ណ្នាពីំ
ឡគលបំណ្ង្ននឡមឡរៀនដល់អនកចូលរមួ 
៣. អនកសរមបសរមួលឡធវើការបង្កា ញ
មូលឡហតុននការរតួតពិនិតយ 

បទបង្កា ញ ១៥នាទី រកដាស់ផាទ ងំ្ធំ 
ហវឺត សាុត 

កនន្តនត 
រកដាស់ពណ៌័្ 
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ឡតើការរតួតពិនិតយឡធវើសរោ
បអ់នកណា? 

 

ឡដើមបឲី្យអនកចូលរមួដឹង្
បុគគលតំរូវឲ្យឡធវើការរតួត
ពិនិតយឲ្យ 

១. អនកសរមបសរមួលឡធវើការផ្ណ្នាពីំ
ឡគលបំណ្ង្ននឡមឡរៀនដល់អនកចូលរមួ  

២. អនកសរមបសរមួលសួរថា
“ឡតើការរតួតពិនិតយឡធវើសរោបអ់នកណា?” ។  

៣. អនកសរមបសរមួលឡធវើការបង្កា ញ
ចំឡលើយដល់អនកចូលរមួ 

ពយុះគំនិត ១៥នាទី រកដាស់ផាទ ងំ្ធំ 
ហវឺត សាុត 

កនន្តនត 
រកដាស់ពណ៌័្ 

ជំហ៊ានននការរតួតពិនិតយ 

 

ឡដើមបឲី្យអនកចូលរមួដឹង្
ជំហ៊ានននការរតួតពិនិតយ 

 

១. អនកសរមបសរមួលឡធវើការផ្ណ្នាពីំ
ឡគលបំណ្ង្ននឡមឡរៀនដល់អនកចូលរមួ  

២. អនកសរមបសរមួលសួរថា
“ឡតើជំហ៊ានសំខាន់ៗ ននការរតួតពិនិតយោន
អវីខលះ?” ។  

៣. អនកសរមបសរមួលឡធវើការបង្កា ញ
ចំឡលើយដល់អនកចូលរមួ 

ពយុះគំនិត ១៥នាទី រកដាស់ផាទ ងំ្ធំ 
ហវឺត សាុត 

កនន្តនត 
រកដាស់ពណ៌័្ 
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ដូចឡមតចឡៅថាការ
វាយតនមល? 

ឡដើមបឲី្យអនកចូលរមួផ្សវង្
យល់ពីនិយមនយ័
ននការវាយតនមល 

១. អនកសរមបសរមួលឡធវើការផ្ណ្នាពីំ
ឡគលបំណ្ង្ននឡមឡរៀនដល់អនកចូលរមួ  

២. អនកសរមបសរមួលឡធវើការសួរដល់
សិកាខ កាម “ឡតើការវាយតនមលជាអវី?” ។ 
អនកសរមបសរមួលរបមូលចឡមលើយរបស់
អនកចូលរមួ រចួបញ្ចូ លចឡមលើយរបស់ពកួ
គតប់ញ្ចូ លគន ។  

៣. អនកសរមបសរមួលឡធវើការបង្កា ញ
ចំឡលើយដល់អនកចូលរមួ 

ពយុះគំនិត 

 

 

 

 

១០ នាទី 

 

 

 

រកដាស់ផាទ ងំ្ធំ 
ហវឺត សាុត 

កនន្តនត 
រកដាស់ពណ៌័្  

ជំហ៊ានសំខាន់ៗ ននការវាយ
តនមល 

១ ការបឡង្ាើតឡគល
បំណ្ង្ននការវាយតនមល 

ឡដើមបឲី្យអនកចូលរមួផ្សវង្
យល់ពីជំហ៊ានសំខាន់ៗ
ននការវាយតនមល 

 

១. អនកសរមបសរមួលឡធវើការផ្ណ្នាពីំ
ឡគលបំណ្ង្ននឡមឡរៀនដល់អនកចូលរមួ  

២. អនកសរមបសរមួលឡធវើការសួរដល់
សិកាខ កាម 
“ឡតើការវាយតនមលោនជំហ៊ានសំខាន់ៗ

ពយុះគំនិត 

 

 

 

៣០ 
នាទី 

 

 

រកដាស់ផាទ ងំ្ធំ 
ហវឺត សាុត 

កនន្តនត 
រកដាស់ពណ៌័្  
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២ ការបឡង្ាើតរកុមវាយតនមល 

៣ ការឡរជើសឡរ ើសវធីិ
សាន្តសតវាយតនមល 

៤ ការបឡង្ាើតផ្ផនការ
វាយតនមល  

៥ ការរបមូលពត័ោ៌ន 

៦ ការឡធវើរបាយ
ការណ៍្លទធផលនន
ការវាយតនមល 

អវីខលះ?” 

៣. អនកសរមបសរមួលឡធវើការបង្កា ញ
ចំឡលើយដល់អនកចូលរមួ ឡដាយពនយល់ឡលើ
ជំហ៊ាននីមយួៗឲ្យលមអតិ។ 

  

ភាពខុសគន ជាមូល
ដាឋ នរវាង្ការរតូតពិនិតយ 
និង្ការវាយតនមល 

 

ឡដើមបឲី្យអនកចូលរមួផ្សវង្
យល់ភាពខុសគន ជាមូល
ដាឋ នរវាង្ការរតូតពិនិតយ 
និង្ការវាយតនមល 

១. អនកសរមបសរមួលឡធវើការផ្ណ្នាពីំ
ឡគលបំណ្ង្ននឡមឡរៀនដល់អនកចូលរមួ  

២. អនកសរមបសរមួលឡធវើការបង្កា ញ
ពីភាពខុសគន ននការរតួតពិនិតយ និង្វាយតនមល 

បទបង្កា ញ ១៥ នាទី រកដាស់ផាទ ងំ្ធំ 
ហវឺត សាុត 
កនន្តនត 
រកដាស់ពណ៌័្ 



ដរដរៀនសតពីីការរតូតពិនិតយ និងវាយតម្រល 

 

អងគការជនពិការករពុជា    ទំព័រ 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ផលតិដោយ   គរំទថវិកាដោយ 

   
 

 

រកាសិទធឡិដាយ អ.ព.ក 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


