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 សរាប់អនកររប់ររងផ្ទទ ល់ធ្វើការវាយតម្មល   សរាប់បុរគលិកធ្វើការវាយតម្មលខ្លួនឯង 
 

ធ ម្ ោះអនកររប់ររង 
Supervisor’s name/Appraiser:  

ផ្ផនក 
Division/dept:  

ធ ម្ ោះបុរគលិក 
Employee’s Name:  

មុខ្តំផ្ែង 
Position:  

រយៈធពលម្នការវាយតម្មល 
Period covered by the appraisal: 

រយៈធពលកាន់មុខ្តំផ្ែង 
Period of position:  

ទីកផ្នលង 
Location/based at:   

កាលបរធិឆេទ 
Date of Appraisal:  
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ធសឆកតីផ្លលងអំពី កិឆចការ និងការទទួលខុ្សរតូវឆំបងរបស់បុរគលិក 
Statement on main duties and responsibilities 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
សេចក្តីពន្យល់ពីការដាក់្ពិន្ទុ:  
 

ករមិតរុែភាពការបំធពញការងារជាករមិតម្នតម្មលតាមលំដាប់ចាប់ពី “១” ដល់ “៥” ។ ករមិតម្នតម្មលរតូវបាន 
កំែត់ដូឆតធ ៈ 

១ = ការងារមិន្អាចសជឿជាក់្បាន្ -ការបំសពញការងារតែងតែេសរមចបាន្សរកាមការរពឹំងទុក្។ បុគ្គលិក្
បរាជ័យក្នុងបំសពញភារកិ្ចចរបេ់ខ្លួន្ និ្ងរែូវការជំនាញបតន្ែមសទៀែស ើមបីឲ្យគាែ់ស្វើការងារបាន្លអ។  

២ =រែវូការតក្លមអបតន្ែម - ការបំសពញការងារមិន្តមន្េុទធតែមិន្បាន្សឆលើយែបនឹ្ងការរពឹំងទុក្សទ។ បុគ្គលិក្
មាន្ការលំបាក្ក្នុងការបំសពញភារកិ្ចចរបេ់គាែ់ ស ើយរែូវការជំនាញបតន្ែមសទៀែស ើមបីឲ្យគាែ់ស្វើការងារបាន្
លអ ។ បុគ្គលិក្រែូវការការរែួែពិនិ្ែយសមើលសលើេពីការចំបាច់។  

៣ =ការបំសពញការងារបាន្រគ្ប់រគាន់្ –ការបំសពញការងារជាញឹក្ញាប់សឆលើយែបបាន្នឹ្ងការរពឹំងទុក្។ 

បុគ្គលិក្ ចេសរមចភារកិ្ចចបាន្សរចើន្បំផុែ រែូវការការរែួែពិនិ្ែយបតន្ែមជាសាមញ្ញ ប ុតន្តរែូវការតក្លមអគាែ់
នូ្វតផនក្ជាក់្លាក់្មួយចំនួ្ន្។  

៤=ការបំសពញការងារបាន្លអ – ការបំសពញការងារតែងតែសឆលើយែបនឹ្ងការរពឹំងទុក្។ បុគ្គលិក្បំសពញបាន្នូ្វ
ភារកិ្ចចត លរបគ្ល់ជូន្ទំងអេ់ ស ើយការងារមាន្គុ្ណភាពលអ ស ើយរែូវការការរែួែពិនិ្ែយែិចែួច។  

៥ =ការបំសពញការងារបាន្លអរបសេើរ – ការបំសពញការងារបាន្សលើេពីការរពឹំងទុក្។ បុគ្គលិក្បំសពញការងារ
មាន្គុ្ណភាព និ្ងបរមិាណខ្ពេ់សលើេពីការសាា ន្ ត លទក់្ទងនឹ្ងការងាររបេ់គាែ់ និ្ងមាន្ការទទួល
ខុ្េរែូវសទោះជាការងារទំងសនាោះមិន្តមន្ជាការងារផ្ទទ ល់របេ់គាែ់ក៏្សដាយ។ គាែ់មាន្ជំនាញត លទក់្ទង
នឹ្ងការងារលអ និ្ងសេទើរតែមិន្រែូវការ ការរែួែពិនិ្ែយ។  

 
ចំណាំំៈ ធោបល់ ឬ ឧទាហរែ៍ជាការពនយល់បផ្នថម ឬអោះអាងបញ្ជា ក់អំពីស្ថថ នភាពឬមូលធហតុពិតណាមួយ  
និងជាភសតុតាងសីុសងាវ ក់សរាប់ធផទៀងផ្ទទ ត់ការដាក់ពិនទុ ។ 
ធោបល់ ឬ ឧទាហរែ៍រតូវផ្តបំធពញធៅររប់សំនួរធដាយមិនរិតពីពិនទុខ្ពស់ ឬទាបធ ោះធទ ។ 
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១. វិន័យ រដ្ឋបាល និង ក្កលសលីធល៌ 

ល.រ រនលឹោះសំខាន់ៗ ពិនទុ ធោបល់ ឬ ឧទាហរែ៍ 
០១ ការធោរពវន័ិយកនុងធពលធា៉ោង

ការងារ 
  

០២ ការធរបើរបាស់សំភារៈ របស់
មជ្ឈមែឌ លភីឌីភី 

  

០៣ អាកបបកិរោិ និងការនិោយ
សតីកនុងការទំ ក់ទំនងការងារ 

  

០៤ ផ្លរកាសណាត ប់ធ្នន ប់ អ ម័យ 
បរសិ្ថថ ន ធស្ថភែឌ ភាពកនុង
ការោិល័យ 

  

០៥ ការតំកល់ទុកឯកស្ថរ  ធៅ
កនុងការោិល័យ 

  

០៦ ការទូទាត់ និងធរៀបឆំឯកស្ថរ 
ឆំែូល-ឆំណាយ   

  

០៧ ការឆូលរមួរបជំុ្បុរគលិក   
សរបុជាម្យមភារ   

២. ស្មា រតីទទួលខុសក្តូវ និងលនសកិារវិជ្ជា ជីវាំៈ 

ល.រ រនលឹោះសំខាន់ៗ ពិនទុ ធោបល់ ឬ ឧទាហរែ៍ 
០១ ការខិ្តខំ្របឹងផ្របងកនុងការងារ   
០២ ការលោះបង់ និងការធបតជាា ឆិតត   
០៣ តាល ភាពកនុងការការងារ និង

ការធរបើរបាស់លវកិា 
  

០៤ ឆនទៈកនុងការធរៀនសូរតនូវអវី
ផ្ដលលមី 

  

សរបុជាម្យមភារ   

៣. គំនិតផតចួផផតើល និង ការម្ចៃក្បឌិត 

ល.រ រនលឹោះសំខាន់ៗ ពិនទុ ធោបល់ ឬ ឧទាហរែ៍ 
០១ រកធ ើញរធបៀប ឬវ ិ្ ីស្ថស្តសតលមី

សំរាប់ការងាររបស់ខ្លួន 
  

០២ រំនិតម្ឆនរបឌិត រស់រធវ ើកធដើមបី
សំធរឆការងារនិងានការផ្ទល ស់បតូរ 

  

សរបុជាម្យមភារ   
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៤. ចរកិលកខណាំៈកៃងុការបំផពញការងារ 

ល.រ រនលឹោះសំខាន់ៗ ពិនទុ ធោបល់ ឬ ឧទាហរែ៍ 
០១ ានសមតថភាព ឬឆំធែោះដឹង

ធដើមបីបំធពញការងារផ្ដលបាន
របរល់ឱ្យ ធដាយឯករាជ្យ និង
ានរបសិទធិភាព 

  

០២ ានសមតថភាពកនុងការកំែត់
ការងារអាទិភាព  ផ្ដល
ចំាបាឆ់ 

  

០៣ ធរៀបឆំផ្ផនការការងារ និងការ
តាមដាន ានរបសិទធិភាព 

  

០៤ បំធពញការងារបានរតឹមរតូវ 
ឆាស់លាស់ ទាន់ធពល 

  

០៥ បំធពញការងារធដាយឆិតត
សបាយរកីរាយ និងស្ថវ រមន៍ 
ឆំធ ោះកិឆចការលំបាកលមីៗ 

  

០៦ ធោរព ឬស្ថត ប់ធោបល់របស់
សហការ ីថ្នន ក់ដឹក ំ និងរកុម
ធោលធៅ 

  

០៧ ផតល់ធោបល់កនុងន័យស្ថថ ប  
និងធលើកទឹកឆិតតឆំធ ោះការ 
អនុវតតការងារដល់សហការ ី

  

០៨ ធឆោះធផទរភារកិឆច  សហការ ី
និងពិនិតយតាមដានរាល់ការងារ
ផ្ដលបានធផទរ 

  

០៩ អាឆបងាា ញនូវរំនិតនិងធោបល់
ឆាស់ៗដល់សហការ ីរកុម
ធោលធៅ 

  

១០ ផ្ឆលរផំ្លកព័ត៌ានផ្ដលចំា
បាឆ់និងទាន់ធពលដល់សហការ ី
ថ្នន ក់ដឹក ំ និងរកុមធោលធៅ 

  

សរបុជាម្យមភារ   

៥. ការយលដ់្ឹង និងជំនាញផផេងៗ 

ល.រ រនលឹោះសំខាន់ៗ ពិនទុ ធោបល់ ឬ ឧទាហរែ៍ 
០១ យល់ដឹងពីឆកខុវស័ិយ ធបសក

កមម ធោលបំែង រឆ សមពនធ័ 
និងធោលនធោបាយ  
របស់              
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០២ ការយល់ដឹងអំពីរបជា្ិបធត
យយ, សិទធិមនុសស,…….. ឆាប់
ជាតិ អនតរជាតិ   

  

០៣ ធរបើរបាស់កំុពយូទ័រ និងទូរសពទ័
សំរាប់ទំ ក់ទំនង 

  

០៤ ធឆោះទំ ក់ទំនងការងារជាមួយ
អងគការកនុងស្សុក និងអាជាា ្រ 

  

០៥ ធឆោះឆរចា និងតស ូមតិ ផ្ដល
អាឆតំណាងឲ្យមជ្ឈមែឌ ល 

  

០៦ ធឆោះធរៀបឆំផ្ផនការសកមមភាព 
និងតាមដាន 

  

០៧ ានជំ្ ញធរៀងររសហរមន៍
ធដើមបីឆូលរួមសកមមភាព   
ជាមួយមជ្ឈមែឌ ល 

  

០៨ ានជំ្ ញសំរបសំរួលការងារ
ជារកុម 

  

០៩ ានជំ្ ញសរធសរលិខិ្ត និង
របាយកាែ៍សកមមភាព 

  

សរបុជាម្យមភារ   

៦. លទធផលការអនុវតតការងារ 

ល.រ រនលឹោះសំខាន់ៗ ពិនទុ ធោបល់ ឬ ឧទាហរែ៍ 
០១ ការធរៀបឆំផ្ផនការសកមមភាព   
០២ ការអនុវតតន៍ផ្ផនការសកមមភាព   
០៣ ការតាមដានផ្ផនការ

សកមមភាព 
  

០៤ ការសរធសររបាយកាែ៍ 
សកមមភាព 

  

សរបុជាម្យមភារ   
រ- ឆំែុឆសរាប់បំធពញ 

1-ធតើអនករិតថ្នអវីខ្លោះជាសមិទធិផលសំខាន់ៗរបស់អនកកនុងកំឡុងធពលការងាររតូវវាយតម្មល? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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2-ធតើអនករិតថ្នការងាររបស់អនកមួយណាផ្ដលានការលំបាកបំផុត? (សរាប់ផ្តបុរគលិក) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

3-ធតើការងាររបស់អនកមួយណាផ្ដលអនកចាប់អារមមែ៍ធរឆើនបំផុត និងតិឆបំផុត? (សរាប់ផ្តបុរគលិក) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

4-ឆំែុឆខាល ំង និងឆំែុឆធខ្ាយ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

5-ធតើវធិ្ននការែ៍មួយណា ផ្ដលអាឆធ្វើធឡើងធដើមបីផ្កលំអការបំធពញការងារធៅកនុងតំផ្ែងការងារ  
ធពលបឆចុបបននរបស់អនក? 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



 7 

6-ធតើរបធភទម្នការបែតុ ោះបណាត ល/បទពិធស្ថ្ន៍មួយណា ផ្ដលផតល់រុែរបធោជ្ន៍ដល់អនកកនុង ធពល
ប ទ ប់ធទៀត? មិនផ្មន រតឹមផ្តការងារ-ជំ្ ញធ ោះធទ ផ្លមទំាងឆំែុឆខាល ំងពី្មមជាតិ និង មហិឆេិតា ផ្ទទ ល់
ខ្លួន ។ 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
ហតថធលខានិធោជិ្ត, ស្ថមីខ្លួន                 កាលបរធិឆេទ 
Employee’s signature                                      Date: _______/________/________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការផតល់ធោបល់បផ្នថម (សរាប់អនកររប់ររងផ្តប៉ោុធណាណ ោះ) 

Comment (Supervisor/Manager Only) 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

ហតថធលខាអនកររប់ររង                           កាលបរធិឆេទ 
Supervisor/Manager’s Signature                    Date: ______/________/________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ម្លៃ 


