
វប្បបធម៌៌ កាារប្រប្បកាាន់់ខ្ជាាាប្ប់ ន់ិងដំំណើ�ើរកាារផែ�ន់កាារ (សកម៌មភាាពចំំន់ួន់ 10) 
ណើ�ាលប្បំ�ង៖ ម៌�ឌលសិកាធិកាារ�តល់តម្លៃម៌ៃយ៉ាាាងម៌ុតមាំាំដំល់ភាាពរួម៌ប្បញ្ចូូ�ល ន់ិងភាាពចំប្រម៌ុ�។ វប្បបធម៌៌រប្បស់ម៌�ឌលសិកាបាាន់
រួប្បរួម៌�ាាកា�ងកាារ�ាំប្រ� ន់ិងរួម៌ប្បញ្ចូូ�លប្រ�ប្ប់សមាំាជិិកណើ�ាកា�ងសហ�ម៌ន់៍រប្បស់សាាលាា។ 

               
កម៌មវិធីសិកស កាារសិកា ន់ិងជិំន់ួយ�ាំប្រ� (សកម៌មភាាពចំំន់ួន់ 5)      
ណើ�ាលប្បំ�ង៖ ម៌�ឌលសិកាណើប្រប្បើកម៌មវិធីសិកាផែដំលប្រសប្បតាាម៌ប្ប�ដ្ឋាាាន់ ន់ិងប្រប្បព័ន់ធវាាយតម្លៃម៌ៃដំ៏�ូលំ�ូលាាយ ផែដំលមាំាន់លកខ�ៈ
សម៌រម៌យទាំាំងខ្ជាាងវប្បបធម៌៌ ន់ិងខ្ជាាងភាាសាាសប្រមាំាប្ប់អ្នាកសិកាណើ�ាកា�ងសហ�ម៌ន់៍ ន់ិងប្បំណើពញតាាម៌តប្រម៌ូវកាារអ្នាកសិកាទាំាំងអ្នស់។ 

               
 
កាារអ្នន់ុវតតន់ិងយុ�ធសាាប្រសតម្លៃន់កាារប្បណើប្រងៀន់ (សកម៌មភាាពចំំន់ួន់ 4) 
ណើ�ាលប្បំ�ង៖ ម៌�ឌលសិកាបាាន់អ្នន់ុវតតវិធីសាាប្រសតប្បណើប្រងៀន់ផែដំលផែ�ែកណើលើភសត�តាាង ផែដំលមាំាន់ភាាពម៌ាត់ចំត់ ប្រសប្បតាាម៌ប្ប�ដ្ឋាាាន់ 
មាំាន់លកខ�ៈរួម៌ប្បញ្ចូូ�លខ្ជាាងវប្បបធម៌៌ ន់ិងប្បំណើពញតប្រម៌ូវកាាររប្បស់សិសសប្រ�ប្ប់រូប្ប។

កាារអ្នភិវឌ្ឍឍន់៍ ន់ិងសុខភាាពអាាកប្បបកិរិយ៉ាា ន់ិងអាារម៌ម�៍�ៃ�វសងគម៌ (សកម៌មភាាពចំំន់ួន់ 4)   
ណើ�ាលប្បំ�ង៖ ម៌�ឌលសិកាធិកាារ�ាំប្រ�ដំល់សុខុមាំាលភាាពខ្ជាាងអាាកប្បបកិរិយ៉ាា ន់ិងអាារម៌ម�៍�ៃ�វសងគម៌រប្បស់អ្នាកសិកាប្រ�ប្ប់រូប្ប
តាាម៌រយៈកម៌មវិធីសិកា កាារអ្នន់ុវតតកាារប្បណើប្រងៀន់ជាាក់លាាក់ ន់ិងធន់ធាាន់ ប្រពម៌ទាំាំងកាារណើធើើជាា�ំរូណើដ្ឋាាយណើចំតនាា ណើដ្ឋាាយម៌ន់ុសស
ណើពញវ័យកា�ងសហ�ម៌ន់៍រប្បស់សាាលាា។ 

               
 
              
កាារវាាយតម្លៃម៌ៃ ន់ិង�ំន់ួលខុសប្រតូវ (សកម៌មភាាពចំំន់ួន់ 5) 
ណើ�ាលប្បំ�ង៖ ម៌�ឌលសិកាមាំាន់ដំំណើ�ើរកាារយ៉ាាាងខ្ជាាាប្ប់ខា�ន់កា�ងកាារវាាស់សទង់ ន់ិងវិភាា��ិន់ាន់័យរប្បស់សិសស ផែដំលរួម៌មាំាន់
�ិន់ាន់័យអ្នំពីកាារអ្នប្ប់រំ អាាកប្បបកិរិយ៉ាា ន់ិងកាារសិកាអាារម៌ម�៍�ៃ�វសងគម៌។ �ិន់ាន់័យប្រតូវបាាន់ណើប្រប្បើណើដំើម៌បី�ាំប្រ�ដំល់�ំន់ួលខុសប្រតូវ ន់ិង
កាារប្បន់តផែកលម៌ែ។
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របាាយកាារ�៍តាាម៌ដ្ឋាាន់ភាាពរីកចំណើប្រម៌ើន់រប្បស់ SIR
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�ន់ៃ�� 
កំពុងដំំណើ�ើរកាារសរុប្ប ម៌ិន់ទាំាន់់ចាាប្ប់ណើ�តើម៌សរុប្ប បាាន់ប្បញ្ចូូប្ប់សរុប្ប 

សកម៌មភាាពសរុប្ប ម៌ិន់ទាំាន់់ចាាប្ប់ណើ�តើម៌
សរុប្ប 

កំពុងដំំណើ�ើរកាារ
សរុប្ប 

បាាន់ប្បញ្ចូូប្ប់សរុប្ប 

58 40 18 0

ណើ�ាលប្បំ�ង៖ ណើ�ាលប្បំ�ងម្លៃន់របាាយកាារ�៍
តាាម៌ដ្ឋាាន់ភាាពរីកចំណើប្រម៌ើន់ម្លៃន់កាារវាាយតម្លៃម៌ៃកាារប្បណើប្រងៀន់
ជាាប្រប្បព័ន់ធ (Systemic Instructional Review, SIR) �ឺ
ណើដំើម៌បី�តល់ជិូន់ដំល់ម៌�ឌលសិកា ន់ិងអ្នាកពាាក់ព័ន់ធ
រប្បស់ម៌�ឌលន់ូវប្បចូំ�ប្បបន់ាភាាពអ្នំពីភាាពរីកចំណើប្រម៌ើន់រប្បស់
ម៌�ឌលសិកា កា�ងកាារអ្នន់ុវតតសកម៌មភាាពរាាយកាារ�៍ 
SIR ។ របាាយកាារ�៍តាាម៌ដ្ឋាាន់ភាាពរីកចំណើប្រម៌ើន់ណើន់�ន់�ង
ប្រតូវបាាន់ណើធើើប្បចំូ�ប្បបន់ាភាាព ន់ិងអាាចំរកបាាន់ចំំន់ួន់ពីរដំង
កា�ងម៌ួយឆ្នាំាាំសិកា (រដំូវសៃ�កណើ�ើប្រជិុ�/រដំូវផ្កាាារីក) ។  

 

ប្រប្បវតតិណើដំើម៌៖ ណើ�ាកា�ងផែខធា� ឆ្នាំាាំ 2019 ម៌�ឌលសិកា
បាាន់ប្បំណើពញតាាម៌លកខ�ៈវិន់ិចំ័័យកា�ងកាារ��ួលបាាន់
�ណើប្រមាំាងជិំន់ួយ�ាំប្រ�ផែដំលមាំាន់ផែចំងកា�ងប្រកម៌អ្នប្ប់រំណើលខ 
52064.5 ផែដំលកា�ងណើនាា� ប្រកុម៌សិសសប្បីឬណើប្រចំើន់ម៌ិន់បាាន់
រីកចំណើប្រម៌ើន់ណើ�ាម៌ុខសប្រមាំាប្ប់រយៈណើពល 3 ឆ្នាំាាំជាាប្ប់ៗ�ាា
ពីរយៈណើពលសរុប្ប 4 ឆ្នាំាាំ។ ជាាល�ធ�ល CCEE បាាន់
អ្នន់ុវតតកាារវាាយតម្លៃម៌ៃកាារប្បណើប្រងៀន់ជាាប្រប្បព័ន់ធ ផែដំលនាាំឱ្យយ
មាំាន់របាាយកាារ�៍ SIR ផែដំលប្បង្ហាាាញពីចំំ�ុចំខ្ជាៃាំង 
ចំំ�ុចំណើខស�យ កាារ�ំរាាម៌កំផែហង ន់ិងកាារផែ�នាាំ
វិធាាន់កាារ។  

ណើតើ SIR �ឺជាាអ្នើី? SIR �ឺជាាកាារវាាយតម្លៃម៌ៃយ៉ាាាង�ូលំ�ូលាាយ

អ្នំពីអាារម៌ម�៍�ៃ�វសងគម៌ ន់ិងកាារអ្នប្ប់រំរប្បស់សិសសថ្នាាាក់ PK-12 

ណើ�ាកា�ងប្រប្បព័ន់ធប្បណើប្រងៀន់រប្បស់ម៌�ឌលសិកា ន់ិងភាាពរីកចំណើប្រម៌ើន់

តាាម៌កាារតប្រម៌ូវរប្បស់រដំា។ ផែសើងយល់ប្បផែន់ែម៌អ្នំពី SIR ណើហើយ

ណើម៌ើល របាាយកាារ�៍ SIR ណើពញណើលញ ន់ិងរបាាយកាារ�៍សណើងខប្ប

រប្បស់ម៌�ឌលសិការប្បស់អ្នាក

OUSD របាាយកាារ�៍ SIR

សមាំាសធាាតុម្លៃន់កាារប្បណើប្រងៀន់រប្បស់ SIR
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ម៌ិន់ទាំាន់់ចាាប្ប់ណើ�តើម៌សរុប្ប កំពុងដំំណើ�ើរកាារសរុប្ប 

ម៌ិន់ទាំាន់់ចាាប្ប់ណើ�តើម៌សរុប្ប កំពុងដំំណើ�ើរកាារសរុប្ប 

ម៌ិន់ទាំាន់់
ចាាប្ប់ណើ�តើម៌
សរុប្ប កំពុងដំំណើ�ើរកាារសរុប្ប 

កំពុងដំំណើ�ើរកាារសរុប្ប ម៌ិន់ទាំាន់់ចាាប្ប់ណើ�តើម៌សរុប្ប 

ម៌ិន់ទាំាន់់ចាាប្ប់ណើ�តើម៌សរុប្ប 

https://ccee-ca.org/services/systemic-instructional-review/
https://ccee-ca.org/services/systemic-instructional-review/
https://ccee-ca.org/services/systemic-instructional-review/
https://ccee-ca.org/wp-content/uploads/2021/01/OUSD-SIR-Report-2021.pdf
https://ccee-ca.org/wp-content/uploads/2020/09/SIR-Components.pdf


 
 កាារចំូលរួម៌រប្បស់ប្រ�ួសាារ ន់ិងសិសស (សកម៌មភាាពចំំន់ួន់ 4) 

ណើ�ាលប្បំ�ង៖ ម៌�ឌលសិកាអ្នន់ុវតតកាារប្របាាប្រស័យទាំាក់�ងពីរ�ៃ�វ ផែដំលជាាកាារឆ្លុះៃ��ប្បញ្ចាំូាំងអ្នំពីតប្រម៌ូវកាារខ្ជាាងវប្បបធម៌៌ ន់ិងភាាសាា
រប្បស់ប្រ�ួសាារកា�ងសហ�ម៌ន់៍។ ម៌�ឌលណើប្រប្បើធន់ធាាន់ ន់ិងសកម៌មភាាពនាានាា ណើដំើម៌បីណើលើកកម៌ពស់ភាាពជាាអ្នាកដំ�កនាាំរប្បស់សិសស ន់ិង

ណើរៀប្បចំំឱ្យយមាំាន់កាារចំូលរួម៌ពីសហ�ម៌ន់៍ ន់ិងប្រ�ួសាារយ៉ាាាងសកម៌ម។ 

              
ប្រកុម៌ភាាពជាាអ្នាកដំ�កនាាំកា�ងកាារប្បណើប្រងៀន់ផែ�ែកតាាម៌សាាលាា (សកម៌មភាាពចំំន់ួន់ 5)      
ណើ�ាលប្បំ�ង៖ ប្រ�ប្ប់សាាលាាទាំាំងអ្នស់កា�ងម៌�ឌលសិកាមាំាន់អ្នាកអ្នប្ប់រំ ផែដំលប្រតូវបាាន់ណើរៀប្បចំំឱ្យយចំូលជាាប្រកុម៌ភាាពជាាអ្នាកដំ�កនាាំ
កាារប្បណើប្រងៀន់ ន់ិងណើផ្កាតាតណើលើកាារសិកាប្រប្បកប្បណើដ្ឋាាយវិជាាាជិីវៈ ន់ិងណើធើើកាារសណើប្រម៌ចំតាាម៌កាារចំងែ�លប្បង្ហាាាញរប្បស់�ិន់ាន់័យ ប្រប្បកប្បណើដ្ឋាាយ
កាារណើឆ្លុះៃើយតប្បខ្ជាាងវប្បបធម៌៌ ណើដំើម៌បីរចំនាាណើ�ើងន់ូវកាារប្បណើប្រងៀន់សប្រមាំាប្ប់សិសសប្រ�ប្ប់រូប្ប។ 

              
ភាាពជាាអ្នាកដំ�កនាាំ ន់ិងកាារប្បងើ�កខ្ជាាងរដំាបាាល (សកម៌មភាាពចំំន់ួន់ 3) 
ណើ�ាលប្បំ�ង៖ ម៌�ឌលសិកាមាំាន់ប្រប្បព័ន់ធរួចំជាាណើប្រសចំណើ�ា�ូទាំាំងម៌�ឌល ណើដំើម៌បី�តល់ជិំន់ួយ�ាំប្រ� ណើលើកកម៌ពស់ ន់ិងពប្រង�ង
វប្បបធម៌៌ម្លៃន់កាារសហកាារណើដំើម៌បីប្រប្បសិ�ធភាាពខ្ជាាងរដំាបាាលកា�ងចំំណើ�ាម៌អ្នាកប្រ�ប្ប់ប្រ�ង ន់ិងអ្នាកដំ�កនាាំខ្ជាាងកាារប្បណើប្រងៀន់។ 

             
កាារសិកាន់ិងកាារប្បងើ�កខ្ជាាងវិជាាាជិីវៈ (សកម៌មភាាពចំំន់ួន់ 3)        
ណើ�ាលប្បំ�ង៖ ម៌�ឌលសិកាមាំាន់�ណើប្រមាំាងសិកាខ្ជាាងវិជាាាជិីវៈតាាម៌កាារចំងែ�លប្បង្ហាាាញរប្បស់�ិន់ាន់័យ ណើដ្ឋាាយណើផ្កាតាតណើលើវិធីសាាប្រសត
ប្បណើប្រងៀន់ប្រប្បកប្បណើដ្ឋាាយប្រប្បសិ�ធភាាព ផែដំលន់�ងជិួយណើលើកកម៌ពស់កាារសិកាខ្ជាាងអាាកប្បបកិរិយ៉ាា អាារម៌ម�៍�ៃ�វសងគម៌ ន់ិងកាារអ្នប្ប់រំឱ្យយ
កាាន់់ផែតប្រប្បណើសើរ។ 

             
កាារប្រ�ប្ប់ប្រ�ងន់ិងកាារណើប្រប្បើប្របាាស់�ិន់ាន់័យ ន់ិងប្រប្បព័ន់ធព័ត៌មាំាន់រប្បស់សិសស (សកម៌មភាាពចំំន់ួន់ 4) 
ណើ�ាលប្បំ�ង៖ ម៌�ឌលសិកាណើប្រប្បើប្របាាស់ប្រប្បព័ន់ធព័ត៌មាំាន់រប្បស់សិសស ផែដំលរកា�ុក ន់ិងតាាម៌ដ្ឋាាន់រាាល់�ិន់ាន់័យរប្បស់សិសស

ទាំាំងអ្នស់ រួម៌ទាំាំង ថ្នាាាក់ វតតមាំាន់ ន់ិងវិន់័យ។ 

             
សម៌តែភាាពថ្នាាាក់អ្នាកដំ�កនាាំ ន់ិងម៌�ឌលសិកា (សកម៌មភាាពចំំន់ួន់ 7)  
ណើ�ាលប្បំ�ង៖ ម៌�ឌលសិកាមាំាន់រចំនាាសម៌ព័ន់ធអ្នងគភាាពណើប្រចំើន់កប្រម៌ិតថ្នាាាក់ ផែដំលជាាកាារធាានាាថ្នាាណើ�ាលណើ�ាពាាក់ព័ន់ធន់�ង
ណើប្បសកកម៌ម ន់ិងចំកខ�វិស័យណើកាតាម៌រួម៌រប្បស់ម៌�ឌលមាំាន់លកខ�ៈប្រសប្ប�ាា។ សមាំាជិិកមាំាាក់ៗម្លៃន់ថ្នាាាក់ដំ�កនាាំកា�ងម៌�ឌល ន់ិងកា�ង
សាាលាា��ួលបាាន់កាារ�ាំប្រ�ណើដំើម៌បីប្បំណើពញតួនាា�ីរប្បស់ពួកណើ�។

              
 

ជិំន់ួយ�ាំប្រ�ខ្ជាាងអ្នភិបាាលកិចំូ ណើដ្ឋាាយមាំាន់កាារផែ�នាាំ (សកម៌មភាាពចំំន់ួន់ 4) 
ណើ�ាលប្បំ�ង៖ ប្រកុម៌ប្រប្ប�កាភិបាាលសាាលាាសិកាធិកាារបាាន់ប្បណើងាើតណើ�ាលន់ណើយ៉ាាបាាយដំំណើ�ើរកាារន់ិងពិធីសាារយ៉ាាាងចំាស់លាាស់
ណើដំើម៌បីជិួយអ្នន់ុវតតកាារអ្នន់ុវតតកាារប្បណើប្រងៀន់ន់ិងកាារ�ាំប្រ�ផែ�ាកអ្នប្ប់រំយ៉ាាាងរឹងមាំាំសប្រមាំាប្ប់សិសសប្រ�ប្ប់រូប្ប។ 
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កំពុង
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