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របាាយកាារណ៍៍តាាមដាានភាាពរីីកចម្រើ�ើ�នរបស់់ SIR

គោ�ោលបំំណង៖

គោ�ោលបំំណងនៃ�របាាយកាារណ៍៍

ប្រ�វត្តិិ�ដើ�ើម៖ នៅ�ៅក្នុុ�ងខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�� 2019 មណ្ឌឌលសិិក្សាា

តើ�ើ SIR គឺឺជាាអ្វីី�? SIR គឺឺជាាកាារវាាយតម្លៃ�ៃយ៉ាា�ងទូូលំំទូូលាាយ

តាាមដាានភាាពរីី ក ចម្រើ�ើ�ននៃ�កាារវាាយតម្លៃ�ៃ កាារបង្រៀ��ៀន

បាានបំំ ពេ� ញតាាមលក្ខខ ណៈៈវិិ និិ ច្ឆ័័� យ ក្នុុ� ង កាារទទួួ ល បាាន

អំំពីីអាារម្មមណ៍៍ផ្លូូ�វសង្គគម

ដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់ជូូនដល់់មណ្ឌឌលសិិក្សាា

52064.5 ដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះ� ក្រុ�ុមសិិស្សសបីីឬច្រើ�ើ�នមិិនបាាន

តាាមកាារតម្រូ�ូវរបស់់រដ្ឋឋ។ ស្វែ�ែងយល់់បន្ថែ�ែមអំំពីី SIR ហើ�ើយ

ពីីរយៈៈពេ�លសរុុប 4 ឆ្នាំំ��។ ជាាលទ្ធធផល CCEE បាាន

របស់់មណ្ឌឌលសិិក្សាារបស់់អ្ននក

មាានរបាាយកាារណ៍៍

OUSD របាាយកាារណ៍៍ SIR

ជាាប្រ�ព័័ន្ធធ (Systemic Instructional Review, SIR) គឺឺ

និិងអ្ននកពាាក់់ព័័ន្ធធ

របស់់មណ្ឌឌលនូូវបច្ចុុ�ប្បបន្ននភាាពអំំពីីភាាពរីីកចម្រើ�ើ�នរបស់់

មណ្ឌឌលសិិក្សាា

ក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តតសកម្មមភាាពរាាយកាារណ៍៍

SIR ។ របាាយកាារណ៍៍តាាមដាានភាាពរីីកចម្រើ�ើ�ននេះ�ះនឹឹង
ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាាព

និិងអាាចរកបាានចំំនួួនពីីរដង

ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ��សិិក្សាា (រដូូវស្លឹឹ�កឈើ�ើជ្រុះ�ះ�/រដូូវផ្កាា�រីីក) ។

សកម្មមភាាពសរុុប

1

រីីកចម្រើ�ើ�នទៅ�ៅមុុខសម្រា�ាប់់រយៈៈពេ�ល

មើ�ើល របាាយកាារណ៍៍ SIR ពេ�ញលេ�ញ និិងរបាាយកាារណ៍៍សង្ខេ�េប

3

ឆ្នាំំ��ជាាប់់ៗគ្នាា�

អនុុវត្តតកាារវាាយតម្លៃ�ៃកាារបង្រៀ��ៀនជាាប្រ�ព័័ន្ធធ

ដែ�លនាំំ�ឱ្យយ

ចំំណុុចខ្សោ�ោ�យ
វិិធាានកាារ។

SIR

ដែ�លបង្ហាា�ញពីីចំំណុុចខ្លាំំ��ង

កាារគំំរាាមកំំហែ�ង

កំំពុុងដំំណើ�ើរកាារ
សរុុប

បាានបញ្ចចប់់សរុុប
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0

និិងកាារណែ�នាំំ�

សមាាសធាាតុុនៃ�កាារបង្រៀ��ៀនរបស់់ SIR

គន្លឹះះ��
មិិនទាាន់់ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មសរុុប

កំំពុុងដំំណើ�ើរកាារសរុុប

បាានបញ្ចចប់់សរុុប

វប្បបធម៌៌ កាារប្រ�កាាន់់ខ្ជាា�ប់់ និិងដំំណើ�ើរកាារផែ�នកាារ (សកម្មមភាាពចំំនួួន 10)

គោ�ោលបំំណង៖ មណ្ឌឌលសិិក្សាាធិិកាារផ្តតល់់តម្លៃ�ៃយ៉ាា�ងមុុតមាំំ�ដល់់ភាាពរួួមបញ្ចូូ�ល និិងភាាពចម្រុះ�ះ�។ វប្បបធម៌៌របស់់មណ្ឌឌលសិិក្សាាបាាន
រួួបរួួមគ្នាា�ក្នុុ�ងកាារគាំំ�ទ្រ� និិងរួួមបញ្ចូូ�លគ្រ�ប់់សមាាជិិកនៅ�ៅក្នុុ�ងសហគមន៍៍របស់់សាាលាា។

45

1

មិិនទា
ាន់់ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មសរុុប
In
Progress

2

នៅ�ៅក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធបង្រៀ��ៀនរបស់់មណ្ឌឌលសិិក្សាា និិងភាាពរីីកចម្រើ�ើ�ន

មិិនទាាន់់ចាាប់់ផ្តើ�ើ�ម
សរុុប

58

និិងកាារអប់់រំំរបស់់សិិស្សសថ្នាា�ក់់ PK-12

គម្រោ��ោងជំំនួួយគាំំ�ទ្រ�ដែ�លមាានចែ�ងក្នុុ�ងក្រ�មអប់់រំំលេ�ខ

Completed

5
កំំពុុងដំំណើ�ើរកាារសរុុប

															
				
កម្មមវិិធីីសិិក្សស កាារសិិក្សាា និិងជំំនួួយគាំំ�ទ្រ� (សកម្មមភាាពចំំនួួន 5)

គោ�ោលបំំណង៖ មណ្ឌឌលសិិក្សាាប្រើ�ើ�កម្មមវិិធីីសិិក្សាាដែ�លស្រ�បតាាមបទដ្ឋាា�ន និិងប្រ�ព័័ន្ធធវាាយតម្លៃ�ៃដ៏៏ទូូលំំទូូលាាយ ដែ�លមាានលក្ខខណៈៈ
សមរម្យយទាំំ�ងខាាងវប្បបធម៌៌ និិងខាាងភាាសាាសម្រា�ាប់់អ្ននកសិិក្សាានៅ�ៅក្នុុ�ងសហគមន៍៍ និិងបំំពេ�ញតាាមតម្រូ�ូវកាារអ្ននកសិិក្សាាទាំំ�ងអស់់។

3
2
															
កំំពុុងដំំណើ�ើរកាារសរុុប
មិិនទាាន់់ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មសរុុប

3

កាារអនុុវត្តតនិិងយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�រនៃ�កាារបង្រៀ��ៀន (សកម្មមភាាពចំំនួួន 4)

គោ�ោលបំំណង៖ មណ្ឌឌលសិិក្សាាបាានអនុុវត្តតវិិធីីសាាស្ត្រ�របង្រៀ��ៀនដែ�លផ្អែ�ែកលើ�ើភស្តុុ�តាាង ដែ�លមាានភាាពម៉៉ត់់ចត់់ ស្រ�បតាាមបទដ្ឋាា�ន
មាានលក្ខខណៈៈរួួមបញ្ចូូ�លខាាងវប្បបធម៌៌ និិងបំំពេ�ញតម្រូ�ូវកាាររបស់់សិិស្សសគ្រ�ប់់រូូប។

15មិិចាាប់់នទាផ្តើ�ាន់់ើ�ម

3

កំំពុុងដំំណើ�ើរកាារសរុុប
In សរុុ
Progress
ប

4

កាារអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ និិងសុុខភាាពអាាកប្បបកិិរិិយាា និិងអាារម្មមណ៍៍ផ្លូូ�វសង្គគម (សកម្មមភាាពចំំនួួន 4) 		

គោ�ោលបំំណង៖ មណ្ឌឌលសិិក្សាាធិិកាារគាំំ�ទ្រ�ដល់់សុុខុុមាាលភាាពខាាងអាាកប្បបកិិរិិយាា និិងអាារម្មមណ៍៍ផ្លូូ�វសង្គគមរបស់់អ្ននកសិិក្សាាគ្រ�ប់់រូូប
តាាមរយៈៈកម្មមវិិធីីសិិក្សាា កាារអនុុវត្តតកាារបង្រៀ��ៀនជាាក់់លាាក់់ និិងធនធាាន ព្រ�មទាំំ�ងកាារធ្វើ�ើ�ជាាគំំរូូដោ�ោយចេ�តនាា ដោ�ោយមនុុស្សស
ពេ�ញវ័័យក្នុុ�ងសហគមន៍៍របស់់សាាលាា។

2
22
															
Progress
មិិIn
នទា
ាន់់ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មសរុុប កំំពុុងដំំណើ�ើរកាារសរុុប

5

														
កាារវាាយតម្លៃ�ៃ និិងទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវ (សកម្មមភាាពចំំនួួន 5)

គោ�ោលបំំណង៖ មណ្ឌឌលសិិក្សាាមាានដំំណើ�ើរកាារយ៉ាា�ងខ្ជាា�ប់់ខ្ជួួ�នក្នុុ�ងកាារវាាស់់ស្ទទង់់ និិងវិិភាាគទិិន្ននន័័យរបស់់សិិស្សស ដែ�លរួួមមាាន
ទិិន្ននន័័យអំំពីីកាារអប់់រំំ អាាកប្បបកិិរិិយាា និិងកាារសិិក្សាាអាារម្មមណ៍៍ផ្លូូ�វសង្គគម។ ទិិន្ននន័័យត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�គាំំ�ទ្រ�ដល់់ទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវ និិង
កាារបន្តតកែ�លម្អអ។

52
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Completed
														

In Progress

មិិនទាាន់់ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មសរុុប

6

កាារចូូលរួួមរបស់់គ្រួ�ួសាារ និិងសិិស្សស (សកម្មមភាាពចំំនួួន 4)

គោ�ោលបំំណង៖ មណ្ឌឌលសិិក្សាាអនុុវត្តតកាារប្រា�ាស្រ័�័យទាាក់់ទងពីីរផ្លូូ�វ ដែ�លជាាកាារឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងអំំពីីតម្រូ�ូវកាារខាាងវប្បបធម៌៌ និិងភាាសាា
របស់់គ្រួ�ួសាារក្នុុ�ងសហគមន៍៍។ មណ្ឌឌលប្រើ�ើ�ធនធាាន និិងសកម្មមភាាពនាានាា ដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់់ភាាពជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�របស់់សិិស្សស និិង
រៀ�ៀបចំំឱ្យយមាានកាារចូូលរួួមពីីសហគមន៍៍ និិងគ្រួ�ួសាារយ៉ាា�ងសកម្មម។

2

2

មិិនទាាន់់ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មសរុុប កំំពុុងដំំណើ�ើរកាារសរុុប
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ក្រុ�ុមភាាពជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�ក្នុុ�ងកាារបង្រៀ��ៀនផ្អែ�ែកតាាមសាាលាា (សកម្មមភាាពចំំនួួន 5) 					

គោ�ោលបំំណង៖ គ្រ�ប់់សាាលាាទាំំ�ងអស់់ក្នុុ�ងមណ្ឌឌលសិិក្សាាមាានអ្ននកអប់់រំំ ដែ�លត្រូ�ូវបាានរៀ�ៀបចំំឱ្យយចូូលជាាក្រុ�ុមភាាពជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�
កាារបង្រៀ��ៀន និិងផ្តោ�ោ�តលើ�ើកាារសិិក្សាាប្រ�កបដោ�ោយវិិជ្ជាា�ជីីវៈ� និិងធ្វើ�ើ�កាារសម្រេ�េចតាាមកាារចង្អុុ�លបង្ហាា�ញរបស់់ទិិន្ននន័័យ ប្រ�កបដោ�ោយ
កាារឆ្លើ�ើ�យតបខាាងវប្បបធម៌៌ ដើ�ើម្បីី�រចនាាឡើ�ើងនូូវកាារបង្រៀ��ៀនសម្រា�ាប់់សិិស្សសគ្រ�ប់់រូូប។

5
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ភាាពជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ� និិងកាារបង្វឹឹ�កខាាងរដ្ឋឋបាាល (សកម្មមភាាពចំំនួួន 3)

គោ�ោលបំំណង៖ មណ្ឌឌលសិិក្សាាមាានប្រ�ព័័ន្ធធរួួចជាាស្រេ��ចនៅ�ៅទូូទាំំ�ងមណ្ឌឌល ដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់ជំំនួួយគាំំ�ទ្រ� លើ�ើកកម្ពពស់់ និិងពង្រឹ�ឹង
វប្បបធម៌៌នៃ�កាារសហកាារដើ�ើម្បីី�ប្រ�សិិទ្ធធភាាពខាាងរដ្ឋឋបាាលក្នុុ�ងចំំណោ�ោមអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងអ្ននកដឹឹកនាំំ�ខាាងកាារបង្រៀ��ៀន។

3
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កាារសិិក្សាានិិងកាារបង្វឹឹ�កខាាងវិិជ្ជាា�ជីីវៈ� (សកម្មមភាាពចំំនួួន 3) 							

គោ�ោលបំំណង៖ មណ្ឌឌលសិិក្សាាមាានគម្រោ��ោងសិិក្សាាខាាងវិិជ្ជាា�ជីីវៈ�តាាមកាារចង្អុុ�លបង្ហាា�ញរបស់់ទិិន្ននន័័យ ដោ�ោយផ្តោ�ោ�តលើ�ើវិិធីីសាាស្ត្រ�រ
បង្រៀ��ៀនប្រ�កបដោ�ោយប្រ�សិិទ្ធធភាាព ដែ�លនឹឹងជួួយលើ�ើកកម្ពពស់់កាារសិិក្សាាខាាងអាាកប្បបកិិរិិយាា អាារម្មមណ៍៍ផ្លូូ�វសង្គគម និិងកាារអប់់រំំឱ្យយ
កាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរ។

2
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1

កំំពុុង
ដំំណើ�ើរកាារ
សរុុប

													
កាារគ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិងកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ទិិន្ននន័័យ និិងប្រ�ព័័ន្ធធព័័ត៌៌មាានរបស់់សិិស្សស (សកម្មមភាាពចំំនួួន 4)

គោ�ោលបំំណង៖ មណ្ឌឌលសិិក្សាាប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ប្រ�ព័័ន្ធធព័័ត៌៌មាានរបស់់សិិស្សស ដែ�លរក្សាាទុុក និិងតាាមដាានរាាល់់ទិិន្ននន័័យរបស់់សិិស្សស
ទាំំ�ងអស់់ រួួមទាំំ�ង ថ្នាា�ក់់ វត្តតមាាន និិងវិិន័័យ។

4
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សមត្ថថភាាពថ្នាា�ក់់អ្ននកដឹឹកនាំំ� និិងមណ្ឌឌលសិិក្សាា (សកម្មមភាាពចំំនួួន 7)

គោ�ោលបំំណង៖ មណ្ឌឌលសិិក្សាាមាានរចនាាសម្ព័័�ន្ធធអង្គគភាាពច្រើ�ើ�នកម្រិ�ិតថ្នាា�ក់់ ដែ�លជាាកាារធាានាាថាាគោ�ោលដៅ�ៅពាាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង
បេ�សកកម្មម និិងចក្ខុុ�វិិស័័យក្តោ�ោ�មរួួមរបស់់មណ្ឌឌលមាានលក្ខខណៈៈស្រ�បគ្នាា�។ សមាាជិិកម្នាា�ក់់ៗនៃ�ថ្នាា�ក់់ដឹឹកនាំំ�ក្នុុ�ងមណ្ឌឌល និិងក្នុុ�ង
សាាលាាទទួួលបាានកាារគាំំ�ទ្រ�ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញតួួនាាទីីរបស់់ពួួកគេ�។
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2
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12

កំំពុុងដំំណើ�ើរកាារសរុុប

ជំំនួួយគាំំ�ទ្រ�ខាាងអភិិបាាលកិិច្ចច ដោ�ោយមាានកាារណែ�នាំំ� (សកម្មមភាាពចំំនួួន 4)

គោ�ោលបំំណង៖ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាាលសាាលាាសិិក្សាាធិិកាារបាានបង្កើ�ើ�តគោ�ោលនយោ�ោបាាយដំំណើ�ើរកាារនិិងពិិធីីសាារយ៉ាា�ងច្បាាស់់លាាស់់
ដើ�ើម្បីី�ជួួយអនុុវត្តតកាារអនុុវត្តតកាារបង្រៀ��ៀននិិងកាារគាំំ�ទ្រ�ផ្នែ�ែកអប់់រំំយ៉ាា�ងរឹឹងមាំំ�សម្រា�ាប់់សិិស្សសគ្រ�ប់់រូូប។

4
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