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အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)
ပြုစုခဲ့မှုမှတ်တမ်း
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ အတွင်း) - အမျ ိုးသား ပညာရေး မူဝါဒ ကော်မရှင်၊
အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာရေး သုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၊
မြန်မာနိင
ု င
် စ
ံ ာစစ်ဦးစီးဌာန၊ မြန်မာ့ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အတွက် ဆောင်ရက
ွ နေ
် ကြသည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုမတ
ိ ဖက
်
်
အဖွဲ့အစည်းများ (Development Partners) နှင့် ပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု နှင့် ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု
အထောက်အကူပြု အစီအစဉ် (Assessment and Education Reform Support- AERS Programme) မှ
ပညာရှငမ
် ျားက ကြိမဖ
် န်များစွာ တွေ့ဆုဆွေ
ံ
းနွေးပြီး အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း
လမ်းညွှန် (NAG) အတွက် လုပ်ငန်းအဆိုပြုလွှာအကျဉ်းချုပ် (Concept Note) ကို စတင်ပြုစုရေးသားခဲ့သည်။
(၆-၂-၂၀၂၀) ရက် - အမျ ိုးသား ပညာရေး မူဝါဒ ကော်မရှင်၊ အမျ ိုးသား သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကော်မတီ၊ အမျ ိုးသား
ပညာရေး အဆင့် အ တန်း နှ င့် အရည် အ သွေးအာမခံ မှု အကဲ ဖြတ် ရေးကော် မ တီ တို့ မှ ကို ယ် စားလှ ယ် များ၊
ကျောင်းပြင်ပနှင့် တစ်သက်တာပညာရေး ဦးစီးဌာန၊ အခြေခံပညာ ဦးစီးဌာန၊ ပညာရေး သုတေသန၊ စီမက
ံ န
ိ ်းနှင့်
လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာန၊ အဆင့မြ
် င့်ပညာ ဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန၊ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာ နှင့်
လေ့ကျင့ရ
် ေးဦးစီးဌာနတိုန
့ င
ှ ့် ပထမအကြိမ် ညှန
ိ င
ှို ်းအစည်းအဝေးကို မြန်မာနိင
ု င
် စ
ံ ာစစ်ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ(် ၅၂)၊
နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးတွင် အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေး
အကဲဖြတ်ခြင်း လမ်းညွှန် (NAG) အတွက် လုပ်ငန်းအဆိုပြုလွှာ အကျဉ်းချုပ် (Concept Note) ကိုတင်ပြ၍
အကြံဉာဏ်ရယူပြီး NAG ၏ အကျယ်အဝန်း နှင့် အဓိကပါဝင်မည့် အကြောင်းအရာများကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
(၆-၃-၂၀၂၀) ရက် - အမျ ိုးသား ပညာရေး မူဝါဒ ကော်မရှင်၊ အမျ ိုးသား သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ကော်မတီ၊ အမျ ိုးသား
ပညာရေး အဆင့် အ တန်း နှ င့် အရည် အ သွေးအာမခံ မှု အကဲ ဖြတ် ရေး ကော် မ တီ တို့ မှ ကို ယ် စားလှ ယ် များ၊
ကျောင်းပြင်ပနှင့် တစ်သက်တာပညာရေး ဦးစီးဌာန၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာရေး သုတေသန၊ စီမက
ံ န
ိ ်းနှင့်
လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန၊ နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့်
လေ့ကျင့ရ
် ေးဦးစီးဌာနတိန
ု့ င
ှ ့် ဒုတယ
ိ အကြိမ် ညှန
ိ င
ှို ်းအစည်းအဝေးကို မြန်မာနိင
ု င
် စ
ံ ာစစ်ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ(် ၅၂)၊
နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးတွင် အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေး
အကဲဖြတ်ခြင်း လမ်းညွှန် (NAG) တွင် ပါဝင်မည့် အခန်းများနှင့် ခေါင်းစဉ်ခွဲများ လျာထားချက် (မူကြမ်း) ကို
တင်ပြ၍ ပြုပြင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းပြုလုပ်ရန်အတွက် အကြံဉာဏ်များ ရယူခဲ့ကြသည်။
(၁၄-၃-၂၀၂၀) ရက် - အမျ ိုးသား ပညာရေး မူ ဝါဒ ကော် မ ရှ င် ၊ အမျ ိုးသား ပညာရေး အဆင့် အ တန်း နှ င့်
အရည်အသွေးအာမခံမှု အကဲဖြတ်ရေး ကော်မတီတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပညာရေး သုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့်
လေ့ကျင့ရ
် ေး ဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိင
ု င
် စ
ံ ာစစ် ဦးစီးဌာန၊ ရန်ကန
ု ပ
် ညာရေးတက္ကသလ
ို ၊် စစ်ကင
ို ်းပညာရေးတက္ကသလ
ို ၊်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပညာရေးမှူးရုံး၊ ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းရှိ ခရိုင်ပညာရေးမှူးရုံးများ၊ လှည်းကူးပညာရေး
ကောလိ ပ် ၊ သင်္ဃ န်း ကျွန်း ပညာရေးကောလိ ပ် ၊ ရန် က င်း ပညာရေးကောလိ ပ် ၊ အငြိ မ်း စား ပညာရှ င် များ၊ JICA
CREATE Project ၊ ADB EYE Project တိန
ု့ င
ှ ့် တတိယအကြိမ် ညှန
ိ င
ှို ်းအစည်းအဝေးကို မြန်မာနိင
ု င
် စ
ံ ာစစ်ဦးစီးဌာန၊
ပါရမီ လ မ်း ၊ (ရန် ကု န် ရုံး ခွဲ ) တွ င် ပြုလု ပ် ခဲ့ ပါသည် ။ ထို အ စည်း အဝေးတွ င် အခြေခံ ပ ညာအဆင့် အမျ ိုးသား
ပညာရည်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း လမ်းညွှန် (NAG) တွငပ
် ါဝင်မည့် အခန်းများနှင့် ခေါင်းစဉ်ခမ
ွဲ ျား လျာထားချက်
(မူကြမ်း) ကိတ
ု င်ပြ၍ ပြုပြင်ခြင်း၊ ဖြည့စ
် က
ွ ခြ
် င်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း ပြုလုပရ
် န်အတွက် အကြံဉာဏ်များ ရယူခကဲ့ ြသည်။
(က)

(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ) - အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း လမ်းညွှန် (NAG)
မူကြမ်း အခန်း (၂) နှင့် (၄) တိက
ု့ ို အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာရေး သုတေသန၊ စီမက
ံ န
ိ ်းနှင့် လေ့ကျင့ရ
် ေး ဦးစီးဌာန၊
အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနတို့မှ တာဝန်ရှိသူများ၏ စိစစ်အကြံပြုချက်များ ရယူ၍
ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။
(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ) - အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း လမ်းညွှန် (NAG)
မူကြမ်း အခန်း (၁) ကို အမျ ိုးသား ပညာရေး မူဝါဒ ကော်မရှင်၊ အမျ ိုးသား သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ကော်မတီ၊ အမျ ိုးသား
ပညာရေးအဆင့်အတန်းနှင့် အရည်အသွေး အာမခံမှုအကဲဖြတ်ရေး ကော်မတီ၊ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာရေး
သုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန တို့မှ
တာဝန်ရှိသူများ၏ စိစစ်အကြံပြုချက်များ ရယူ၍ ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။
(၂၁-၅-၂၀၂၀) ရက် - အခြေခံ ပ ညာဦးစီး ဌာန၊ ပညာရေး သု တေ သန၊ စီ မံ ကိ န်း နှ င့် လေ့ကျင့် ရေး ဦးစီး ဌာန၊
အဆင့မြ
် င့ပ
် ညာဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာနိင
ု င
် စ
ံ ာစစ်ဦးစီးဌာနတိမ
ု့ ှ ညွှနက် ြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် ဒုတယ
ိ ညွှနက် ြားရေးမှူး
ချုပ် များ ပါဝင် သော အခြေခံ ပ ညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း လမ်း ညွှ န် (NAG)
စာအုပပ် ြုစုရေး အကြံပေးအဖွဲ့ (Advisory Group) ကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက စာအမှတ၊် မူဝါဒ (Advisory Group)
၂၀၂၀ (၈၄၃၅) ဖြင့် ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
(၁၁-၆-၂၀၂၀) ရက် - အမျ ိုးသား ပညာရေး မူဝါဒ ကော်မရှင်၊ အမျ ိုးသား သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ကော်မတီ၊ အမျ ိုးသား
ပညာရေး အဆင့် အ တန်း နှ င့် အရည် အ သွေးအာမခံ မှု အကဲ ဖြတ် ရေး ကော် မ တီ တို့ က ကို ယ် စားလှ ယ် များ၊
အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာရေး သုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနနှင့်
မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန တို့က တာဝန်ရှိသူများသည် အွန်လိုင်းအစည်းအဝေး (Zoom Meeting) ပြုလုပ်၍
အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း လမ်းညွှန် (NAG) မူကြမ်း (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ)
ကို စိစစ်အကြံပြုချက်များအား ရယူ၍ ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။
(၂၃-၇-၂၀၂၀) ရက် - ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နှင့် အမျ ိုးသား ပညာရေး မူဝါဒ ကော်မရှင်
ဥက္ကဋ္ဌတို့ ဦးဆောင်၍ အမျ ိုးသား ပညာရေး မူဝါဒ ကော်မရှင်၊ အမျ ိုးသားသင်ရိုး ညွှန်းတမ်း ကော်မတီ၊ အမျ ိုးသား
ပညာရေး အဆင့အ
် တန်း နှင့် အရည်အသွေး အာမခံမှု အကဲဖြတ်ရေး ကော်မတီ၊ အခြေခံပညာ ဦးစီးဌာန၊ ပညာရေး
သုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေး ဦးစီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာ ဦးစီးဌာန နှင့် မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနတို့က
တာဝန်ရသ
ှိ မ
ူ ျားသည် အွနလ
် င
ို ်းအစည်းအဝေး (Zoom Meeting) ပြုလုပ၍
် အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည်
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း လမ်းညွှန် (NAG) မူကြမ်း (မြန်မာဘာသာ) ကို စိစစ် အကြံပြုချက်များ ရယူကာ အချောသတ်
ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။
(၂၇-၇-၂၀၂၀) နှင့် (၂၈-၇-၂၀၂၀) ရက် - တို့တွင် အမျ ိုးသား ပညာရေး မူဝါဒ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊
အမျ ိုးသား သင် ရိုး ညွှ န်း တမ်း ကော် မ တီ ဥက္က ဋ္ဌ နှ င့် အဖွဲ့ ဝင် များ၊ အမျ ိုးသား ပညာရေး အဆင့် အ တန်း နှ င့်
အရည်အသွေးအာမခံမှု အကဲဖြတ်ရေး ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံ၍ အသေးစိတ် လမ်းညွှန်မှုခံယူကာ
အပြီးသတ် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။

(ခ)

အခန်း

မာတိကာ

အခန်း

(၁)

(၄)

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း နှင့် သင်ယူခြင်း

၅၁

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

၅၁

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း (ကဏ္ဍ လေးရပ်)

၅၂

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သင်ကြားခြင်း

၅၃

သင်ယူစဉ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း နှင့် သင်ယူအပြီးစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

၅၄

အတိုကောက်စကားလုံးများစာရင်း

ဇ

အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း လမ်းညွှန်

၁

သင်ယူစဉ် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

၅၅

သင်ယူအပြီး စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

၅၇

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

၁

ဆရာများအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ

၅၈

နောက်ခံအကြောင်းအရာ

၂

အတန်းတွင်းစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းများ

၆၀

အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန်(NAG) ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ

၄

ကျောင်းများအတွက် အတန်းတွင်းစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များ

၆၂

သင်ယူခြင်းနှင့်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

၅

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းသည် အရည်အသွေးပြည့်ဝသောပညာရေးကို

၆၄

မည်သည်တို့ကိုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်မည်နည်း

၆

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်

၇

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အသေးစိတ်လိုအပ်ချက်များဖြင့် အမျ ိုးသားပညာရည်

၁၀

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း မူဝါဒ(NAP) ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း မူဝါဒတွင် ဖော်ပြပါရှိသော

(Formative and Summative Assessment)

တန်းတူသင်ယူခွင့်ရရှိရေးဟူသည့် ပညာရေးခံယူချက်ကို ထင်ဟပ်စေမည်

အခန်း

(၅)

၁၂

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများအတွက် အသေးစိတ်လိုအပ်ချက်များစာရင်း

အရည်အသွေးပြည့်မီသော ပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများ

၆၇

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

၆၇

နောက်ခံအကြောင်းအရာ

၆၇

အရည်အသွေးပြည့်မီသော စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုအညွှန်းဘောင်

၆၈

ပညာရည်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုစက်ဝန်း၏

၆၉

အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ

အခန်း

(၂)

အခန်း

(၃)

သင်ကြားသင်ယူခြင်း

၂၅

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းကဏ္ဍလေးရပ်အတွက် အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များ

၇၅

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

၂၅

ကဏ္ဍ (၁) နှင့် (၂) အတန်းတွင်း နှင့် ကျောင်းအခြေပြုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

၇၅

သင်ကြားသင်ယူမှုနမူနာပုံစံ (A Model for Learning and Teaching)

၂၆

ကဏ္ဍ (၃) မူလတန်း၊အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းအဆင့်ပြီးမြောက်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

၇၆

သင်ယူခြင်း

၂၈

ကဏ္ဍ (၄) နမူနာအခြေပြု သင်ယူမှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများ

၇၈

သင်ကြားခြင်း

၃၁

ရည်ရွယ်ထားသော သင်ယူမှုနယ်ပယ်များကို ဦးတည်စစ်ဆေးခြင်း

၇၉

သင်ယူမှုရလဒ်များ တိုးတက်စေခြင်း

၃၄

မှတ်တမ်းထားခြင်းနှင့် အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း

၈၃

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

၈၃

နောက်ခံအကြောင်းအရာ

၈၃

ယေဘုယျအခြေခံမူများ

၈၄

ဆရာများက ထိန်းသိမ်းထားရမည့် မှတ်တမ်းများ

၈၅

ကျောင်းများတွင် ထိန်းသိမ်းထားရမည့်မှတ်တမ်းများ

၈၆

ပညာရည်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုအဖွဲ့များက ထိန်းသိမ်းထားရမည့် မှတ်တမ်းများ

၈၇

ဝေါဟာရစာရင်း

၈၉

ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ (COVID-19) ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ တားဆီးနိုင်ရေးနှင့်

၉၂

ပညာရည်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် တတ်မြောက်မှုစံ

၃၉

သတ်မှတ်ချက်များ
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

၃၉

အခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်ပါရှိသော သင်ယူမှုရလဒ်များ

၄၀

သင်ယူမှုရလဒ်များမှ တတ်မြောက်မှုစံသတ်မှတ်ချက်များဆီသို့

၄၃

သင်ယူတတ်မြောက်မှုကို တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုခြင်း

၄၅

အခန်း

(၆)

ပတ်သက်၍ လိုက်နာရမည့် အချက်အလက်များနှင့် ပညာပေးသိကောင်းစရာ အချက်အလက်များ

(ဂ)

(ဃ)

အခန်း

(၁)

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန်

အခန်း

သင်ကြားသင်ယူခြင်း

အခန်း

ပညာရည်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်

(၂)

(၃)

အခန်း

(၄)

အခန်း

(၅)

အခန်း

(၆)
(င)

အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည်

တတ်မြောက်မှုစသ
ံ တ်မှတ်ချက်များ

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်
သင်ယူခြင်း

အရည်အသွေးပြည့်မီသော
ပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများ

မှတ်တမ်းထားခြင်းနှင့်
အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း

(စ)

အတိုကောက်စကားလုံးများစာရင်း (List of Abbreviations)
BE – SQASF

Basic Education School Quality Assurance Standards Framework

		

အခြေခံပညာကျောင်းအရည်အသွေးအာမခံမှုစံသတ်မှတ်ချက်အညွှန်းဘောင်

BECF		

Basic Education Curriculum Framework

		

အခြေခံပညာအဆင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအညွှန်းဘောင်

CPD		

Continuous Professional Development

		

စဉ်ဆက်မပြတ်ဆရာအတတ်ပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု

DBE 		

Department of Basic Education

		

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

DERPT		

Department of Education Research, Planning and Training

		

ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

DME		

Department of Myanmar Examinations

		မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန
MAS 		

Minimum Achievement Standards

		

အနိမ့်ဆုံးတတ်မြောက်မှုစံသတ်မှတ်ချက်များ

NAG 		

National Assessment Guidelines

		

အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန်

NAP 		

National Assessment Policy for Basic Education

		

အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းမူဝါဒ

NAQAC 		

National Accreditation and Quality Assurance Committee

		

အမျ ိူးသားပညာရေး အဆင့်အတန်းနှင့် အရည်အသွေးအာမခံမှုအကဲဖြတ်ရေးကော်မတီ

NCC 		

National Curriculum Committee
အမျ ိူးသားသင်ရိုးညွှန်းတမ်းကော်မတီ

(ဆ)

NEPC		

National Education Policy Commission

		

အမျ ိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်

NESP		

National Education Strategic Plan

		

အမျ ိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း

(ဇ)

အခန်း

(၁)
အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည်
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)

(ဈ)

(ည)

အခန်း(၁)

အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည်
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း လမ်းညွှန်

နောက်ခံအကြောင်းအရာ
၄။ အခြေခံပညာအဆင့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းသည် အောက်ပါရည်မှန်းချက်၊ အခြေခံမူ၊ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း
နည်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်(က) အခြေခံပညာအဆင့်အလိုက် တွေးခေါ်ကြံဆဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်သော အသိဉာဏ်ရှိပြီး ဗလငါးတန်နှင့်
ပြည့်စုံသူများဖြစ်ရေး၊၊ ၂

(ခ)

အခြေခံပညာရေးကဏ္ဍတွင် သင်ယူသူဗဟိုပြုချဉ်းကပ်နည်းအပါအဝင် ထိရောက်သောသင်နည်းများ
ဖြင့် သင်ကြားသင်ယူမှုဖြစ်စဉ်ကို စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး၊၊ ၃

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်

(ဂ)

ပေါက် မြောက်အောင်မြင်မှုအခြေအနေကို စစ်ဆေးသည့် တတ်ကျွမ်းမှုအခြေပြုအကဲဖြတ်နည်းစနစ်

၁။ အခြေခံ ပ ညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စ စ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း လမ်း ညွှ န် (NAG) သည်
အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းမူဝါဒ (NAP) တွင် ချမှတ်
ထားသော မူ ဝ ါဒများ (အလွှ ာ ၁) ၁ နှ င ့ ် စစ် ဆေးအကဲ ဖ ြတ် ခြ င် း အသေးစိ တ ် န ည် းလမ် း များ
(အလွှာ ၃) အကြား ပေါင်းကူးချ ိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဤလမ်းညွှန် (NAG) တွင်-

ကို ကျင့်သုံးရေး၊၊ ၄

၅။ အမျ ိုးသားပညာရေးဥပဒေတွ င် သင် ရိုး ညွှ န်း တမ်း နှ င့် သင် ရိုး ညွှ န်း တမ်း စံ သ တ် မှ တ် ခြ င်း နှ င့် ပ တ် သ က် ၍
အောက်ပါအချက်များကို ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ရန် ဖော်ပြထားသည်(က)

တွေးခေါ်ကြံဆ ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းရှိသော အသိဉာဏ်ရှိ၍ ဘက်စုံပညာပြည့်ဝသည့် နိုင်ငံ့သား
ကောင်းများဖြစ်ထွန်းစေရေး၊၊ ၅

(ခ)

ကို ယ် ကျင့် တ ရားကောင်း မွ န် မှု ၊ မတူ ကွဲ ပြားခြားနားခြင်း ကို နားလည် လ က် ခံ မှု ၊ တန်း တူ ညီ မျှမှု ကို
အလေးထားမှု၊ တာဝန်သိမှု၊ တာဝန်ရှိမှု၊ တာဝန်ယူမှု၊ ဒီမိုကရေစီအလေ့အကျင့်နှင့် လူ့အခွင့်အရေး
ဆိုင်ရာစံနှုန်းများကို တန်ဖိုးထားသည့် နိုင်ငံ့သားကောင်းများဖြစ်ထွန်းရေး၊၊ ၆

(က) အနာဂတ် မြ န် မာ့ ပ ညာရေးတွ င် အသုံး ပြုမည့် အကောင်း မွ န် ဆုံး သင် ကြားသင် ယူ မှု များနှ င့်
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုလုပ်ငန်းများကို ထင်ဟပ်ဖော်ပြသည်။

(ခ)

သင်ယူတတ်မြောက်မှုစစ်ဆေးခြင်းများသည် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို အခြေခံ၍ သင်ယူမှုရလဒ်များ

အခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်သော အကောင်းမွန်ဆုံး စစ်ဆေး
အကဲဖြတ်မှု လက်တွေ့လုပ်ငန်းများလည်း ပါရှိသည်။

ဤအချက်များသည် ပညာရည်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းမူဝါဒနှင့် လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုများအပေါ်တွင် များစွာ
သက်ရောက်မှုရှိသည်။

၂။ အမျ ိုးသားပညာရေးဥပဒေ၊ အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းမူဝါဒ
(NAP) တိတ
ု့ င
ွ ပ
် ါဝင်သည့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု စံသတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များနှင့် လုပထ
် ုံးလုပန
် ည်းများကို
လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အမျ ိုးသားပညာရည်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG) က
တိကျသေချာသော လမ်းညွှန်မှုများရရှိစေမည်။
၃။ ဤလမ်း ညွှ န် (NAG) သည် အခြေခံ ပ ညာသင် ရိုး ညွှ န်း တမ်း နှ င့် အ ညီ ကျောင်း သားတစ် ဦး၏
သင်ယူတတ်ကျွမ်းမှုများကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သည့် နည်းလမ်းအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည်။

၆။ စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း သည် သင် ယူ မှု ၏ မရှိ မ ဖြစ် အ ရေးပါသော အစိ တ် အ ပို င်း တစ် ခု ဖြစ် သ ည် ။ စစ် ဆေး
အကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့် သင်ယူမှုတိုးတက်ခြင်းကို သိရှိနိုင်ပြီး၊ သင်ကြားမှုနည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍လည်း
ပို မို ကောင်း မွ န် အောင် ပြုပြင် နို င် သ ည့် အ ပြင် ကျောင်း သားများ၏ တတ် မြောက် မှု ကို လ ည်း ဖော် ပြပေး
နိုင်သည်။ ၇ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းသည် အမျ ိုးသားပညာရေးဥပဒေတွင် ဖော်ပြပါရှိသည့် အခြေခံပညာ
သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏ စံသတ်မှတ်ချက်များကို ထင်ဟပ်ရမည်။ ဤလမ်းညွှန် (NAG) တွင် အခြေခံပညာရေး
ဥပဒေပါ မြန် မာ့ ပ ညာရေးရည် မှ န်း ချက် များကို ဖြည့် ဆ ည်း ပံ့ ပိုး ပေးမည့် ပညာရေးနှ င့် သင် ယူ မှု တို့ ၏
သဘောသဘာဝကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားသည်။
၂ ပုဒ်မ ၃ (ခ)၊ အခြေခံပညာရေးဥပဒေ ၂၀၁၉ ခုနှစ်။
၃ ပုဒ်မ ၄ (ဆ)၊ အခြေခံပညာရေးဥပဒေ ၂၀၁၉ ခုနှစ်။

၁ စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း လု ပ် င န်း ဆောင် ရွ က် မှု အလွှာ (၁) နှ င့် အလွှာ (၃) အကြောင်း ကို ပို မို သိ ရှိ လို ပါက

အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းမူဝါဒ (NAP) ကို ကြည့်ရှုပါရန်။

1

အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

၄ ပုဒ်မ ၁၉ (က)၊ အခြေခံပညာရေးဥပဒေ ၂၀၁၉ ခုနှစ်။
၅ ပုဒ်မ ၃၉ (က)၊ အမျ ိုးသားပညာရေးဥပဒေ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ (ပြင်ဆင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်)။
၆ ပုဒ်မ ၃၉ (ဂ)၊ အမျ ိုးသားပညာရေးဥပဒေ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ (ပြင်ဆင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်)။
၇

အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းမူဝါဒ၊ စာမျက်နှာ - ၆

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)

2

၇။

အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG) ၏ဖွဲ့စည်းပုံ

အမျ ိုးသားပညာရည်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG) တွင်(က) သင်ယူမှုနမူနာပုံစံတစ်ခုကို ဖော်ပြသည်။
(ခ)

၁၁။ အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG) တွင် အခန်း (၆) ခန်း ပါဝင်သည်-

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းကို သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ သင်ရိုးမာတိကာများ၊ သင်ယူမှုရလဒ်များ၊ တတ်မြောက်မှု
စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ချ ိန်ညှိရေးအတွက် အညွှန်းဘောင်တစ်ခု သတ်မှတ်ပေးသည်။

(ဂ)

သင်ယူမှုပန်းတိုင်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေမည့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများဖန်တီး
ပြင်ဆင်ရေးကို လမ်းညွှန်သည်။

(ဃ) သင်ယူမှုကိုမြှင့်တင်ပေးမည့် သင်ခန်းစာများပြင်ဆင်ရေးအတွက် ဆရာများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
(င)

ကျောင်းသားများ၏ သင်ယူမှုကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မည့်စံနှုန်းများကို မည်သို့ပြုစုရမည်ကို အကျဉ်းချုပ်
ဖော်ပြသည်။

“အခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ၂၁ ရာစုကျွမ်းကျင်မမ
ှု ျား (21st Century Skills)၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆရ
ံ ေး၊
ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး၊ တစ်ကိုယ်ရေဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများ (Soft Skills) နှင့်
အဆင့်မြင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများ (Higher Order Thinking Skills) ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်
၈
ဆောင် ရွ က် မ ည် ဖြစ် ပါသည် ။ ”
၎င်း ကို အကောင် အ ထည် ဖော် ဆောင် ရွ က် ရာတွ င် အမျ ိုးသားအဆင့်
တတ်မြောက်မစ
ှု သ
ံ တ်မတ
ှ ခ
် ျက်များ (National Achievement Standards) ကို ရှင်းလင်းစွာသတ်မတ
ှ ခြ
် င်းက
အထောက်အကူ ပြုနိုင်သည်။ ဤကဲ့သို့ စံသတ်မှတ်ချက်များ သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် အရည်အသွေးရှိခြင်းတွင်
မည် သ ည့် အ ချက် များပါဝင် သ ည် ကို အများပြည် သူ များ သိ ရှိ စေ မည် ။ ထို စံ သ တ် မှ တ် ချက် များတွ င်
သက်ဆင
ို ရ
် ာအတန်းအဆင့တ
် စ်ခ၌
ု ကျောင်းသားများသည် မည်သည့အ
် ရာများကို သိရသ
ှိ င့သ
် ည်နင
ှ ့် မည်သည်
တို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို သတ်မှတ်ဖော်ပြပေးသော သင်ယူမှုပန်းတိုင်များလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။

၈။

ကျောင်းသားများ၏ သင်ယူမှုအဆင့်အတန်းကို အမျ ိုးသားအဆင့်တတ်မြောက်မှုစံသတ်မှတ်ချက်များကို
အသုံးပြု၍ အောက်ပါအတိုင်း အပိုင်း (၃) ပိုင်းဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်-

၉။

(က) အမျ ိုးသားပညာရေးစနစ်တစ်ခုလုံး စံပြုလက်ခံထားသော၊ အတန်းဆင့်တစ်ခု၏ ဘာသာရပ်တစ်ခုအတွက်
မျှော်မှန်းထားသော သင်ယူမှုရလဒ်များနှင့် သက်ဆိုင်သောဖော်ပြချက်များ။

(ခ)

၎င်းစံများအရ သင်ယူမှုကိုအခြေခံတိုင်းတာ၍ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအဆင့်များကို သတ်မှတ်ဖော်ပြပေးနိုငသ
် ည့်
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုအစီအစဉ်။

(ဂ)

သင်ယူမှုကိုဖော်ပြသည့် ရလဒ်ထုတ်ပြန်မှုအစီအစဉ်။

၁၀။ အမျ ိုးသားအဆင့်တတ်မြောက်မှုစံသတ်မှတ်ချက်များ ပေါက်မြောက်အောင်မြင်မှုရှိစေရန်အတွက် စစ်ဆေး
အကဲဖြတ်ခြင်းသည် အလွန်အရေးပါသည်။

(က) အခန်း (၁)

(ဃ) အခန်း (၄)

အခန်း (၁) တွ င် အမျ ိုးသားပညာရည် စ စ် ဆေး
အကဲ ဖြတ် ခြ င်း လမ်း ညွှ န် (NAG) အကြောင်း
မိတ်ဆက် ဖော်ပြထားပြီး အမျ ိုးသားပညာရည်
စ စ် ဆေး အ ကဲ ဖြ တ် ခြ င်း မူ ဝါ ဒ ( N A P ) တွ င်
ပါရှိ သောမူ ဝါဒများ ကို လက် တွေ့အကောင်
အထည်ဖော်ရန်အတွက် လိအ
ု ပ်သည့် အသေးစိတ်
အချက်အလက်ဇယားလည်း ပါဝင်သည်။

အခန်း (၄) တွင် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်
အမျ ိုးမျ ိုးအကြောင်း ဖော် ပြထားပြီး ၊ စစ် ဆေး
အကဲဖြတ်မှုပုံစံများသည် မည်သို့ကွဲပြားခြားနား
ကြသည်နင
ှ ့် ၎င်းတိအ
ု့ ားမည်သို့ အသုံးပြုနိင
ု သ
် ည်
တို့ကို ရှင်းပြထားသည်။

(င) အခန်း (၅)
(ခ) အခန်း (၂)
အခန်း (၂) တွ င် သင် ကြားသင် ယူ မှု ဖြစ် စ ဉ် ကို
ရှင်းလင်းဖော်ပြရာတွင် အသုံးပြုလေ့ရှသေ
ိ
ာ နမူနာ
ပုစ
ံ မ
ံ ျားကို ဖော်ပြထားသည်။ အဆိပ
ု ါပုစ
ံ မ
ံ ျားတွင်
သင် ကြားနည်း များနှ င့်
သင် ယူ မှု ရ လဒ် များ
တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်
သည့် နည်းလမ်းများပါရှိသည်။

အခန်း (၅) တွင် အခြေခံပညာအဆင့် ပညာရည်
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း၏ ကဏ္ဍလေးရပ်လုံးတွင်
အမှတပေ
် းခြင်းနှင့် အစီရင်ခတ
ံ င်ပြခြင်း၊ စစ်ဆေး
အကဲဖြတ်မဆ
ှု င
ို ရ
် ာလုပထ
် ုံးလုပန
် ည်းများ၏ ရည်
ရွယ်ချက်များထားရှိခြင်းတို့အပါအဝင် စစ်ဆေး
အကဲဖြတ်ခြင်းအတွက် လိအ
ု ပ်သောအရည်အသွေး
အာမခံမှုစနစ်များအကြောင်း ရှင်းပြထားသည်။

(ဂ) အခန်း (၃)

(စ) အခန်း (၆)

အခန်း (၃) တွင် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ သင်ရိုးမာတိကာ
များ၏ ရည် ရွ ယ် ချက် များ၊ သင် ယူ မှု ရ လဒ် များ၊
တတ်မြောက်မှုအညွှန်းကိန်းများနှင့် ပညာရည်
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းတိကု့ ြား ဆက်နယ
ွှ မ
် မ
ှု ျား
ကို ဖော်ပြထားသည်။ အချ ိန်ကာလတစ်ခအ
ု တွင်း
ဘာသာရပ်တစ်ခု၏ တတ်မြောက်မှုကို မည်သို့
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်နင
ို ပြ
် ီး ပညာရည်တတ်မြောက်မှု
စံသတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များအရ မည်သအ
ို့ စီရင်ခတ
ံ င်ပြ
နိုင်သည်တို့ကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်။

အခန်း (၆) တွင် ကျောင်းသားများ၏ သင်ယူမှု
တိုးတက်စေရန်အတွက် သင်ယစ
ူ ဉ်/ သင်ယအ
ူ ပြီး
ပုံစံတကျစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် သင်ယူစဉ်
အလွ တ် သ ဘောစစ် ဆေး အကဲ ဖြတ် ခြ င်း များမှ
ရလဒ် များကို မှ တ် တ မ်း တင် ရာ၌ ကျောင်း နှ င့်
ဆရာများ ၊ ပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မအ
ှု ဖွဲ့များ
လိက
ု န
် ာရမည့် အခြေခံမမ
ူ ျားကို ဖော်ပြထားသည်။

၈ အမျ ိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)၊ စာမျက်နှာ-၁၈
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အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)

4

သင်ယူခြင်းနှင့်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

မည်သည်တို့ကိုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်မည်နည်း

၁၂။ သင်ယူခြင်းသည် ပညာရေးစနစ်တစ်ခု၏ ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီး၊ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းသည်လည်း သင်ကြား
သင်ယမ
ူ ဖှု ြစ်စဉ်၏ မရှမ
ိ ဖြစ်လအ
ို ပ်သည့် အစိတအ
် ပိင
ု ်း တစ်ခဖု ြစ်သည်။ ထိရောက်စွာ သင်ကြားနိင
ု ရ
် န် ဆရာ
သည် မိ မိ ကျောင်း သားများ မည် သ ည့် အ ချက် ကို သိ ရှိ ပြီး မည် သ ည် ကို လု ပ် ဆောင် နို င် ပြီ ဖြစ် ကြောင်း
နားလည်ထားရမည်။ ဤသို့ နားလည်သဘောပေါက်မှုကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းကသာ ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
ထို့ ကြောင့် ကောင်း မွ န် သောစစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း သည် ကောင်း မွ န် သော သင် ကြားမှု ကို ဖြစ် ပေါ်ရန်
ပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင်သည်။

၁၄။ မြန်မာနိင
ု င
် ၏
ံ ရေရှညတ
် ည်တံ့ခင
ို မြ
် ပြ
ဲ ီး ဟန်ချက်ညသေ
ီ
ာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မစ
ှု မ
ီ က
ံ န
ိ ်း (Myanmar Sustainable
Development Plan) (၂၀၁၈-၂၀၃၀) တွင် “လူငယ်များအတွက် ယှဉပ် ြိုင်နင
ို စ
် မ
ွ ်းနှင့် တီထင
ွ ဖ
် န်တီးနိင
ု စ
် မ
ွ ်းရှသ
ိ ည့်
စီးပွားရေးစနစ်ကို ဦးဆောင်မောင်းနှင်သူများအဖြစ် တိုင်းပြည်ကို အကျ ိုးပြုနိုင်မည့် ၂၁ရာစု၏ ကျွမ်းကျင်
ပညာရပ်များ ပါဝင်သော အမျ ိုးသားဘက်စုံ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းရေးဆွဲရန်” ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ဤသို့ဖြင့်
မဟာဗျူဟာကျသော ရလဒ် ဖြစ် သ ည့် “ကျောင်း သူ / ကျောင်း သားအားလုံး တွ င် မိ မိ ဘ ဝနှ င့် ဆီ လျော် ပြီး
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၁ ရာစုလူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေအရ လိုအပ်မည့် အသိပညာ၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ သဘောထား
ခံယူချက်နှင့် ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်း” ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။၁၀

“စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုများကို သုံးသပ်ရာတွင်
၎င်းတို့မှရရှိသော အထောက်အထားများ၏ အရည်အသွေးအပြင်
အနာဂတ်သင်ယူမှုအပေါ် ၎င်းတို့၏ အကျ ိုးသက်ရောက်နိုင်မှုကိုလည်း စတင်အကဲဖြတ်ရမည်။

၁၅။ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းသည် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအား သင်ယမ
ူ ရ
ှု လဒ်များနှင့် ချတ်
ိ ဆက်ပေးသော သင်ကြားသင်ယမ
ူ ှု
နည်းဗျူဟာတစ်ခဖု ြစ်သည်။ သိဖု့ ြစ်ရာ ကျောင်းသားများကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းသည် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို
ထင် ဟ ပ် ရ မည် ။ အမျ ိုးသားပညာရည် စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း မူ ဝါဒ (NAP) တွ င် “ကျောင်း သားများ၏
သင်ယူမှုကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရာတွင် အခြေခံပညာအဆင့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအညွှန်းဘောင် (BECF) နှင့်
ကိုက်ညီရမည်” ဟု ဖော်ပြထားသည်။

အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုများသည်
နောက်ထပ်လေ့လာသင်ယူမှုပြုလုပ်ရန် အားပေးလှုံ့ဆော်သည်။
အရည်အသွေးနိမ့်ကျသော စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုများသည်
လေ့လာသင်ယူမှုကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေသည်။” ၉

၁၃။ စ စ် ဆေး အ ကဲ ဖြ တ် ခြ င်း သ ည် ကော င်း မွ န် သော သ င် ယူ မှု ရ လ ဒ် များ ကို ပံ့ ပိုး ပေး နို င် ခြ င်း မ ရှိ ပါ က
ထိုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းကို ကျောင်းများတွင် အသုံးပြုရန်မသင့်လျော်ပါ။ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းသည်
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု ဆိင
ု ရ
် ာ အကောင်းဆုံးလုပထ
် ုံးလုပန
် ည်းများကို ထင်ဟပ်ပြီး အကဲဖြတ်ရန် ရည်ရယ
ွ ထ
် ားသော
သင် ယူ မှု ရ လဒ် များကို လ ည်း တိ ကျစွာ စစ် ဆေးတို င်း တာနို င် ရ မည် ။ စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု န ည်း လမ်း
ကောင်းများကို အသုံးပြုခြင်းသည်သာလျှင် ပိုမိုကောင်းမွန်သောသင်ယူမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေမည်။ ထို့ကြောင့်
အမျ ိုးသားပညာရည်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG) သည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းကိုသာမက
အဆိပ
ု ါ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများ၏ ပညာရေးစနစ်အပေါ် အကျ ိုးပြုပုက
ံ လ
ို ည်း အလေးပေး ဖော်ပြထားသည်။
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများမှ ရရှလ
ိ ာသော အချက်အလက်များသည် ကောင်းမွနသေ
်
ာ သင်ကြားသင်ယမ
ူ က
ှု ို
အားဖြည့ပေ
် းခြင်းဖြင့လ
် ည်းကောင်း၊ တွန်းအားပေးခြင်းဖြင့လ
် ည်းကောင်း ပညာရေးစနစ်ကို အကျ ိုးပြုသည်။

၉
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၁၀ မြန်မာနိင
ု င
် ၏
ံ ရေရှညတ
် ည်တ့ခ
ံ င
ို မြ
် ပြ
ဲ ီး ဟန်ချက်ညသေ
ီ
ာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မစ
ှု မ
ီ က
ံ န
ိ ်း (၂၀၁၈-၂၀၃၀)၊ စာမျက်နှာ - ၆၈
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ပုံ(၁၊ ၁) စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းကဏ္ဍ(၄) ရပ်
၁၆။ အခြေခံပညာအဆင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အညွှန်းဘောင် (BECF) တွင် သင်ရိုးဝင်ဘာသာရပ်များအဖြစ်
မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ သိပ္ပံ၊ လူမှုရေးဘာသာ (ပထဝီဝင်)၊ လူမှုရေးဘာသာ (သမိုင်း)၊
ဘဝတွက်တာ ကျွမ်းကျင်စရာ၊ ကာယပညာ၊ စာရိတ္တနှင့် ပြည်သူ့နီတိ၊ ရသပညာ (ဂီတနှင့်ပန်းချ )ီ ၊ ဒေသ
ဆိုင်ရာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် အထူးသဖြင့် ၂၁ ရာစု ကျွမ်းကျင်မှုများကို အလေးပေးထည့်သွင်းထားသည်။
ဤဘာသာရပ်များနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများသည် ကျောင်းသားများ၏ အနာဂတ်ဘဝအောင်မြင်မှုအတွက်
လိုအပ်သောဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အသိပညာများ၊ ဗလငါးတန်နှင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ကျွမ်းကျင်မှုများ
(Soft Skills) ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အထက်ပါ ဘာသာရပ်များ၏ အသိပညာ၊
ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် တတ်ကျွမ်းမှုနယ်ပယ်များကို ပညာရည်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း ကဏ္ဍလေးရပ် (Four
Pillars of Assessment) ကို အသုံးပြု၍ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အမျ ိုးသားပညာရည်
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း မူဝါဒ (NAP) အရ “အတန်းတွင်း၌ ဆွေးနွေးခြင်း၊ စကားပြောဆိုခြင်း အပါ
အဝင် လေးနက်စွာတွေးခေါ်ခြင်း၊ ဆန်းစစ်ဝေဖန်ခြင်းနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း (Critical Thinking,
Reasoning and Problem Solving)၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း/ အုပ်စုဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း
(Collaboration/ Group Work)၊ ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း/ လူလူချင်းဆက်ဆံခြင်း (Communication)၊
အသစ်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိခြင်းနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်း (Creativity and Innovation)၊ နိုင်ငံ့သားကောင်း
စိတ်ဓာတ်ရှိခြင်းနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သောဖွံ့ဖြိုးမှု(Citizenship and Substainable Development)
စသည့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ကျွမ်းကျင်မှုများ (Soft Skills) ကို ရရှိစေမည့် တက်ကြွသောသင်ယူမှုကို
အားပေးရန်” အတန်းတွင်း စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရမည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်
လိုအပ်ချက်များနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များကို ဤအမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)
တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

ကဏ္ဍ(၁)

အတန်းတွငး် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း
•

ကျောင်း သားများ၏သင် ယူ မှု တိုး တက် ကောင်း မွ န် ရေးအတွ က် အ ခွ င့် အ လမ်း များ
စဉ်ဆက်မပြတ် ရှာဖွေဖော်ထတ
ု ပြ
် ီး လက်တွေ့သင်ကြားမှုကို ကူညလ
ီ မ်းညွှနပေ
် းသည်။

•

ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ လိုအပ်ချက်များကို ပုံမှန်တုံ့ပြန်ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။

•

အဓိကအားဖြင့် သင်ယူနေစဉ်အတွင်း စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သည်။

ကျောင်းအခြေပြု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

ကဏ္ဍ(၂)
•

စာသင်နစ
ှ တ
် စ်လျှောက်လုံးရှသ
ိ တ်မတ
ှ ထ
် ားသော အဆင့မ
် ျားတွင် ကျောင်းသားများ၏
တတ်မြောက်မှုကို တိုင်းတာသည်။

•

အချ ို့သောအတန်းများအတွက် ကျောင်းအခြေပြု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းကိအ
ု တန်း
တစ်တန်းပြီးမြောက်၍ နောက်တစ်တန်းသို့ တိုးမြှငပေ
့် းရန်စအ
ံ ဖြစ် အသုံးပြုသည်။

•

အဓိကအားဖြင့် သင်ယူအပြီးစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း ဖြစ်သော်လည်း သင်ယူစဉ်
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာများလည်း ပါဝင်သည်။

အခြေခံပညာ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း နှငအ
့် ထက်တန်း

ကဏ္ဍ(၃)

အဆင့ပ် ြီးမြောက်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း
•

အခြေခံ ပ ညာရေးအဆင့် တ စ် ခု အ ဆုံး တွ င် ကျောင်း သားတစ် ဦးချင်း စီ ၏ သင် ယူ
တတ်မြောက်မှုကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရန်နှင့်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုရန်ဖြစ်သည်။

•

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်

ကျောင်းသားများ၏ အသိပညာ၊ ကျွမ်းကျင်မမ
ှု ျားနှင့် တတ်ကျွမ်းမှုများကို ပြည့စ
် စ
ုံ ွာ
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သည်။

၁၇။ အမျ ိုးသားပညာရည်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းမူဝါဒ(NAP) တွင် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းကို ကဏ္ဍလေးရပ်ဖြင့်
ဆောင်ရွက်ရန် သတ်မှတ်ထားသည်။ ကဏ္ဍတစ်ခုစီသည် ၎င်းတို့၏ ကွဲပြားသော လုပ်ငန်းတာဝန်များကို
ဖြည့ဆ
် ည်းပေးနိင
ု ရ
် န်အတွက် မတူညသေ
ီ
ာ နည်းလမ်းများဖြင့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းကို ဆောင်ရက
ွ က် ြသည်။
ကဏ္ဍတစ် ခု စီ ၏ လု ပ် င န်း တာဝန် အမျ ိုးမျ ိုးကို ဆရာများနှ င့် ပညာရေးတွ င် ပါဝင် ပ တ် သ က် သူ များက
နားလည်သဘောပေါက်ရန် အရေးကြီးသည်။ ထိုကဏ္ဍလေးရပ်နှင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်အသီးသီးကို
ပုံ (၁၊ ၁) တွင်ဖော်ပြထားသည်။

•

သင်ယအ
ူ ပြီးပုစ
ံ တ
ံ ကျ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ပြီး အရေးပါသောအဆုံးအဖြတ်များပေးသည့်
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုများဖြစ်သည်။

နမူနာအခြေပြု သင်ယမ
ူ ှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

ကဏ္ဍ(၄)
•

သင်ယမ
ူ တ
ှု င
ွ ် သာတူညမ
ီ ျှမအ
ှု ပါအဝင် ပညာရေး စနစ်တစ်ခလ
ု ုံး၏အခြေအနေမှနက
် ို
သိရှိစေသည်။

•

မူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမမ
ှု ျားနှင့် ရင်းမြစ်များ ခွဝ
ဲ ေပံပ
့ ိုးရေးတိအ
ု့ တွက် သတင်းအချက်
အလက်များပံ့ပိုးပေးသည်။

အရည်အသွေးမြင့မ
် ားသော စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းသည် ကောင်းမွနသေ
်
ာ
သင်ယမ
ူ ရ
ှု လဒ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်
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စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အသေးစိတ်လိုအပ်ချက်များဖြင့် အမျ ိုးသား
ပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းမူဝါဒ (NAP) ကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
ွ ခ
် ျက်မှာ ကျောင်းသားများ၏ သင်ယမ
ူ က
ှု ို တိုးတက်ကောင်းမွနစေရ
်
န်
၁၈။ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း၏ အဓိကရည်ရယ
အတွက် အခွငအ
့် လမ်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဖော်ထတ
ု သ
် တ်မတ
ှ ပေ
် းရန်ဖြစ်သည်။ ပု(ံ ၁၊ ၁) တွင် သင်ယစ
ူ ဉ်
စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း နှ င့် သင် ယူ အ ပြီး စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း ဟူ သ ည့် စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း ၏
အဓိကရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုကို ရည်ညွှန်းဖော်ပြထားသည်။ ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ လိုအပ်ချက်များကို
အချ ိန်နင
ှ ့် တပြေးညီ တုပံ့ ြန်ဆောင်ရက
ွ ပေ
် းရန် ကျောင်းသားများ၏ သင်ယမ
ူ ဆ
ှု င
ို ရ
် ာ သတင်းအချက်အလက်များ
စုဆောင်းခြင်းကို သင်ယစ
ူ ဉ် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းဟု ဆိလ
ု သ
ို ည်။ သင်ယအ
ူ ပြီး စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းသည်
ကျောင်းသားများ၏ တတ်မြောက်မှုများကို တတ်မြောက်မှုစံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ အစီရင်ခံ
တင်ပြရာတွင် အလွန်အရေးကြီးသည့် အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။
၁၉။ ပညာရည် စ စ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း ကဏ္ဍလေးရပ် အ ရ ပြုလု ပ် နေသော စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း များသည်
၁၁
အတန်း အဆင့် တ စ် ခု စီ ၏ သင် ရိုး မာတိ ကာအလို က် သတ် မှ တ် ထားသည့် သင် ယူ မှု ရ လဒ် များ တွ င်
ဖော် ပြထားသည့် အ တို င်း ကျောင်း သားများ၏ အသိ ပ ညာ၊ နားလည် သ ဘောပေါက် မှု ၊ ကျွမ်း ကျင် မှု နှ င့်
တတ်ကျွမ်းမှုများအားလုံးကို နမူနာအဖြစ် ကောက်ယူမည်ဖြစ်သည်။
၂၀။ ဤစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများသည် သင်ယူတတ်မြောက်မှု တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး နှင့် အသိအမှတ်ပြု
လက်မှတ်ပေးရေးစသည့် အဓိကရည်ရွယ်ချက်များအပြင် ကျောင်း၏ တာဝန်ခံမှုနှင့် အရည်အသွေးအာမခံမှု
တို့ ကို လ ည်း ပံ့ ပိုး ပေးမည် ဖြစ် သ ည် ။ ထို့ ပြင် ကျောင်း များနှ င့် ပ ညာရေးစနစ် တ စ် ခု လုံး သည် ပညာရေး
မျှော်မှန်းချက်ကို မည်မျှပေါက်မြောက် အောင်မြင်ကြောင်း လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း၊ အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်း
တို့အပြင် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် မဟာဗျူဟာများ ချမှတ်နိုင်ရန်အတွက် မူဝါဒချမှတ်သူများအား ပညာရည်
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပံ့ပိုးပေးရမည်။

၂၁။ အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG) သည် အခြေခံပညာအဆင့်
အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းမူဝါဒ (NAP) နှင့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု အသေးစိတန
် ည်းလမ်းများ
အကြား ပေါင်းကူးချ ိတ်ဆက်ပေးသည်။ အခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းအရ ကျောင်းသားတစ်ဦး၏ အသိပညာ၊
ကျွမ်း ကျင် မှု များနှ င့် တတ် ကျွမ်း မှု များကို စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် နို င် သ ည့် စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း အားလုံး
အကျုံးဝင်သော အသေးစိတ် လိုအပ်ချက်များစာရင်းကို ဤလမ်းညွှန် (NAG) ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု
အဖြစ် အပိုဒ် ၂၅ တွင် ဖော်ပြထားသည်။
၂၂။ အပိုဒ် ၂၅ ပါ လိုအပ်ချက်များ၏ နောက်ခံအကြောင်းရင်းများနှင့် အခြေခံမူများကို ကျန်အခန်းများတွင်
ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။ ထိုအခန်းများတွင် ကောင်းမွန်သော စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုအလေ့အထများ
အကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပြီး အဆိုပါအလေ့အထများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြံပြုချက်များ၊ အသေးစိတ်
လိုအပ်ချက်များကို တင်ပြထားသည်။
၂၃။ စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ရာတွ င် တာဝန် ရှိ သောဌာနများ၊ အဖွဲ့ အစည်း များကို အမျ ိုးသားပညာရည် စစ် ဆေး
အကဲဖြတ်ခြင်းမူဝါဒ (NAP) တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသောအခြေခံမမ
ူ ျားနှင့် မူဝါဒများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်
ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာ၌ ထိုလိုအပ်ချက်များက ပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင်သည်။
၂၄။ အမျ ိုးသားပညာရည် စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း လမ်း ညွှ န် (NAG) တွ င် အသေးစိ တ် သ တ် မှ တ် ထားသော
လိုအပ်ချက်များကို တာဝန်ယူအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မည့်သူများကို အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေး
အကဲဖြတ်ခြင်းမူဝါဒ (NAP) ၌ အောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ထားပါသည့််
ာင်းအုပမ
် ျားသည် အတန်းတွင်းစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း၏ သဘောသဘာဝ၊ အသုံးပြုမှုတန
ို့ င
ှ ့်
(က) ဆရာများနှငကျေ
စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ရှိသည်။

(ခ)

ကျောင်းအုပမ
် ျားသည် အတန်းတွင်းစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း၏ သဘောသဘာဝ၊ အသုံးပြုမှု၊ ကျောင်းအခြေပြု
စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း ၏ သဘောသဘာဝ၊ အသုံး ပြုမှု နှ င့် အဆင့် ပြီး မြောက် မှု စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း
များအတွက် ကျောင်းသားများကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးမှုတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တာဝန်ရှိသည်။

၁၁ သင်ယူမှုရလဒ်များတွင် ဘာသာရပ်နယ်ပယ်အလိုက် အသိပညာများ၊ ၂၁ ရာစု ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်

သွေးကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် အဆင့်မြင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများ အစရှိသည်တို့ပါဝင်သည်။
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အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)
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(ဂ)

မြန် မာနို င် ငံ စာစစ် ဦးစီး ဌာန (DME) သည် စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း ဆို င် ရာ အသေးစိ တ် န ည်း လမ်း များ
(အလွှာ -၃) နှ င့် အဆို ပါလို အ ပ် ချက် များသည် မည် သ ည့် အ တို င်း အတာအထိ ကို က် ညီ မှု ရှိ သ ည် ကို
ဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အဆင့်ပြီးမြောက်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းသည်လည်း အဆိုပါလိုအပ်ချက်များနှင့်
မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ ကိုက်ညီမှုရှိသည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။

(ဃ) ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန (DERPT) သည် သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများနှင့်
အဖွဲ့အစည်းများက အဆိုပါလိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်စေရန် တာဝန်ရှိသည်။

(င)

အခြေခံ ပ ညာဦးစီး ဌာန (DBE) သည် အတန်း တွ င်း စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း ၊ ကျောင်း အခြေပြုစစ် ဆေး
အကဲ ဖြတ် ခြ င်း နှ င့် အဆင့် ပြီး မြောက် မှု စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း များကို အကောင် အ ထည် ဖော် ရာ၌

အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းမူဝါဒတွင် ဖော်ပြပါရှိသော
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများအတွက် အသေးစိတ် လိုအပ်ချက်များစာရင်း
ခေါင်းစဉ်
၁။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်

လိအ
ု ပ်ချက်
၁၊ ၁။

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း
တို့ကို ချ ိတ်ဆက်ခြင်း

နှင့် တတ်မြောက်မှုအညွှန်းကိန်းများကို သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည်။
၁၊ ၂။

အဆိုပါလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိ ဆုံးဖြတ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။

(စ)

သင်ရိုးမာတိကာ တစ်ခုချင်းစီတွင် ရည်ရွယ်ချက်များ၊ သင်ယူမှုရလဒ်များ

သင်ရိုးမာတိကာ တစ်ခခ
ု ျင်းစီတင
ွ ် အသိပညာ၊ ကျွမ်းကျင်မမ
ှု ျားနှင့် တတ်ကျွမ်း
မှုများအရ သင်ယူမှုရလဒ်များကို သတ်မှတ်ထားသည်။
၁၊ ၂၊ ၁။

သင် ရိုး ညွှ န်း တမ်း ရေးဆွဲ ပြုစု သူ များသည် စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု န ည်း လမ်း များ နှ င့် ပ တ် သ က် ၍ တာဝန်

သတင်းအချက်အလက်များ၊ ဆန်းစစ်ဝေဖန်မှု၊ ပြန်လည်သုံးသပ်မှု

ရှိသည်။

နှင့် အကဲဖြတ်မှုတို့မှ ရရှိသော နားလည်သဘောပေါက်မှုများကို

(ဆ) ပညာရေးတက္ကသလ
ို မ
် ျား (UOEs) နှင့် ပညာရေးကောလိပမ
် ျား (ECs) သည် ဆရာအတတ်ပညာသင်တန်းများ၏

ဆိုလိုသည်။

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆရာအတတ်ပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (CPD)

၁၊ ၂၊ ၂။

နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆုံးဖြတ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။

(ဇ)

ကျွမ်းကျင်မှုများဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းတာဝန်အသီးသီးတွင် အသိ
ပညာများ အသုံးချရန်အတွကလ
် အ
ို ပ်သည့်စွမ်းရည်များကို ဆိလ
ု သ
ို ည်။

၁၊ ၂၊ ၃။

ပညာရေးမှူးရုံးများသည် အဆိုပါလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်

တတ်ကျွမ်းမှုများဆိုသည်မှာ လက်တွေ့ဘဝအခြေအနေများတွင်
အသိပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မမ
ှု ျားကို အသုံးချနိင
ု သ
် ည့် စွမ်းရည်များကို

ရန်အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆရာအတတ်ပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (CPD)

ဆိုလိုသည်။

ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။

(ဈ)

အသိပညာဆိသ
ု ည်မှာ (သီအရ
ို ီ သိမ
ု့ ဟုတ် လက်တွေ့နှင့် စပ်လျဉ်းသော)

အမျ ိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင် (NEPC) သည် မူဝါဒအတည်ပြုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍တာဝန်ရှိသည်။

၁၊ ၃။

အမျ ိုးသားသင်ရိုးညွှန်းတမ်းကော်မတီ (NCC) သည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများက သင်ရိုးညွှန်းတမ်း

သင်ရိုးမာတိကာ တစ်ခုချင်းစီသည် အသိပညာ၊ နားလည်သဘောပေါက်မှု၊
ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် တတ်ကျွမ်းမှုများကို ဆောင်ကြဉ်းရန်လိုအပ်သည်။

ပါ သင် ယူ မှု ရ လဒ် များကို ပေါက် မြောက် အောင် မြ င် အောင် စနစ် တ ကျ စစ် ဆေးနို င် ရ န် အ တွ က် စိ စ စ် ၊
လမ်းညွှန်၊ အတည်ပြုရန် တာဝန်ရှိသည်။ အမျ ိုးသားပညာရေးအဆင့်အတန်းနှင့် အရည်အသွေး အာမခံမှု

၁၊ ၄။

အကဲ ဖြတ် ရေးကော် မ တီ (NAQAC) သည် အရည် အ သွေးဆို င် ရာကိ စ္စ ရ ပ် များတွ င် ပေါင်း စပ် ညှိ နှို င်း ရန်

သင် ရိုး မာတိ ကာ တစ် ခု ချင်း စီ သ ည် သင် ယူ မှု ရလဒ် တစ် ခု တို င်း အတွ က်
“တတ် မြောက် မှု အ ညွှ န်း ကိ န်း ” တစ် ခု သို့ မ ဟု တ် အညွှ န်း ကိ န်း များကို

တာဝန်ရှိသည်။

သတ်မှတ်ဖော်ပြသည်။
၁၊ ၄၊ ၁။ “တတ် မြောက် မှု အ ညွှ န်း ကိ န်း ” ဆို သ ည် မှာ ကျောင်း သားများ၏

၂၅။ ဤအခန်းအဆုံးတွင် လိုအပ်ချက်တစ်ခုစီအတွက် ဆွေးနွေးတင်ပြထားသည့် အခန်းများကို ရည်ညွှန်းလျက်
အသေးစိတ် လိုအပ်ချက်စာရင်း အပြည့်အစုံကို ဖော်ပြထားသည်။

စွမ်းရည်များကို ပြသနိုင်သည့် တိကျပြီး တိုင်းတာ၍ရသော တစ်ခု
သို့ မ ဟု တ် တစ် ခု ထ က် ပို သ ည့် လု ပ် ဆောင် ချက် ပြ

သွ င် ပြင်

လက္ခဏာများ ဖြစ်သည်။
၁၊ ၅။

တတ် မြောက် မှု အ ညွှ န်း ကိ န်း နှ င့် တို င်း တာလို သော သင် ယူ မှု ရ လဒ် များ
အကြားတွင် ရှင်းလင်းပြီး အထောက်အထားခိင
ု လ
် သေ
ုံ
ာ ဆက်နယ
ွှ မ
် ရ
ှု သ
ှိ ည်။

အသေးစိတ် ကြည့ရ
် ရ
ှု န်
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အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

အခန်း ၂ နှင့် အခန်း ၃

အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)

12

ခေါင်းစဉ်
၂။ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း၏

လိအ
ု ပ်ချက်
၂၊ ၁။ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းတစ်ခုစီတွင်

အဓိက သွင်ပြင်လက္ခဏာများ

ကျောင်းသားများ၏

သင်ယူမှုနှင့်

၂၊ ၄၊ ၃။ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းတွင် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် သင်ရိုးမာတိကာ

ချ ိတ်ဆက်ထားသော ကောင်းစွာသတ်မှတ်ထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခု

တို့၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး

ရှိသည်။

ကျွမ်းကျင်မှုများကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း ပါဝင်သည်။
၂၊ ၄၊ ၄။ စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ရ န် မည် သ ည့် စ စ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု ပုံ စံ ကို

၂၊ ၂။ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှသေ
ိ
ာ သတင်းအချက်အလက်များအပေါ် မူတည်၍

ရေးဆွဲပြုစုထားသည်၊ သင်ယူမှုရလဒ်များနှင့် မည်သို့ကိုက်ညီမှု

ကောက် ချက် ချမှု များနှ င့် ထို အ ချက် အ လက် များကို ရည် ရွ ယ် ထားသည့်

ရှိသည်တို့ကို ကျောင်းသားများအား အသိပေးသည်။

နေရာများတွင် အသုံးပြုမှုများသည် သင့လျေ
်
ာ်ညည
ီ တ
ွ မ
် ှု ရှကြေ
ိ
ာင်း ပြသနိင
ု သ
် ည့်

၂၊ ၄၊ ၅။ စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု ရ လဒ် များကို အမြန် ဆုံး အဆုံး အဖြတ်

ကောင်းမွန်သော အထောက်အထားရှိသည်။

ပေးစေသည်။

၂၊ ၃။ အတန်းတွင်းစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းတွင်-

ှု လဒ်များကို ကျောင်းသားများအားအသိပေးပြီး၊
၂၊ ၄၊ ၆။ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မရ
ထိုရလဒ်များကို ၎င်းတို့၏အသိပညာ၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊တတ်ကျွမ်းမှု၊

ူ ရ
ှု လဒ်များအရ ကျောင်းသားများ၏ တိုးတက်မန
ှု င
ှ စ
့် ပ်လျဉ်း၍
၂၊ ၃၊ ၁။ သင်ယမ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မတ
ှု န
ို့ င
ှ ့် ဆက်စပ်နားလည်နင
ို စေရ
်
န်လည်း အသိပေး

တိ ကျပြီး အသုံး ဝင် သော၊ အချ ိန် နှ င့် တ ပြေးညီ ဖြစ် သော သတင်း

သည်။

အချက် အ လက် များကို ကျောင်း သား၊ မိ ဘ နှ င့် ကျောင်း များအား
ပေးနိုင်ရန်အတွက် ဆရာများက စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းကို အသုံး
ပြုခြင်းဖြစ်သည်။
၂၊ ၃၊ ၂။ သင် ကြားမှု နှ င့်

အသေးစိတ် ကြည့ရ
် ရ
ှု န်

ကျောင်း သားများ၏ လို အ ပ် ချက် များအကြား

အခန်း ၄

လို က် လျောညီ ထွေ မှု ရှိ စေရ န် နှ င့် ကျောင်း သားများ၏ သင် ယူ မှု
တိးု တက်စေရန်အတွက် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းကို အသုးံ ပြုသည်။
၂၊ ၃၊ ၃။ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများတွင် ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်း
ဖြစ် စေ အု ပ် စု လို က် ဖြစ် စေ လု ပ် င န်း များကို စနစ် တ ကျ ကြည့် ရှု
လေ့လာခြင်း ပါဝင်သည်။
၂၊ ၃၊ ၄။ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းတွင် ကျောင်းသားများအား မိမတ
ိ ၏
ို့ အလုပ်

ခေါင်းစဉ်
၃။ တတ်မြောက်မှု

လိအ
ု ပ်ချက်
၃၊ ၁။ ကျောင်း အခြေပြုစစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း နှ င့် အဆင့် ပြီး မြောက် မှု စ စ် ဆေး
အကဲဖြတ်ခြင်းများကို “တတ်မြောက်မှု စံသတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များ” အရ ရလဒ်များ

စံသတ်မှတ်ချက်များ

ကို တိုင်းတာရန်နှင့် အစီရင်ခံတင်ပြရန် ပြုစုရေးဆွဲရမည်။

ကို ပြန်လည် ဆန်းစစ်တတ်ရန်နင
ှ ့် မိမက
ိ ယ
ို က
် ယ
ို ် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်
သူများဖြစ်လာနိုင်စေရန် မျှော်မှန်းချက်များ ပါဝင်သည်။

၃၊ ၂။ သက်ဆင
ို ရ
် ာ စံသတ်မတ
ှ ခ
် ျကတ
် စ်ခ၌
ု ကျောင်းသားများသည် မည်သည့အ
် ရာကို
သိ ရှိ သ င့် သ ည် ၊ မည် သ ည့် အ ရာကို နားလည် သ ဘောပေါက် သ င့် သ ည် နှ င့်

၂၊ ၄။

အတန်းတွင်းစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ ကျောင်းအခြေပြုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်

မည်သည်တက
ို့ ို လုပဆေ
်
ာင်နင
ို သ
် ည်တက
ို့ ို “တတ်မြောက်မှု စံသတ်မတ
ှ ခ
် ျက်”

ခြင်းနှင့် အဆင့်ပြီးမြောက်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများတွင်-

တွင် တိကျရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားသည်။

၂၊ ၄၊ ၁။ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုတစ်ခုစီသည် ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီအား
မိ မိ တို့ မည် သ ည့် အ ရာကို သိ သ ည် နှ င့် မည် သ ည် တို့ ကို လု ပ်

၃၊ ၃။ တတ်မြောက်မှုစံသတ်မှတ်ချက်များသည် ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းအလိုက်၊
အတန်းအလိုက်၊ ကျောင်းအလိုက်နှင့် နိုင်ငံအဆင့်အလိုက် တတ်မြောက်မှု

ဆောင်နိုင်သည်ကို ပြသနိုင်ရန်အတွက် မျှတသော အခွင့်အလမ်း

များအတွက် လေ့လာကြီးကြပ်နင
ို သ
် ည့် စံသတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များကို ပံပ
့ ိုးပေးသည်။

ပေးထားသည်။
၂၊ ၄၊ ၂။

တစ်ခု သိမ
ု့ ဟုတ် ထိထ
ု့ က် ပိသေ
ု ာ တတ်မြောက်မှု အညွှန်းကိန်းများတွင်
ဖော် ပြထားသည့် အ တို င်း ကျောင်း သားများ မည် သ ည့် အ ရာကို

၃၊ ၄။ တတ် မြောက် မှု စံ သ တ် မှ တ် ချက် တစ် ခု စီ ကို အဓိ က သင် ယူ မှု ရ လဒ် များနှ င့်
စပ်လျဉ်းသည့် တတ်မြောက်မှုအညွှန်းကိန်းများနှင့် ကိုက်ညီအောင် ချမှတ်

သိ သ ည် နှ င့် မည် သ ည် တို့ ကို လု ပ် ဆောင် နို င် သ ည် ကို စစ် ဆေး

ထားသည်။

အကဲ ဖြတ် ရ န် အ တွ က် စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း တစ် ခု စီ ကို ပြုစု
ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။

13

အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)

14

၃၊ ၅။ အဓိ က သင် ယူ မှု ရ လဒ် များသည် ကျောင်း သားတစ် ဦးအနေဖြင့် အတန်း
တစ် တ န်း တွ င် သင် ယူ လေ့ လာရမည့် အရာများဖြစ် ပြီး နောက် အ တန်း
တစ်တန်း၏ သင်ယူမှု အောင်မြင်စေရန်လည်း ချ ိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည်။
၃၊ ၆။ သင် ယူ မှု ၏ အဓိ ကရ လဒ် များတွ င် အသိ ပ ညာ(သင် ယူ သ ည် ကို နားလည်
သဘောပေါက်မှုနှင့် လက်တွေ့အသုံးချမှု အပါအဝင်)၊ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်
တတ်ကျွမ်းမှုများ ပါဝင်သည်။

ခေါင်းစဉ်

လိအ
ု ပ်ချက်

၄။ ကျောင်းအခြေပြု

၄၊ ၁။ ကျောင်း အခြေပြု စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း သို့ မ ဟု တ် အဆင့် ပြီး မြောက် မှု

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းတွင် ကျောင်းသားတစ်ယောက်၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု

သို့မဟုတ် အဆင့်ပြီးမြောက်မှု

အဆင့်နှင့် ပတ်သက်သော ဆုံးဖြတ်ချက်သည်-

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများတွင်
ကျောင်းသားများ၏
လုပ်ဆောင်မှုကို
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်
အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း

၃၊ ၇။ တတ် မြောက် မှု စံ သ တ် မှ တ် ချက် တ စ် ခု စီ သ ည် စွ မ်း ဆောင် နို င် မှု အဆင့်
လေးဆင့်ကို တိကျရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြသည်။

၄၊ ၁၊ ၁။ ကျောင်းသားက မည်သည့်အရာကို သိရှိသည်၊ မည်သည်တို့ကို
လုပ်ဆောင်နိုင်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းမှ
ရရှိသည့် အထောက်အထားပေါ်တွင် မူတည်သည်။
၄၊ ၁၊ ၂။ စံ ပြုသတ် မှ တ် ထားသော သို့ မ ဟု တ် ကျောင်း သားတစ် ဦးနှ င့်
တစ် ဦး နှို င်း ယှ ဉ် ဖော် ပြသော ဆုံး ဖြတ် ချက် များအပေါ်တွ င်
မူတည်ခြင်းမဟုတ်ပေ။
၄၊ ၂။ ကျောင်း အခြေပြု စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း သို့ မ ဟု တ် အဆင့် ပြီး မြောက် မှု
စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်းတွင် အောက်ပါ မေးခွန်းအမျ ိုးအစားတစ်မျ ိုး သိမ
ု့ ဟုတ်

၃၊ ၈။ တတ် မြောက် မှု စံ သ တ် မှ တ် ချက် များတွ င် စွ မ်း ဆောင် နို င် မှု အဆင့် များကို

ထို့ထက်ပို၍ အသုံးပြုနိုင်သည်-

အလွနကေ
်
ာင်း၊ ကောင်း၊ သာမန် နှင့် ထပ်မကံ ြိုးစားရန်ဟု သတ်မတ
ှ ပေ
် းနိင
ု ပြ
် ီး

၄၊ ၂၊ ၁။ Forced Choice Items အမျ ိုးအစား မေးခွ န်း များ၊ ဓမ္မ ဓိ ဋ္ဌာန်

A, B, C, D ဖြင့် အသီးသီး ရည်ညွှန်းနိုင်သည်။

မေးခွန်းများတွင် ကျောင်းသားသည် နှစ်မျ ိုး သို့မဟုတ် နှစ်မျ ိုး
ထက်ပိုသော ရွေးချယ်စရာများမှ အဖြေမှန်တစ်ခုကို ရွေးချယ်

၃၊ ၉။ တတ်မြောက်မှု စံသတ်မှတ်ချက်များတွင် အမြင့်ဆုံး စွမ်းဆောင်နိုင်မှု အဆင့်

ရခြင်းဖြစ်သည်။

(A) သည် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း မူဝါဒ (NAP) တွင်

၄၊ ၂၊ ၂။

“ကျွမ်းကျင်ပင
ို န
် င
ို မ
် ”ှု ဟု အဓိပ္ပာယ်သတ်မတ
ှ ထ
် ားသည့အ
် တိင
ု ်း လိအ
ု ပ်သော

Constructed Response Items များဖြစ် သ ည့် အဖြေတို
မေးခွန်းများတွင် ပေးထားသော လုပင
် န်း သိမ
ု့ ဟုတ် မေးခွန်းကို

သင် ယူ မှု ရ လဒ် များကို ပေါက် မြောက် အောင် မြ င် ပြီး ၊ မိ မိ ၏ အသိ ပ ညာ၊

ကျောင်းသားက အဖြေတိုဖြင့် ရေးသားဖြေဆိုရခြင်း ဖြစ်သည်။

နားလည်သဘောပေါက်မှုများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို ရှုပ်ထွေးနက်နဲသည့်

၄၊ ၂၊ ၃။ Extended Response Items များဖြစ်သည့် အကျယ်ချဲ့ ဖြေဆို

အခြေအနေများတွင် တီထွင်ဖန်တီး အသုံးချနိုင်သည့် ကျောင်းသားတစ်ဦး

ရသော/ချဲ့ ထွ င် ဖြေ ဆို ရသော မေးခွ န်း များမှာ သတ် မှ တ် ထား

ဖြစ်ရမည်။

သော အဖြေပုံ စံ သို့ မ ဟု တ် မေးခွ န်း အရ ခွ င့် ပြုထားသော
အဖြေပုံစံဖြင့် စာသားအရှည် ရေးသားဖြေဆိုရခြင်းဖြစ်သည်။
၄၊ ၂၊ ၄။ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ Performance Tasks ။

အသေးစိတ် ကြည့ရ
် ရ
ှု န်

၁၂

၄၊ ၃။ Forced Choice Items အမျ ိုးအစား မေးခွ န်း များတွ င် “အကောင်း ဆုံး ”

အခန်း ၃

သို့မဟုတ် “မှန်ကန်သော” အဖြေဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာပြသထားသည့်
ဖြစ် နို င် ခြေရှိ သော အဖြေတစ် ခု ပါရမည် ။ အခြားအဖြေများသည် လ ည်း
“မှားသည် ” သို့ မ ဟု တ် “ဆီ လျော် မှု မ ရှိ ပါ” ဟု စဉ်း စားနို င် ရေးအတွ က်
အကြောင်းပြချက်ကောင်းများ ဖြစ်ရမည်။

၁၂ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု (Performance Task) ဆိုသည်မှာ ကျောင်းသားများကို လုပ်ငန်းတစ်ခုခုဆောင်ရွက်စေခြင်း သို့မဟုတ်

တစ်စုံတစ်ခုပြုလုပ်စေခြင်းဖြင့် သင်ယူမှုအထောက်အထားအဖြစ်ပြသနိုင်သော စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။
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အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)
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၄၊ ၄။

အဖြေတိုမေးခွန်း၊ ချဲ့ထွင်ဖြေဆိုရသော မေးခွန်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

၆၊ ၂၊ ၁။ ဆရာအတတ်ပညာသင်ကြားပို့ချသူများ၊ ဆရာလောင်းလျာများ၊

တစ်ခစ
ု က
ီ ို အမှတပေ
် းရာတွင် သက်ဆင
ို ရ
် ာ မေးခွန်းအတွက် ကောင်းမွနသေ
်
ာ

လုပ်ငန်းခွင်ရှိဆရာများ၊ ကျောင်းအုပ်များနှင့် ပညာရေးမှူးများ/

အဖြေ သိမ
ု့ ဟုတ် ဆောင်ရက
ွ မ
် တ
ှု စ်ခသ
ု ည် မည်သည့သ
် င
ွ ပ် ြင်လက္ခဏာများ

ပညာရေးအရာရှမ
ိ ျားအတွက် ထိရောက်သော အတန်းတွင်းစစ်ဆေး

ရှိ သ ည် ကို ဖော် ပြထားသည့် ရှ င်း လင်း သော ဖော် ပြချက် များပါရှိ သ ည့်

အကဲဖြတ်ခြင်း နည်းလမ်းများဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည် ဖွံ့ဖြိုးတိုး

“အမှ တ် ပေးစည်း မျဉ်း (သို့ ) စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု အမှ တ် ပေးပုံ စံ ဇ ယား

တက်မှု အစီအစဉ်များ ပံ့ပိုးပေးသည်။
ု ပ်သည့အ
် သိပညာ၊ ကျွမ်းကျင်မမ
ှု ျားနှင့်
၆၊ ၂၊ ၂။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအရ လိအ

(Rubric)” ကို အသုံးပြုရမည်။
၄၊ ၅။

တတ်ကျွမ်းမှုများအပေါ် အလေးထားသော အတန်းတွင်း စစ်ဆေး

“အမှ တ် ပေးစည်း မျဉ်း (သို့ ) စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု အ မှ တ် ပေးပုံ စံ ဇ ယား

အကဲဖြတ်ခြင်းကို ပံပ
့ ိုးပေးနိင
ု သ
် ည့် အရင်းအမြစ်များ/ အထောက်

(Rubric)” တစ်ခုတွင် မေးခွန်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ဖြေဆိုရာ၌
တူ ညီ မှု မ ရှိ သော် လ ည်း

ခို င် လုံ မှု တ န်း တူ ရှိ သော

အကူပစ္စည်းများကို ဆရာများကရရှိသည်။

နည်း လမ်း များဖြင့်

၆၊ ၂၊ ၃။ ကျောင်းသားများ၏ သင်ယမ
ူ က
ှု ို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရာတွင် ခိင
ု လ
် မ
ုံ ၊ှု

ဖြေဆိုထားသည့်အဖြေများအတွက် တူညီသော အမှတ်/အသိအမှတ်ပြုမှု

ကိုး စားနို င် မှု ရှိ စေရ န် ဆရာများသည် စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း

ပေးရမည်။

နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုးကို အသုံးပြုကြသည်။

အသေးစိတ် ကြည့ရ
် ရ
ှု န်

၆၊ ၂၊ ၄။ အမျ ိုးသားပညာရည် စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း လမ်း ညွှ န် ၏

အခန်း ၅

လို အ ပ် ချက် များ ပြည့် မီ စေရ န် ဆရာများအား အထောက် အ ပံ့
ပစ္စည်းများနှင့် လမ်းညွှနစ
် ာအုပမ
် ျားကို ဖြည့ဆ
် ည်းပံပ
့ ိုးပေးသည်။

ခေါင်းစဉ်
၅။ ကျောင်းသားများ၏
တိုးတက်မှု

၆၊ ၂၊ ၅။ ကျောင်း အဆင့် ၊ မြို့နယ် ၊ ခရို င် ၊ တို င်း ဒေသကြီး /ပြည် န ယ် နှ င့်

လိအ
ု ပ်ချက်

နို င် ငံ အ ဆင့် များတွ င် အရည် အ သွေးရှိ အတန်း တွ င်း စစ် ဆေး
အကဲဖြတ်ခြင်းကို လုပဆေ
်
ာင်နင
ို ရ
် န်နင
ှ ့် ထိစ
ု စ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

၅၊ ၁။ ကျောင်း သားများ၏ သင် ယူ မှု ဆို င် ရာတိုး တက် မှု ကို အထောက် အ ထား

သည် အမျ ိုးသားပညာရည်စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန်၏

ပြနိုင်ရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ တိုးတက်မှုကို တိုင်းတာရန်လိုအပ်သည်။

လိအ
ု ပ်ချက်များနှင့် ကိက
ု ည
် မ
ီ ှု ရှ/ိ မရှိ သိရရ
ှိ န် စနစ်တကျလေ့လာ
ကြီးကြပ်မှုရှိသည်။

၅၊ ၂။ တိုးတက်မှုကို တိုင်းတာရာတွင် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ သင်ကြားမှုနှင့် စစ်ဆေး
အကဲဖြတ်ခြင်းတို့အကြား ကိုက်ညီမှုရှိရန် လိုအပ်သည်။

၆၊ ၃။ မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်း အဆင့်ပြီးမြောက်မှု စစ်ဆေး
အကဲဖြတ်ခြင်းများအတွက် အရည်အသွေးအာမခံမစ
ှု နစ်တစ်ခု တည်ဆောက်

အသေးစိတ် ကြည့ရ
် ရ
ှု န်

ရာတွင် အောက်ပါလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည် -

အခန်း ၂

၆၊ ၃၊ ၁။ ကောင်းမွန်စွာ လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးထားပြီး လုံလောက်သော
ရင်းမြစ်ရှိသည့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုအဖွဲ့ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။

ခေါင်းစဉ်
၆။ အရည်အသွေးအာမခံမှု

၆၊ ၃၊ ၂။ အများပြည်သူ ရရှန
ိ င
ို သေ
်
ာ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းအညွှန်းဘောင်

လိအ
ု ပ်ချက်

တွင် ရည်ရွယ်ချက်၊ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မည့် အစီအစဉ်၊ ခိုင်လုံမှု

၆၊ ၁။ အခြေခံ ပ ညာရေးကဏ္ဍရှိ စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း အမျ ိုးအစား အားလုံး

ဆို င် ရာကိ စ္စ ရ ပ် များနှ င့် စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ရ မည့် အသိ ပ ညာ၊

(အတန်းတွင်း စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ ကျောင်းအခြေပြု စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်း၊

ကျွမ်းကျင်မမ
ှု ျား၊ တတ်ကျွမ်းမှုများ စသည်တက
ို့ ို ရှင်းလင်းပြည့စ
် စ
ုံ ွာ

အဆင့် ပြီး မြောက် မှု စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း နှ င့် နမူ နာအခြေပြုသင် ယူ မှု

ဖော်ပြထားရမည်။
၆၊ ၃၊ ၃။ အောက် ပါအချက် များကို သေချာစေသည့် လု ပ် င န်း စဉ် များ

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း)ကို ထိရောက်မရ
ှု သေ
ှိ
ာ အရည်အသွေးအာမခံမစ
ှု နစ်

ပံ့ပိုးပေးရမည်-

များဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်ပြီး အခါအားလျော်စွာ အကဲဖြတ်ရမည်။

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းသည် ကိုးစားနိင
ု မ
် ၊ှု ခိင
ု လ
် မ
ုံ ှု ( ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်
နှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာ အသုံးပြုနိုင်မှု) နှင့် မျှတမှုရှိရမည်။

၆၊ ၂။ အတန်းတွင်း စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းအတွက် အရည်အသွေးအာမခံမှုစနစ်
တစ် ခု ၏ မရှိ မ ဖြစ် သော လို အ ပ် ချက် များတွ င် အောက် ပါအချက် များကို
သေချာစေရမည် -
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အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)
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၆၊ ၄၊ ၅။ အများပြည်သူ ရရှိနိုင်သော စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း အညွှန်းဘောင်

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မမ
ှု ျားကို စံသတ်မတ
ှ ခြ
် င်း၊ လေ့လာကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်

တွင် ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်၊ နောက်ခအ
ံ ကြောင်းအရာနှင့် ဆက်စပ်အကြောင်း

မှတ်တမ်းများထားရှိခြင်း အစရှိသော နည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်

အရာများစုဆောင်းရခြင်း၏ ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်၊ စစ်ဆေးမည့ပ
် ုစ
ံ ၊ံ ခိင
ု လ
် ုမ
ံ ှု

ရမည်။

ဆို င် ရာကိ စ္စ ရ ပ် များနှ င့်

နောက်ဆုံးရလဒ်များသည် ကွာဟချက်များနှင့် အမှားများကင်းစင်ပြီး၊

စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ရ မည့်

အသိ ပ ညာ၊

ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ တတ်ကျွမ်းမှုများစသည်တို့ကို ရှင်းလင်းပြည့်စုံစွာ

၎င်းတို့ကို သင့်လျော်စွာ သိမ်းဆည်း မှတ်တမ်းတင်ထားရှိရမည်။

ဖော်ပြထားရမည်။

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မရ
ှု လဒ်များနှငပ
့် တ်သက်၍ ခိင
ု လ
် မ
ုံ ရ
ှု ပြ
ှိ ီး အသုံးဝင်သည့်

၆၊ ၄၊ ၆။ အောက်ပါ အချက်များကို သေချာစေသည့် လုပင
် န်းစဉ်များ ပံပ
့ ိုးပေးရန်-

ကောက် ချက် ချမှု များကို ဖြစ် ပေါ်စေသည့် ဝေဖန် ဆ န်း စစ် မှု ဆို င် ရာ
ရလဒ်များ ပေးစွမ်းနိင
ု ရ
် န်အတွက် နည်းပညာအရ ခိင
ု မ
် ာမှုရပြ
ှိ ီး ကောင်းမွန်

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းသည် ကိုးစားနိုင်မှု၊ ခိုင်လုံမှု (ရည်ရယ
ွ ်

သည့အ
် ချက်အလက်ဝေဖန် ဆန်းစစ်မန
ှု ည်းလမ်းများကို အသုံးပြုရမည်။

ချက် နှ င့် လို က် လျောညီ ထွေ စွာ အသုံး ပြုနို င် မှု ) နှ င့် မျှတမှု ရှိ

ဝေဖန် ဆန်းစစ်မှု ရလဒ်များကို ပြည့စ
် စ
ုံ ွာ မှတတ
် မ်းတင်ထားပြီး လိအ
ု ပ်

ရမည်။

ပါက ပြန်လည် စစ်ဆေးခံနိုင်သော မှတ်ကျောက်တင်ခံနိုင်မှု ရှိရမည်။

စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု ရ လဒ် များကို

အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များတွင် ဖော်ပြထားသော ရလဒ်များသည်

ကောက် ချက် ဆွဲ ရာတွ င်

စာရင်း အင်း ဆို င် ရာ တိ ကျသေချာမှု နှ င့် ခို င် လုံ မှု ရှိ ကြောင်း

ခိင
ု လ
် မ
ုံ ၊ှု တန်ဖိုးထားမှုရပြ
ှိ ီးစစ်မန
ှ ကြေ
်
ာင်း အထောက်အထား ပြသနိင
ု ရ
် မည်။

ပြသနို င် ရ န် နမူ နာကောက် ယူ ခြ င်း လု ပ် င န်း စဉ် ကို မှ တ် တ မ်း

စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု ဆို င် ရာ အချက် အ လက် များနှ င့် ရလဒ် များကို

ထားရှိရမည်။

ပါဝင် သ က် ဆို င် သူ များက သင့် လျော် ထိ ရောက် စွာ အသုံး ပြုနို င် ရ န်

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုများကို စံသတ်မှတ်ခြင်း၊ လေ့လာကြီးကြပ်

သင့်လျော်သည့် နည်းလမ်းများဖြင့် အစီရင်ခံတင်ပြရမည်။

ခြင်း နှ င့် မှ တ် တ မ်း များထားရှိ ခြ င်း နည်း လမ်း များဖြင့် ဆောင်
ရွက်ရမည်။
နောက် ဆုံး ရလဒ် များသည် ကွာ ဟချက် များနှ င့် အမှားများ
ကင်း စင် ပြီး ၊ ၎င်း တို့ ကို သင့် လျော် စွာ သိ မ်း ဆည်း မှ တ် တ မ်း

၆၊ ၄။ နမူ နာအခြေပြု သင် ယူ မှု စ စ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း များအတွ က် အရည်

တင်ထားရှိရမည်။

အသွေးအာမခံ မှု စ နစ် တ စ် ခု တွ င် အောက် ပါ မရှိ မ ဖြစ် လို အ ပ် ချက် များပါ

စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု ရ လဒ် များနှ င့် ပ တ် သ က် ၍ ခို င် လုံ မှု ရှိ ပြီး

ရှိရမည် -

အသုံးဝင်သည့် ကောက်ချက်ချမှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ဝေဖန်
ဆန်းစစ်မဆ
ှု င
ို ရ
် ာ ရလဒ်များ ပေးစွမ်းနိင
ု ရ
် န်အတွက် နည်းပညာအရ

၆၊ ၄၊ ၁။

ခိင
ု မ
် ာမှုရပြ
ှိ ီး ကောင်းမွနသ
် ည့် အချက်အလက်ဝေဖန် ဆန်းစစ်မှု

ရှင်းလင်းတိကျစွာ သတ်မတ
ှ ထ
် ားသော ကျောင်းသားထုအတွင်းမှ

နည်းလမ်းများ အသုံးပြုရမည်။ ဝေဖန်ဆန်းစစ်မှု ရလဒ်များကို

ကို ယ် စားပြုနမူ နာအု ပ် စု ကို ရွေးချယ် ၍ အကောင် အ ထည်

ပြည့် စုံ စွာ မှ တ် တ မ်း တင် ထားပြီး လို အ ပ် ပါက ပြန် လ ည်

ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည်။
၆၊ ၄၊ ၂။

စစ်ဆေးခံနိုင်သော မှတ်ကျောက်တင်ခံနိုင်မှု ရှိရမည်။

သက် ဆို င် ရာနောက်ခံ အ ကြောင်းရင်း နှ င့် ဆက် စ ပ် အ ကြောင်း

ပါဝင်သက်ဆိင
ု သ
် မ
ူ ျားက စစ်ဆေး အကဲဖြတ်မဆ
ှု င
ို ရ
် ာ အချက်

အရာ အချက်အလက်များ ကောက်ယူရမည်။
၆၊ ၄၊ ၃။

အလက် များနှ င့် ရလဒ် များကို ထိ ရောက် စွာ အသုံး ပြုနို င် ရ န်

နမူ နာအု ပ် စု များ ရွေးချယ် သ တ် မှ တ် သ ည့် အ ခါ သို့ မ ဟု တ်

သင့် လျော် ကောင်း မွ န် သ ည့် နည်း လမ်း များဖြင့် ရလဒ် များကို

အကောင်အထည်ဖော်သည့်အခါတွင် ပြည့်စုံမှုမရှိသည့် အချက်

အစီရင်ခံ တင်ပြရမည်။

သိမ
ု့ ဟုတ် အခြားဘက်လက
ို မ
် မ
ှု ျား၏ သက်ရောက်မက
ှု ို အစီရင်ခံ
တင်ပြရမည်။
၆၊ ၄၊ ၄။

ကောင်းမွနစ
် ွာ လေ့ကျင့သ
် င်တန်းပေးထားပြီး လုလေ
ံ
ာက်သော
ရင်းမြစ်ရသ
ှိ ည့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မအ
ှု ဖွဲ့ဖြင့ဆေ
်
ာင်ရက
ွ ရ
် မည်။
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ခေါင်းစဉ်

လိုအပ်ချက်

၇။ မှတ်တမ်းထားခြင်း

၇၊ ၁။

၇၊ ၂။

ခေါင်းစဉ်

မှ တ် တ မ်း များ ထားရေးအတွ က် အသုံး ပြုရသော အချ ိန် နှ င့် ရ င်း မြစ် များ

၇၊ ၄။

အတတ်ပညာ ဖွံ့ဖြိုး

အတတ်ပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မ(ှု CPD) အစီအစဉ်များနှင့် ကနဦး လုပင
် န်းခွင်

ပေါက်မြောက်အောင်မြင်စေမည့်တန်ဖိုးနှင့် ညီမျှမှုရှိရမည်။

တိုးတက်စေခြင်း (ဆရာ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မအ
ှု စီအစဉ်များကို အတန်းတွင်းနှင့် ကျောင်းတွင်းစစ်ဆေး

အတတ်ပညာ သင်တန်း

အကဲဖြတ်နည်းလမ်းများ ထိရောက်မရ
ှု စေရ
ှိ
န် ရည်ရယ
ွ ခ
် ျကဖ် ြင့် ရေးဆွရ
ဲ မည်။

မှတတ
် မ်းထားရာတွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိင
ု ရ
် ာ အချက်အလက်များ လုခံ ြုံမှုရစေရ
ှိ
န်

များ)
၈၊ ၂။ ပညာရည်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆရာ

ဆရာသည် ထပ်ဆောင်းပံပ
့ ိုးကူညမ
ီ ှု လိအ
ု ပ်သော ကျောင်းသားများ၊ မျှော်မန
ှ ်း

အတတ်ပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (CPD) အစီအစဉ်များနှင့် ကနဦး လုပင
် န်းခွင်

ထားသည့အ
် တိင
ု ်း သင်ယူ လေ့လာနိင
ု သေ
်
ာ ကျောင်းသားများနှင့် မျှော်မန
ှ ်း

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မအ
ှု စီအစဉ်များသည် အတန်းတွင်းနှင့် ကျောင်းတွင်း စစ်ဆေး

ရလဒ်များထက် ကျော်လန
ွ ၍
် သင်ယလေ့
ူ
လာနိင
ု သေ
်
ာ ကျောင်းသားများကို

အကဲ ဖြတ် န ည်း လမ်း များအပေါ် ထိ ရောက် မှု ရှိ / မရှိ ပုံ မှ န် အကဲ ဖြတ်

သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် မှတ်တမ်းထားရမည်။

သုံးသပ်ရမည်။

ကျောင်း များသည်

ကျောင်း သားများ၏

တတ် မြောက် မှု များအတွ က်

ှု င
ှ ့် နမူနာအခြေပြု သင်ယမ
ူ ှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မဆ
ှု င
ို ရ
် ာ
၈၊ ၃။ အဆင့်ပြီးမြောက်မန

တိကျသေချာသော မှတ်တမ်းများ ထားရမည်။
၇၊ ၅။

၈၊ ၁။ ပညာရည်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆရာ

ကုန်ကျမှုသည် ထိမ
ု ှတ်တမ်းများ၏ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မရ
ှု ည်ရွယ်ချက်များ

ကာကွယ်ပေးရမည်။
၇၊ ၃။

၈။ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆရာ

လိုအပ်ချက်

စဉ်ဆက်မပြတ် ဆရာအတတ်ပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (CPD) အစီအစဉ်များကို

မြို့နယ်အဆင့် သိမ
ု့ ဟုတ် ခရိင
ု အ
် ဆင့် စသည့် တာဝန်ရအ
ှိ ဖွဲ့အစည်းများသည်

စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု န ည်း လမ်း များ ထိ ရောက် မှု ရှိ ရ န် ရည် ရွ ယ် ချက် ဖြင့်

အဆင့ပြ
် ီးမြောက်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများအတွက် တိကျသေချာသော

ရေးဆွဲရမည်။

မှတ်တမ်းများရှိရမည်။
၇၊ ၆။

ှု င
ှ ့် နမူနာအခြေပြု သင်ယမ
ူ ှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မဆ
ှု င
ို ရ
် ာ
၈၊ ၄။ အဆင့်ပြီးမြောက်မန

နိုင်ငံအဆင့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုများအတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သော

စဉ်ဆက်မပြတ် ဆရာအတတ်ပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (CPD) အစီအစဉ်

အဖွဲ့အစည်းများသည် လိအ
ု ပ်သော မှတတ
် မ်းများထားရှပြ
ိ ီး တစ်ဦးချင်းစီ၏

များသည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုနည်းလမ်းများအပေါ် ထိရောက်မှု ရှိ/မရှိ

အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ထားရမည်။

အသေးစိတ် ကြည့်ရှုရန်
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အခန်း

(၂)
သင်ကြားသင်ယူခြင်း
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အခန်း(၂)

သင်ကြားသင်ယူမှုနမူနာပုံစံ
(A Model for Learning and Teaching)

သင်ကြားသင်ယူခြင်း
၂၉။

အခြေခံ ပ ညာရေးဥပဒေ (BEL) တွ င် “သင် ယူ သူ ဗ ဟို ပြုချဉ်း ကပ် န ည်း ” အပါအဝင် ထိ ရောက် သော
သင် န ည်း များဖြင့် သင် ကြားသင် ယူ မှု ဖြစ် စ ဉ် ကို စနစ် တ ကျအကောင် အ ထည် ဖော် ဆောင် ရွ က် ရေး” ကို
အခြေခံပညာရေးဆိုင်ရာ အခြေခံမူ ၁၃ တစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြထားသည်။

၃၀။ သင်ယူသူဗဟိုပြုချဉ်းကပ်နည်းကို အသုံးပြုသော သင်ယူမှုဝန်းကျင်တစ်ခုတွင် ဆရာသည် -

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
၂၆။ ဤအခန်းတွင် ကျောင်းသားများ၏ သင်ယူမက
ှု ို အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် သင်ကြားသင်ယမ
ူ ှု
ဆိင
ု ရ
် ာ ချဉ်းကပ်နည်းများနှင့် လုပင
် န်းစဉ်များအကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ အဆိပ
ု ါ ချဉ်းကပ်နည်း
များနှ င့် လု ပ် င န်း စဉ် များသည် သင် ယူ မှု တိုး တက် ကောင်း မွ န် စေရ န် ပြုလု ပ် သော ပညာရည်
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို လမ်းညွှန်ပေးသည်။
ူ င်းဆိသ
ု ည်မှာ တစ်စတ
ုံ စ်ယောက်က သင်ကြားပေး၍ဖြစ်စေ၊ ကိယ
ု တ
် င
ို ် တွေ့ကြုံ၍ဖြစ်စေ၊
၂၇။ သင်ယခြ
လေ့လာကျက် မှ တ် ၍ ဖြစ် စေ အသိ ပ ညာ၊ နားလည် သ ဘောပေါက် မှု ၊ ကျွမ်း ကျင် မှု များနှ င့်
တတ် ကျွမ်း မှု များဖွံ့ ဖြိုးလာသည့် ဖြစ် စ ဉ် တ စ် ခု ဖြစ် သ ည် ။ သင် ယူ ခြ င်း သည် နေ့စဉ် လု ပ် င န်း
ဆောင်တာများ၏ အကျ ိုးဆက်အနေဖြင့် သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ် လာသကဲသ
့ ို့ ကျောင်းပညာ
ရေးမှဖြစ်စေ၊ ကျောင်းပြင်ပပညာရေးမှဖြစ်စေ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လေ့လာသင်ယူခြင်းဖြင့်လည်း
ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
၂၈။ သင်ကြားခြင်းသည် ကျောင်းသားတစ်ဦးကို အသိပညာ၊ နားလည်သဘောပေါက်မ၊ှု ကျွမ်းကျင်မှု
များနှင့် တတ်ကျွမ်းမှုများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ကူညလ
ီ ပ
ု ဆေ
်
ာင်ပေးသည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခဖု ြစ်သည်။
သင်ကြားနည်းများသည် သင်ကြားသည့် အကြောင်းအရာ၊ သဘောသဘာဝ၊ ကျောင်းသား၏
စွမ်းရည်၊ ပင်ကိုလက္ခဏာ စသည်တို့အပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

(က)

မိ မိ တို့ ၏ ဘာသာရပ် ဆို င် ရာ အသိ ပ ညာများအပြင် လူ တို့ ၏ စိ တ် ပို င်း /ရု ပ် ပို င်း ဆို င် ရာဖွံ့ ဖြိုးမှု ကို သိ ရှိ
နားလည်သည်။

(ခ)

ဆရာတစ်ယောက်အနေဖြင့်ရှိရမည့် စိတ်နေသဘောထားနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို သိရှိသည်။

(ဂ)

မိ မိ နှ င့် ကျောင်း သားများကြား ဆက် ဆံ ရေးကို သက် ရောက် မှု ရှိ စေ နို င် သ ည့် အကြောင်း အရာများကို သိ ရှိ
နားလည်သည်။

(ဃ)

ဆရာတစ် ယောက် အ နေဖြင့် ကျောင်း သားများကို သင် ရိုး ညွှ န်း တမ်း တွ င် ပါဝင် လု ပ် ဆောင် သ င် ယူ စေရ န်
လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပြီး ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုရှိစေရန် သင်ကြားမှုနည်းလမ်း အသွယ်သွယ်ကို အသုံးပြုသည်။

၃၁။ သင် ယူ သူ ဗ ဟို ပြုချဉ်း ကပ် န ည်း တွ င် ဆရာသည် ကျောင်း သားတစ် ဦးချင်း စီ ၏ လို အ ပ် ချက် များကို သိ ရှိ
ဖော်ထုတ်ပေးပြီး ထိုလိုအပ်ချက်များနှင့် သင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းများကို အလေးထား ချ ိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့်
ကျောင်းသားကို တတ်မြောက်အောင်မြင်စေသည်။ စာသင်ခန်းတစ်ခုတွင် သင်ယူသူဗဟိုပြုချဉ်းကပ်နည်းကို
အောက်ပါသွင်ပြင်လက္ခဏာများဖြင့် ပြသနိုင်သည်(က)

ဆရာနှင့်ကျောင်းသားနှစ်ဦးလုံးသည် သင်ယူမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြ
သည်။

(ခ)

ဆရာနှငကျေ
့်
ာင်းသားနှစဖက
်
လ
် ုံးက သင်ကြားသင်ယမ
ူ ဆ
ှု င
ို ရ
် ာ ထင်မြင်ချက်များကို ထုတဖေ
် ာ်ပြောကြားကြ
သည်။

(ဂ)

ကျောင်းသားများကို မေးခွန်းမေးတတ်ရန်၊ စူးစမ်းရှာဖွေတတ်ရန်၊ ပြန်လည် သုံးသပ်တတ်ရန်၊ လေ့ကျင့တ
် တ်
ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏သင်ယူမှုကိုပြသတတ်ရန် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည်။

၁၃ ပုဒ်မ ၄(ဆ)၊ အခြေခံပညာရေးဥပဒေ ၂၀၁၉ ခုနှစ်။
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www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)
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၁၄

အမျ ိုးသားပညာရေး ရည် မှ န်း ချက် များ နှ င့် ကို က် ညီ မှု ရှိ သ ည် ။ အမျ ိုးသားပညာရေးဥပဒေတွ င် လ ည်း
“လူတစ်ဦးချင်းမှသည် မြန်မာ့လမ
ူ အ
ှု ဖွဲ့အစည်းတစ်ခလ
ု ုံးအတွက် အသုံးဝင်မည့် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာနှင့်
၁၅
ကျွမ်း ကျင် မှု များကို လေ့ကျင့်ဖော် ဆောင် နို င် စွ မ်း ရှိ ရေး”
ကို သင် ရိုး ညွှ န်း တမ်း နှ င့် သင် ရိုး ညွှ န်း တမ်း စံ
သတ်မတ
ှ ခြ
် င်းအခန်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။ထိကြေ
ု့
ာင့်အသိပညာ(Knowledge)သည်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတစ်ခလ
ု ုံး၏
အစိတအ
် ပိင
ု ်းတစ်ခမ
ု ျှသာဖြစ်ကြောင်း သိရန
ှိ င
ို သ
် ည်။ သိဖု့ ြစ်၍ ဤသင်ကြားသင်ယမ
ူ န
ှု မူနာပုစ
ံ သ
ံ ည် အသိပညာ၊
နားလည် သ ဘောပေါက် မှု ၊ ကျွမ်း ကျင် မှု များ၊ တတ် ကျွမ်း မှု များရရှိ ပြီး ၎င်း တို့ ကို ပို မို ခက် ခဲ သော အခြေ
အနေများတွင် လိုက်လျောညီထွေစွာ အသုံးချနိုင်ရေးကို အလေးပေး ဖော်ပြထားသည်။

၃၂။ အခြေခံ ပ ညာရေး၏ ရည် ရွ ယ် ချက် များအရ သင် ယူ သူ ဗ ဟို ပြုချဉ်း ကပ် န ည်း သည် လို အ ပ် ချက် တ စ် ခု
ဖြစ် သ ည် ။ အခြေခံ ပ ညာသင် ရိုး ညွှ န်း တမ်း ဖြင့် ကျောင်း သားများအတွ က် ကို ယ် တို င် လေ့ လာသင် ယူ မှု
အခွ င့် အ လမ်း များကို ဖန် တီး ပေးရန် လို အ ပ် သ ည် ။ ဆို လို သ ည် မှာ ကျောင်း သားများသည် မိ မိ တို့ ၏
လေ့လာသင်ယမ
ူ အ
ှု တွက် မိမက
ိ ယ
ို တ
် င
ို ် ပိမ
ု တ
ို ာဝန်ယရ
ူ မည်။ အခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းဖြင့် ကျောင်းသားများ
ကို အသိ ပ ညာနှ င့် နားလည် သ ဘောပေါက် မှု အ ပြင် စိ တ် နေ သဘောထားများနှ င့် ကျွမ်း ကျင် မှု များ ဖွံ့ ဖြိုး
တိုး တက် စေရ မည် ။ ဆို လို သ ည် မှာ မိ မိ တို့ လေ့လာသင် ယူ သ ည့် အရာကို စူး စမ်း ရှာ ဖွေတတ် ရ န် နှ င့်
လေ့လာဆန်းစစ်တတ်ရန်၊ သိလိုစိတ်ပြင်းပြရန်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတတ်ရန်နှင့် လေးနက်စွာဆန်းစစ် ဝေဖန်
တတ်ရန် ကျောင်းသားများကို အခွငအ
့် လမ်းများ ပံပ
့ ိုးပေးရမည်။ အဆိပ
ု ါလုပင
် န်းများတွင် ကျောင်းသားများအား
ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်အတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံသော သင်ယူမှုဝန်းကျင်များကို ဆရာများက ဖန်တီးပေးရမည်။
၃၃။ အခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ကျောင်းသားများအနေဖြင့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး
နည်း ပညာ၊ ပတ် ဝ န်း ကျင် ထိ န်း သိ မ်း စောင့် ရှောက် ရေးဆို င် ရာ ကျွမ်း ကျင် မှု များ စသည် တို့ ကဲ့ သို့ သော
ခေတ်မီနည်းပညာများကို လေ့လာသင်ယူရန်၊ သင်ယူထားသည်များကို နေ့စဉ်ဘဝတွင် မည်သို့လက်တွေ့
အသုံးချမည်ကို စဉ်းစားတွေးခေါ်ရန်၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရက
ွ ခြ
် င်း နှင့် ပါဝင်လပ
ု ဆေ
်
ာင်ခြင်းဆိင
ု ရ
် ာ ကျွမ်းကျင်မမ
ှု ျား
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိကြောင်းကို အလေးပေးဖော်ပြထားသည်။ ဤသင်ယူမှုပန်းတိုင်များ
ပေါက်မြောက်ရန်အတွက် ကျောင်းသားများ၏ တက်ကြွသော ပါဝင်ဆောင်ရက
ွ မ
် မ
ှု ျား လိအ
ု ပ်သည်။ သိရ
ု့ ာတွင်
၎င်းကို ဆရာများက ပံ့ပိုးကူညီပေးသည့် ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်း၌သာ ရရှိနိုင်မည်။
၃၄။ ဆရာသည် သင်ယသ
ူ ဗ
ူ ဟိပု ြုချဉ်းကပ်နည်းကို အသုံးပြု၍ ကျောင်းသားများ၏ တိုးတက်မန
ှု င
ှ ့် စွမ်းဆောင်ရည်
တိက
ု့ ို စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာကြီးကြပ်အကဲဖြတ်ရမည်။ ဆရာသည် ကျောင်းသားများ၏ သင်ယတ
ူ တ်မြောက်
မှုကို သင်ရိုးပြီးမြောက်မှုထက် ပိုမိုအလေးထားရမည်။
၃၅။ ထို့ကြောင့် သင်ကြားသင်ယူမှုနမူနာပုံစံသည် သင်ကြားသင်ယူမှုနည်းလမ်းများနှင့်အတူ “တွေးခေါ်ကြံဆ
ဝေဖန် ပို င်း ခြားနို င် သော အသိ ဉာဏ် ရှိ ၍ ဗလငါးတန် ပြည့် စုံ သ ည့် နို င် ငံ့ သားကောင်း များ ဖြစ် ထွ န်း ရေးကို
ဦးတည်လေ့ကျင့်ပေးရန်၊ ပြည်သူ့နတ
ီ ၊ိ ဒီမက
ို ရေစီ ကျင်စ
့ ဉ်နင
ှ ့် လူ့အခွငအ
့် ရေးဆိင
ု ရ
် ာ စံနန
ှု ်းများဖြင့် ဥပဒေကို
လေးစားလိုက်နာသော နိုင်ငံသားများ ဖြစ်လာစေရေးအတွက် လေ့ကျင့်ပြုစုပျ ိုးထောင်ပေးရန်” ဟူသော
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၃၆။ ထိသ
ု ရ
ိ ပြ
ှိ ီးသော အသိပညာကို အခြေအနေသစ်များတွင် အသုံးချနိင
ု ခြ
် င်းမှာမူ အဆင့မြ
် င့် တွေးခေါ်နိင
ု စ
် မ
ွ ်းများ
(Higher Order Thinking Skills) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သင်ကြားသင်ယူမှုဖြစ်စဉ်ကို
နားလည်စေသော သင်ယူမှုအဆင့်ခွဲခြင်းပုံစံများ (Learning Taxonomies) ဥပမာအားဖြင့် ဘလွန်းမ်၏
သင်ယူမှုအဆင့်ခွဲခြင်းပုံစံ (Bloom's Taxonomy of Cognitive Learning) နှင့် မြင်သာသောသင်ယူမှုရလဒ်
အဆင့မ
် ျားဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ခြင်းပုစ
ံ ံ (Structure of the Observed Learning Outcome-SOLO)တိသ
ု့ ည်
အကြောင်း အရာတစ် ခု ကို နားလည် သ ဘောပေါက် ရ န် ၊ အဆင့် မြ င့် စ ဉ်း စားတွေးခေါ်တတ် ရ န် လေ့ကျင့်
သင်ကြားရေးအတွက် အထောက်အကူပြုကြသည်။ အကြောင်းအရာတစ်ခက
ု ို သိရသ
ှိ ွားခြင်း၊ အသိပညာကိရရ
ု ခြ
ှိ င်း
(Knowlegde) သည် ကျောင်း သားနှ င့် ဆရာ၏ သင် ကြားသင် ယူ မှု အတွေ့အကြုံ အတွ က် အမှ န် ပ င်
အဓိ ကကျသည် ။ မှ တ် မိ ခြ င်း (Recall)၊ နားလည် သ ဘောပေါက် ခြ င်း (Understanding) နှ င့် လက် တွေ့
အသုံးချတတ်ခြင်း (Application) တိသ
ု့ ည် အဆင့မြ
် င့စ
် ဉ်းစား တွေးခေါ်နိင
ု စ
် မ
ွ ်းများ(Higher Order Thinking
Skills) နှင့် နက်နစ
ဲ ွာနားလည်သရ
ိ သ
ှိ င်ယမ
ူ ှု (Deep Learning) တိအ
ု့ တွက် အခြေခံအတ
ု မြ
် စ်သဖွယ် ဖြစ်သည်။

သင်ယခြ
ူ င်း
၃၇။ ကျောင်းသားများအတွက် အခြေခံပညာရေး၏ရည်မှန်းချက်များတွင် အောက်ပါအချက်များ ပါဝင်သည်(က)

ပြည် သူ့ နီ တိ ၊ ဒီ မို က ရေစီ ကျင့် စ ဉ် နှ င့် လူ့ အခွ င့် အ ရေးဆို င် ရာ စံ နှု န်း များဖြင့် ဥပဒေကို လေးစားလို က် နာ

(ခ)

အမြင် ကျယ် မှု ရှိ ပြီး စူး စမ်း ရှာ ဖွေလေ့လာလို သော စိ တ် ဓာတ် နှ င့် ပူး ပေါင်း တီ ထွ င် ကြံ ဆ ဆောင် ရွ က် တ တ်

(ဂ)

သဘာဝပတ် ဝ န်း ကျင် ကို မြတ် နိုး ကာကွ ယ် ထိ န်း သိ မ်း ပြီး စဉ် ဆ က် မ ပြတ် ဖွံ့ ဖြိုးတိုး တက် မှု ဆို င် ရာ အသိ

တတ်သည့် တာဝန်သိစိတ်၊ တာဝန်ယူစိတ်ရှိသူများဖြစ်ရန်၊ ၁၆
သူများဖြစ်ရန်၊ ၁၇

ပညာ၊ အတတ်ပညာကို လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်သူများဖြစ်ရန်။ ၁၈
၁၄ ပုဒ်မ ၃၊ အမျ ိုးသားပညာရေးဥပဒေ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ (ပြင်ဆင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်)။
၁၅ ပုဒ်မ ၃၉ (ခ)၊ အမျ ိုးသားပညာရေးဥပဒေ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ (ပြင်ဆင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်)။
၁၆ ပုဒ်မ ၃(ဂ)၊ အခြေခံပညာရေးဥပဒေ ၂၀၁၉ ခုနှစ်။
၁၇ ပုဒ်မ ၃(ဃ)၊ အခြေခံပညာရေးဥပဒေ ၂၀၁၉ ခုနှစ်။
၁၈ ပုဒ်မ ၃(စ)၊ အခြေခံပညာရေးဥပဒေ ၂၀၁၉ ခုနှစ်။

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။
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၃၈။ ဘာသာရပ်နယ်ပယ်များကို (က) လေ့လာသင်ယူခြင်းမှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေ၊ (ခ) ၂၁ရာစု ကျွမ်းကျင်မှုများကို
အသုံး ချခြင်း ဖြင့် နားလည် မှု ကို ပြသခြင်း ဖြင့် ဖြစ် စေ [၂၁ရာစု ကျွမ်း ကျင် မှု များ- ဆက် သွ ယ် ပြောဆို ခြ င်း
(Communication)၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း(Collaboration) နှင့် အုပ်စုဖြင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း
(Group Work)၊ အသစ်ဖန်တီးနိင
ု စ
် မ
ွ ်းရှခြ
ိ င်း (Creativity)၊ ဆန်းသစ်တထ
ီ င
ွ ခြ
် င်း (Innovation)၊ လေးနက်စွာ
တွေးခေါ်ခြင်း (Critical Thinking) နှ င့် ပြဿနာဖြေရှ င်း ခြင်း (Problem Solving)၊ နို င် င့ံ သားကောင်း
၁၉
စိတ်ဓာတ်ရှိခြင်း (Citizenship)] ၊ (ဂ) တစ် ကို ယ် ရေဖွံ့ဖြိုးမှု နှ င့် အလု ပ် အ ကို င် ရရှိ မှု ဆို င် ရာကျွမ်း ကျင်
မှုများ (Soft Skills) များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ (ဃ) အဆင့်မြင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုများ ဖွံ့ဖြိုး
တိုးတက်စေခြင်းဖြင့ဖ် ြစ်စေ အထက်တင
ွ ဖေ
် ာ်ပြထားသော ကျောင်းသားများအတွက် သင်ယမ
ူ မျှေ
ှု ာ်မန
ှ ်းချက်
များ ပေါက်မြောက်အောင်မြင်လာနိုင်သည်။ ဤသင်ယူမှု၏ အကျ ိုးရလဒ်အနေဖြင့် ကျောင်းသားများသည်
၂၀
ပုံ (၂၊ ၁) တွင် ပြထားသည့်အတိုင်း ဗလငါးတန်နှင့် ပြည့်စုံလာမည်။

အသိပညာ

( KNOWLEDGE )

၂၁ ရာစုကျွမ်းကျင်မှုများ

( 21ST CENTURY SKILLS )

ဉာဏဗလ

နားလည်သဘောပေါကမ
် ှု
( UNDERSTANDING )

ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကျွမ်းကျင်မှုများ
( SOFT SKILLS )

ကာယဗလ

ကျွမ်းကျင်မှုများ
( SKILLS )

တတ်ကျွမ်းမှုများ

( COMPETENCES )

အဆင့်မြင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများ

စာရိတဗ
 လ

( HIGHER ORDER THINKING SKILLS )

မိတဗ
 လ

ဘာဂဗလ

၃၉။ အခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းဖြင့် ကျောင်းသားများ မိမတ
ိ ၏
ို့ အသိပညာဗဟုသတ
ု များကို လက်တွေ့အသုံး
ချနိင
ု ရ
် ေးအတွက် နက်နသေ
ဲ
ာနားလည်မန
ှု င
ှ ့် ကျွမ်းကျင်မမ
ှု ျား ရရှစေရ
ိ
န် အဓိကလုပဆေ
်
ာင်ရန်လအ
ို ပ်သည်။
အလွတ်ကျက်မှတ်မှုအပေါ်တွင်သာ မှီခိုအားထားနေပါက အဆိုပါလိုအပ်ချက်ကို ပြည့်မီမည်မဟုတ်ပေ။
၄၀။ ကျောင်း သားများသည် သင် ရိုး ညွှ န်း တမ်း တစ် ခု လေ့လာသင် ယူ သ ည့် အ ခါ သင် ရိုး ညွှ န်း တမ်း တွ င်
ပါဝင် ဖွဲ့ စည်း ထားသော အစိ တ် အ ပို င်း များအကြား ဆက် နွှ ယ် မှု ကို စတင် သိ မြ င် လာမည် ။ ထို့ နောက်
ထိအ
ု ရာများကို သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတစ်ခလ
ု ုံး၏ အစိတအ
် ပိင
ု ်းအဖြစ် သိမြင်လာလိမမ
့် ည်။ ဆက်လက်၍ အဆိပ
ု ါ
အစိတအ
် ပိင
ု ်းမှ အကြောင်းအရာတစ်ခလ
ု ုံးအဖြစ် နားလည်သဘောပေါက်မက
ှု ို အခြားသော အသိပညာများ၊
အခြေအနေများတွင် ဆက်စပ်ကြည့်မြင်လာနိုင်မည်။ အခြေအနေအသစ်များ သို့မဟုတ် ခက်ခဲနက်နဲသော
အခြေအနေများတွင် အသိပညာများကို တီထင
ွ ဖ
် န်တီး အသုံးချနိင
ု သ
် ည့် စွမ်းရည်သည်ပင် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏
အဓိကလိုအပ်ချက်ပင်ဖြစ်သည်။
၄၁။ အဆိပ
ု ါတတ်ကျွမ်းမှုများကို ရရှရ
ိ န်အချ ိန် လိအ
ု ပ်သည်။ အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းမူဝါဒ(NAP)
တွင် “ကျွမ်းကျင်မမ
ှု ျား တစ်ဆင့ခ
် ျင်းတိုးတက်ရရရ
ှိ န်” လိအ
ု ပ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ကျောင်းသားများသည်
အချက်အလက်များကို မှတမ
် နေခြ
ိ
င်းထက် သင်ယမ
ူ က
ှု ို လက်တွေ့အသုံးချခြင်းဖြင့် ၎င်းတိ၏
ု့ ဘာသာရပ်ဆင
ို ရ
် ာ
ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုကို ပြသရန် မျှော်မှန်းထားသည်။
၄၂။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်များအရဖြစ်စေ၊ ထိရ
ု ည်ရယ
ွ ခ
် ျက်များနှငအ
့် ညီ တိုးတက်မက
ှု ို ဆန်းစစ်ပေးသည့်
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများအရဖြစ်စေ မည်သည့်အရာအား လိုအပ်သည်ကို ကျောင်းသားများနှင့် ရှင်းရှင်း
လင်း လင်း ပြောဆို ချ တ
ိ ် ဆ က် ပေးခြင်း ဖြင့် ကျောင်း သားအားလုံး ပေါက် မြောက် အောင် မြ င် မှု ရရှိ အောင်
ပံ့ပိုးကူညီရန်မှာ ဆရာ၏ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။
၄၃။ ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီသည် နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုး၊ အဆင့်အမျ ိုးမျ ိုးဖြင့် ဗလငါးတန်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်
အသိ ပ ညာ၊ ကျွမ်း ကျင် မှု များနှ င့် တတ် ကျွမ်း မှု များကို ပြသရမည် ။ ကျောင်း သားအားလုံး ကို တိုး တက် မှု
ရှိအောင် အားထုတ်ရန်နှင့် မိမိတို့၏ သင်ယူမှုကို အသိအမှတ်ပြုရန်လည်း အားပေးသင့်သည်။

ချ ိတ်ဆက်နေသော ကျွမး် ကျင်မမ
ှု ျားနှင့် တတ်ကျွမး် မှုများ
ပုံ (၂၊ ၁) သင်ယမ
ူ ပ
ှု န်းတိင
ု မ
် ျား
၁၉
၂၀
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သင်ကြားခြင်း
၄၄။ ဆရာများသည် ကျောင်းသားများ အသိပညာများ ရရှပြ
ိ ီး လက်တွေ့အသုံးချရန်နင
ှ ့် အခြေအနေအသစ်များတွင်
တီထွင်ဖန်တီးလုပ်ဆောင်တတ်သော ကျွမ်းကျင်မှုများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် လမ်းညွှန်ပေးရမည်။ ဆရာက
မိမိတို့၏ ဘာသာရပ်ကျွမ်းကျင်မှုကို အသုံးချပြီး ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်နှင့်
ကိုက်ညီသော နည်းလမ်းဖြင့် သင်ကြားပြသရမည်။ သင်ယူမှုဝန်းကျင်ကောင်း တစ်ခုတွင် ကျောင်းသားများ
ပါဝင် ဆောင် ရွ က် ရ န် အ တွ က် ဆရာများက မိ မိ တို့ ၏ သင် ကြားနည်း များ၊ ဆက် သွ ယ် ပြောဆို မှု ဆို င် ရာ
ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်စွမ်းရှိရမည်။ ကျောင်းသားများအား သင်ယူမှုတွင်
ပါဝင်ဆောင်ရက
ွ ရ
် န် ဆရာများက ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီ၏ လက်ရသ
ှိ င်ယန
ူ င
ို မ
် ှု အဆင့် တစ်နည်းအားဖြင့်
“သင်ယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်မှု” (Learning Readiness) ကို သိထားရမည်။ ထိုသိရှိမှုများကို အသုံးပြုလျက်
ဆရာသည် မတူ ညီ သော သင် ယူ မှု ပ န်း တို င် များနှ င့် မတူ ညီ သော ဖွံ့ ဖြိုးမှု အ ဆင့် များတွ င် ရှိ နေ ကြသည့်
မတူညီသော ကျောင်းသားများအတွက် အကောင်းမွန်ဆုံး သင်ကြားနည်းများကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။

သင်ခန်းစာအစပျ ိုးခြင်း (Introduction)

စူးစမ်းရှာဖွေခြင်း (Exploration)

ဆရာာက အရေး�းကြီး�း�သော�ာ

ကျော�ာ�င်းး�သားး�များ��းအားး� သင််ယူူမှုုလုုပ်င
် န်းး�စဉ််တွွင််

အခြေ�ေခံံအသိိပညာာများ��း၊ ဥပဒေ�သများ��းနှှင့််�

မိိမိိတို့့��၏ ရှိိ�ပြီး�း�သော�ာအသိိပညာာများ��း

အသိိသညာာများ��းကိုု� မိိတ်ဆ
် က််ခြ�င်းး�ဖြ�စ်သ
် ည််။

ဆက််လက််တိုးး��ပွား��းစေ�ရန်် ဦးးဆော�ာင််ပေး�းခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

၄၅။ ဆရာသည် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်သင်ရိုးမာတိကာများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ကျောင်းသားများ၏ သင်ယူရန်
အဆင်သင့်ဖြစ်မှုတို့ကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး ထိုအချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော သင်ကြားနည်းများကို
ရွေးချယ်ကြသည်။ အဆိပ
ု ါ သင်ကြားနည်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် ကောင်းမွနသေ
်
ာ/အပြုသဘောဆောင်သော
ဆရာနှ င့် ကျောင်း သားဆက် ဆံ ရေးကို ထည့် သွ င်း စဉ်း စားလျက် ကျောင်း သားများ၏ ရု ပ် ပို င်း ဆို င် ရာ၊
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးမှုကို မထိခိုက်စေဘဲ ရွေးချယ်ရမည်။

၄၆။ လက်တွေ့တွင် ဆရာများက ကျောင်းသားများအား မိမတ
ိ ၏
ို့ အသိပညာနှင့် နားလည်သဘောပေါက်မတ
ှု က
ို့ ို
တည်ဆောက် န ိ ု င ် ရ န် လု ပ ် ဆောင် မ ှု အဆင့ ် ဆင့ ် က ိ ု အသု ံ းပြု၍ ဦးဆောင် ပေးနိ ု င ် သ ည် ။ ဆရာများသည်
ပုံ (၂၊ ၂) တွင် ပြထားသည့် သင်ကြားသင်ယမ
ူ စ
ှု က်ဝန်းကို အသုံးပြု၍သင်ကြားနိင
ု သ
် ည်။ ဆရာနှငကျေ
့်
ာင်းသား
များအနေဖြင့် သင်ယူမှုပန်းတိုင်များကို ပေါက်မြောက်အောင်မြင်စေသည့် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းများကို
လေ့လာဖော် ထု တ် နို င် ရ န် သင် ကြားနည်း များ၊ အလေ့အထများကို ပေါင်း စပ် လျက် အဆို ပါစက် ဝ န်း ကို
အကောင်း ဆုံး အကောင် အ ထည် ဖော် ဆောင် ရွ က် နို င် သ ည် ။ ဤသင် ကြားသင် ယူ မှု စ က် ဝ န်း အတွ င်း ရှိ
သင်ခန်းစာ ချဉ်းကပ်နည်းအမျ ိုးမျ ိုးကို လိက
ု လျေ
်
ာညီထွေစွာအသုံးချခြင်းဖြင့် သင်ကြားသင်ယမ
ူ န
ှု မူနာပုစ
ံ က
ံ ို
ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။

အသုံးချခြင်း (Application)
ကျော�ာ�င်းး�သားး�များ��းသည်် အသိိသညာာများ��းကိုု�
အခြေ�ေအနေ�သစ််များ��းတွွင်် အသုံးး��ချျပြီး�း�
လက််ရှိိ�သင််ယူူမှုုနှှင့််� ပေါ�ါင်းး�စပ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ်သ
် ည််။

ပုံ (၂၊ ၂) သင်ကြားသင်ယူမှုစက်ဝန်း
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၄၇။ သင်ယမ
ူ အ
ှု တွက် ယေဘုယျချဉ်းကပ်နည်းတစ်ခတ
ု င
ွ ် သင်ခန်းစာအစပျ ိုးခြင်း၊ စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းနှင့် အသုံးချခြင်း
ပုံစံများ ပါဝင်သည်(က)

သင်ခန်းစာအစပျ ိုးခြင်း (Introduction)

(ခ)

စူးစမ်းရှာဖွေခြင်း (Exploration)

၅၀။ ဤသင် ကြားနည်း သည် အသိ သ ညာများကို သ င် ယူ ခြ င်း ၊ ပြဿနာဖြေရှ င်း မှု လု ပ် ငန်း စဉ် များနှ င့် အခြေခံ
စည်းမျဉ်းများကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းတို့အပေါ် အလေးထားမှုများ ပါဝင်နေ သည့် အခြေခံပညာ
သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည်။

ဆရာက အရေးကြီး သော အခြေခံ အသိ ပ ညာများ၊ ဥပဒေသများနှ င့် အသိ သ ညာများကို မိ တ် ဆ က် ခြ င်း
ဖြစ်သည်။

ကျောင်းသားများအား သင်ယမ
ူ လ
ှု ပ
ု င
် န်းစဉ်တင
ွ ် မိမတ
ိ ၏
ို့ ရှပြ
ိ ီးသောအသိပညာများ ဆက်လက်တိုးပွားစေရန်
ဦးဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။

(ဂ)

အသုံးချခြင်း (Application)

ကျောင်း သားများသည် အသိ သ ညာများကို အခြေအနေသစ် များတွ င် အသုံး ချပြီး လက် ရှိ သ င် ယူ မှု နှ င့်
ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။

၄၈။ အဆိုပါ သင်ခန်းစာအစပျ ိုးခြင်း၊ စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းနှင့် အသုံးချခြင်း စက်ဝန်းတွင် ကျောင်းသားများအား
လက်တွေ့လုပဆေ
်
ာင်ရန် အခွငအ
့် လမ်းများ ပံပ
့ ိုးပေးရန် လိအ
ု ပ်သည်။ ဆရာများသည် ကျောင်းသားများအား
သင် ခ န်း စာအကြောင်း အရာများတွ င် တက် ကြွစွာ ပါဝင် ဆောင် ရွ က် နို င် ရ န် အားပေးရမည် ။ ထို့ ပြင်
ပတ်ဝန်းကျင်လောကအကြောင်းကို ပိုမိုနက်နဲစွာ သိရှိနားလည်စေရန်အတွက် သင်ခန်းစာပါအကြောင်း
အရာများအကြား ချ ိတ်ဆက်မှုကိုလည်း တည်ဆောက်ပေးရမည်။
၄၉။ ဤသင် ကြားသင် ယူ မှု စ က် ဝ န်း တွ င် ဆရာသည် အခရာဖြစ် ပြီး သင် ခ န်း စာအစပျ ိုးခြင်း ၊ ရှ င်း ပြခြင်း နှ င့်
ကျောင်းသားများအား လမ်းညွှနပေ
် းခြင်းတိက
ု့ ို လုပဆေ
်
ာင်သည်။ သိရ
ု့ ာတွင် ဤစက်ဝန်းသည် သင်ယသ
ူ မ
ူ ျား
အနေဖြင့် အလွ တ် ကျက် မှ တ် မှု အ ပေါ် မှီ ခို ခြ င်း ထက် မိ မိ တို့ ၏ ကို ယ် ပို င် သ င် ယူ မှု တွ င် တက် ကြွစွာ
ပါဝင်လပ
ု ဆေ
်
ာင်သည်ဟု ယူဆထားသည်။ ကျောင်းသားများ၏ တက်ကြွစွာသင်ယမ
ူ က
ှု ို လေ့ကျငပေ
့် းရန်အတွက်
ဆရာနှ င့် ကျောင်း သားများသည် အပြန် အ လှ န် ဆွေးနွေးပြောဆို မှု များတွ င် တက် ကြွစွာ ပါဝင် ရ မည် ။
ဤအပြန် အ လှ န် ဆွေးနွေးပြောဆို မှု ၏ အဓိ က အပို င်း မှာ စာသင် ခ န်း တွ င်း နှ င့် ကျောင်း အဆင့် တို့ တွ င်
ဆောင်ရက
ွ သ
် ည့် သင်ယစ
ူ ဉ် ပုစ
ံ တ
ံ ကျ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အလွတသ
် ဘော စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းတို့
ဖြစ်သည်။ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းသည် ကျောင်းသားများအနေဖြင့် သင်ယမ
ူ ဖှု ြစ်စဉ်၏ မည်သည့နေရ
်
ာတွင်
ရောက်ရှိနေသည်၊ မည်သည့်အရာများကို ဆက်လက်သင်ယူရန် လိုအပ်သည် စသည်တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍
အရေးကြီးသည့် အချက်အလက်များကို ဆရာများအား ပေးသည်။
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သင်ယမ
ူ ရ
ှု လဒ်များ တိးု တက်စေခြင်း
၅၁။ ဤအခန်း တွ င် ဖော် ပြထားသော သင် ကြားသင် ယူ မှု န မူ နာပုံ စံ အားကောင်း လာစေရန် အ တွ က် ဆရာနှ င့်
ကျောင်းသားများ ကျင့်သုံးနေသော အလေ့အထများသည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းပုံစံ၊ အလေ့အထများနှင့်
ကိုက်ညီမှုရှိရမည်။ တိုးတက်မှု အစီအစဉ်တိုင်း၏ အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းမှာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်
ဖော်ပြထားသော အဓိက သင်ယူမှုရလဒ်များ တိုးတက်မှုကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ယူမှုရလဒ်များ
တိုးတက်ကောင်းမွန်ရန် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ သင်ကြားခြင်းနှင့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းစသော ပညာရေး၏
အဓိ က အစိ တ် အ ပို င်း သုံး ခု သ ည် လို က် လျောညီ ထွေဖြစ် ရ န် လို အ ပ် သ ည် ။ ထို့ ပြင် သင် ယူ မှု ရ လဒ် များ
တိုး တက် ကောင်း မွ န် ရေးအတွ က် အသိ ပ ညာ၊ ကျွမ်း ကျင် မှု များ၊ တတ် ကျွမ်း မှု များနှ င့် စပ် လျဉ်း ပြီး
တစ်ဆင့ထ
် က်တစ်ဆင့် ပိမ
ု ခက
ို ခ
် န
ဲ က်နလ
ဲ ာသောအဆင့မ
် ျားကို ဖော်ပြသည့် ရှင်းလင်းသော လမ်းပြမြေပုမ
ံ ျားလည်း
လိုအပ်သည်။
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ကိက
ု ည
် မ
ီ ှု (Alignment)
၅၂။ ဤအခန်း တွ င် အကျဉ်း ချုပ် ဖော် ပြထားသည့် အ တို င်း ဆရာများသည် ကျောင်း သားများ မည် သ ည် ကို
သင် ကြားရမည် နှ င့် ပါဝင် သ င် ယူ မ ည့် ကျောင်း သားများ၏ လို အ ပ် ချက် စ သည့် သဘောသဘာဝနှ င့်
ကို က် ညီ သ ည့် သင် ကြားနည်း များကို ရွေးချယ် ရ မည် ။ ဥပမာအားဖြင့် သင် ခ န်း စာ၏ရည် ရွ ယ် ချက် မှာ
သတင်းအချက်အလက်များကို လေ့လာသင်ယူမှုဖြစ်ပါက အဆိုပါ သတင်းအချက်အလက်များကို ဆရာက
နှု တ် ဖြင့် ဖြစ် စေ ၊ စာဖြင့် ဖြစ် စေ ၊ ရု ပ် ပုံ များအသုံး ပြုခြင်း (Graphic Media) ဖြင့် ဖြစ် စေ တို က် ရို က် ပို့ ချ
ပေးခြင်းသည် သင့လျေ
်
ာ်လမ
ိ မ
့် ည်။ သင်ခန်းစာ၏ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်မှာ ပြဿနာတစ်ခအ
ု ား မည်သဖြေရ
ို့
င
ှ ်းရမည်ကို
သင်ယူရန်ဖြစ်ပါက ကျောင်းသားများကို ပြဿနာအခြေအနေတစ်ခုအား ပေးထားပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော
အဖြေများ ရှာဖွေဖော်ထုတ်တတ်ရန် လမ်းညွှန်ပေးရမည်။ သင်ခန်းစာ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပန်းချ ီပညာတွင်
ပြည့်စုံကောင်းမွန်သော စုတ်ချက်တစ်ချက်ကို ရေးဆွဲတတ်ရန်ဖြစ်ပါက ဆရာသည် ထိုလုပ်ဆောင်ချက်ကို
နမူ နာပြုလု ပ် ပြရမည် ဖြစ် သ ည် ။ ဤဥပမာတစ် ခု ချင်း စီ သ ည် သင် ယူ မှု ပ န်း တို င် နှ င့် သင် ကြားမှု န ည်း များ
ကိုက်ညီကြောင်း ပြသသည်။

၅၃။ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများသည်လည်း သင်ယမ
ူ ပ
ှု န်းတိင
ု ၏
် သဘောသဘာဝကို ထင်ဟပ်နေရမည်။
ဥပမာအားဖြင့် ဓာတ်ငွေ့များကို ကိုယ်စားပြုဖော်ပြသော သင်္ကေတများအကြောင်း ကျောင်းသားများ သိရှိမှု
ရှိ/မရှိကို ဆန်းစစ်သောအခါ ကျောင်းသားများအား ဓာတ်ငွေ့များနှင့် သင်္ကေတများကို ယှဉ်တွဲခိုင်းသော
စစ်ဆေးမှုတစ်ခသ
ု ည် သင့လျေ
်
ာ်လမ
ိ မ
့် ည်။ ပြဿနာဖြေရှင်းမှုဆင
ို ရ
် ာကျွမ်းကျင်မက
ှု ို အကဲဖြတ်ရန်အတွကမ
် ူ
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သည့ပ
် စ
ုံ သ
ံ ည် သက်ဆင
ို ရ
် ာ အချက်အလက်များကို ကျောင်းသားများ ကောက်ယန
ူ င
ို မ
် န
ှု င
ှ ့်
စုစည်းနိုင်မှု၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဖြေများနှင့် ပတ်သက်သော ယူဆချက်များနှင့် ထိုအဖြေများကို လက်တွေ့
စမ်းသပ်ခြင်းတိအ
ု့ ပေါ်တွင် အလေးထားရမည်။ ကျောင်းသားများ ပန်းချ ီဆွန
ဲ ည်းများ အသုံးပြုနိင
ု မ
် ှု ရှ/ိ မရှက
ိ ို
လေ့လာသုံးသပ်လိုပါက ၎င်းတို့ဆွဲထားသော ပန်းချ ီနမူနာများကို စစ်ဆေးရမည်။ သင်ယူမှုပန်းတိုင်များနှင့်
သင် ကြားနည်း များ၊ သင် ယူ မှု ပ န်း တို င် များနှ င့် စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် န ည်း များအကြား ကို က် ညီ မှု ရှိ ခြ င်း ၏
တန်ဖိုးမှာ ဆရာနှင့် ကျောင်းသားနှစ်ဦးစလုံးသည် မည်သည့်အရာကို လေ့လာသင်ယူရမည် ကို သိရှိပြီး
၎င်း တို့ ၏ လေ့ လာသင် ယူ မှု ပုံ စံ သ ည် ၎င်း တို့ အား စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မ ည့် ပုံ စံ နှ င့် ကို က် ညီ မှု ရှိ သ ည် ကို
သိရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။

သင်ယမ
ူ ဆ
ှု င့က
် တ
ဲ းုိ တက်ခြင်း (Learning Progression)
၅၄။ သင်ယခြ
ူ င်းဆိသ
ု ည်မှာ တိုးတက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သင်ယမ
ူ ဆ
ှု င့က
် တ
ဲ ိုးတက်ခြင်း (Learning Progression)
သည် တိကျသော သင်ယမ
ူ န
ှု ယ်ပယ်တစ်ခု (ဥပမာ - ဘာသာရပ်တစ်ခ)ု တွင် လွယက
် ရ
ူ င
ှ ်းလင်းသည့အ
် ဆင့မ
် ှ
နက် နဲ သောကောက် ချက် ဆွဲ ခြ င်း ၊ အသုံး ချခြင်း အဆင့် များအထိ အဆင့် ဆ င့် တိုး တက် လာရာတွ င်
အရေးကြီး သောအဆင့် များကို ဖော် ပြသည် ။ ၎င်း သင် ယူ မှု ဆ င့် ကဲ တိုး တက် ခြ င်း တွ င် အနိ မ့် ဆုံး အဆင့် မှ
အမြင့် ဆုံး အဆင့် အ ထိ ကျွမ်း ကျင် တ တ် မြောက် မှု အဆင့် ဆ င့် တိုး တက် လာပုံ ကို ဖော် ပြသည် ။ သင် ယူ မှု
ဆင့်ကဲတိုးတက်ခြင်းသည် အသိပညာ၊ နားလည်သဘောပေါက်မှု၊ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် တတ်ကျွမ်းမှုများ
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မက
ှု ို ပြသသော လမ်းပြမြေပုတ
ံ စ်ခု ဖြစ်သည်။ ထိလ
ု မ်းပြမြေပုသ
ံ ည် ဘာသာရပ် နယ်ပယ်တစ်ခု
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(ဥပမာ - သိပ္ပံ ဘာသာရပ်) အတွင်းဖြစ်နင
ို သ
် ကဲသ
့ ို့ ကျွမ်းကျင်မန
ှု ယ်ပယ်တစ်ခု (ဥပမာ - ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း)
တွင်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်ယူမှုဆင့်ကဲတိုးတက်ခြင်းများသည် သင်ယူမှုနယ်ပယ်တစ်ခုတွင် အစောပိုင်း
သိမ
ု့ ဟုတ် ကနဦးအဆင့မ
် ျားနှင့် ထိအ
ု ဆင့မ
် ျားမှတစ်ဆင့် ဆက်လက်တိုးတက်မအ
ှု ဆင့မ
် ျားကို ဖော်ပြသည်။
သင် ယူ မှု ဆ င့် ကဲ တိုး တက် ခြ င်း သည် အဆင့် တ စ် ခု အ တွ င်း (ဥပမာ - မူ လ တန်း အဆင့် ပထမတန်း မှ
ပဉ္စမတန်းအထိ) အတန်းလိက
ု ် သင်ယမ
ူ အ
ှု စီအစဉ်ကဖို ြစ်စေ၊ အတန်းတစ်တန်း (ဥပမာ - ပထမတန်း) အတွက်
ပို၍ အသေးစိတ်သော သင်ယူမှုအစီအစဉ်ကိုဖြစ်စေ၊ အတန်းတစ်တန်း၏ စာသင်နှစ်ဝက်တစ်ခုအတွင်းရှိ
သင် ခ န်း စာခေါင်း စဉ် တ စ် ခု အ တွ က် ဖြစ် စေ ဖော် ပြပေးနို င် သ ည် ။ သင် ယူ မှု ဆ င့် ကဲ တိုး တက် ခြ င်း တစ် ခု ၏
အဆင့တ
် စ်ဆင့စ
် ရ
ီ ှိ သိသာမြင်သာသော အပြုအမူများအရ ပြီးခဲ့သောအဆင့အ
် ားလုံးကို တတ်မြောက်သည်ဟု
ယူဆနိင
ု သ
် ည်။ သင်ယမ
ူ ဆ
ှု င့က
် တ
ဲ ိုးတက်ခြင်း အယူအဆများသည် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏ ကျောရိုးသဖွယဖ် ြစ်ပြီး
၎င်း ကို အ ခြေခံ ၍ အသေးစိ တ် ဖော် ပြချက် များနှ င့် ဥပမာများကို ထည့် သွ င်း ကာ သင် ရိုး မာတိ ကာကို
ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်သည်။
၅၅။ သင် ယူ မှု ရ လဒ် များ တိုး တက် ကောင်း မွ န် ရေးသည် အသိ ပ ညာများကို မည် သို့ တ ည် ဆောက် ကြပြီး ၊
ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် တတ်ကျွမ်းမှုများ မည်သို့ဖွံ့ဖြိုးကြသည်ကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် လိုအပ်သည်။
ထို သို့ နားလည် သ ဘောပေါက် စေ ရန် သင် ယူ မှု ဆ င့် ကဲ တိုး တက် ခြ င်း အယူ အ ဆများက ကူ ညီ ပေးသည် ။
ကျောင်းသားများသည် ပညာရေးတွင် အဆင့်ဆင့် တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့၏ သင်ယူမှုရလဒ်များ
သည်လည်း ပိမ
ု ရ
ို ပ
ှု ထွေ
်
းနက်နလ
ဲ ာကြသည်။ ဘာသာရပ်နယ်ပယ်များ၌ အဆိပ
ု ါ ပိမ
ု ရ
ို ပ
ှု ထွေ
်
းနက်နလ
ဲ ာခြင်းကို
အသေးစိတဖေ
် ာ်ပြထားသော သင်ယမ
ူ ပ
ှု န်းတိင
ု မ
် ျားပါဝင်သည့် သင်ယမ
ူ ဆ
ှု င့က
် တ
ဲ ိုးတက်ခြင်းဖြင့် ကောင်းမွနစ
် ွာ
ဖော်ပြနိင
ု သ
် ည်။ ဆရာအများစုသည် ဘလွန်းမ် (Bloom) သိမ
ု့ ဟုတ် SOLO ကဲသ
့ သေ
ို့
ာ သင်ယမ
ူ အ
ှု ဆင့ခွ
် ခြ
ဲ င်း
ပုစ
ံ မ
ံ ျားမှ သင်ယမ
ူ အ
ှု ဆင့ဆ
် င့တ
် န
ို့ င
ှ ့် ရင်းနှီးကြပြီး အနည်းစုမှာ Dreyfus နှင့် Dreyfus (1986) ၏ အခြေခံအဆင့မ
် ှ
ကျွမ်းကျင်မအ
ှု ဆင့ထ
် ိ အဆင့် ၆ ဆင့ရ
် သေ
ှိ
ာ သင်ယမ
ူ ပ
ှု စ
ုံ န
ံ င
ှ ့် ရင်းနှီးကြသည်။ အဆိပ
ု ါ သင်ယမ
ူ အ
ှု ဆင့မ
် ျားသည်
သင်ကြားနည်းများကို လမ်းညွှနပေ
် းနိင
ု သေ
်
ာ်လည်း ၎င်းတိသ
ု့ ည် ယေဘုယျကျသောကြောင့် ဘာသာရပ်တစ်ခ၏
ု
သင် ယူ မှု တိုး တက် ခြ င်း ကို လေ့ လာကြီး ကြပ် ရာတွ င် အားနည်း ချက် များ ရှိ နို င် ပေ သည် ။ ဘာသာရပ်
တစ် ခု အ တွ င်း သင် ယူ မှု တွ င် တိုး တက် လာမှု သို့ မ ဟု တ် သင် ယူ မှု အ စီ အ စဉ် နှ င့် ဆင့် ကဲ တိုး တက် ခြ င်း ကို
သိရှိခြင်းဖြင့် အထက်ပါ သင်ယူမှုအဆင့်များကို ပြည့်စုံ ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။
သင် ယူ မှု ဆ င့် ကဲ တိုး တက် ခြ င်း များသည် သင် ယူ မှု ပ န်း တို င် များကို စီ စ ဉ် ထားရှိ ရ ခြင်း ၏ နောက် ကွ ယ် မှ
အကြောင်းရင်းများကိုပေးပြီး ဆရာများအတွက်လည်း လမ်းညွှန်များအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ထို့ပြင်
ပညာရည် စ စ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း ဆို င် ရာ မေးခွန်း များပြုစု ရေးအတွ က် အညွှ န်း ဘောင် များအဖြစ် လ ည်း
ပံ့ပိုးပေးသည်။ သို့ဖြစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနသည် သင်ယူမှုဆင့်ကဲ တိုးတက်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော
စီမက
ံ န
ိ ်းတစ်ခက
ု ို လက်ရတ
ှိ င
ွ ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရက
ွ လ
် ျက်ရှပြ
ိ ီး ၎င်းစီမက
ံ န
ိ ်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်
စာရွက်စာတမ်းများ ကို (၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ) ပညာသင်နှစ်အတွင်း ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)
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အခန်း

(၃)
ပညာရည်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်
တတ်မြောက်မှုစံသတ်မှတ်ချက်များ
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www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။
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အခန်း(၃)

ပညာရည်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်
တတ်မြောက်မှုစံသတ်မှတ်ချက်များ

ခြုံငုသ
ံ းံု သပ်ချက်
၅၆။ ဤအခန်းတွင် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ သင်ရိုးမာတိကာများ၏ ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်များ၊ သင်ယမ
ူ ရ
ှု လဒ်များ၊
တတ်မြောက်မအ
ှု ညွှန်းကိန်းများနှင့် ပညာရည်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းတိကု့ ြား ဆက်နယ
ွှ မ
် မ
ှု ျားကို
ဖော်ပြထားသည်။ အချ ိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း ဘာသာရပ်တစ်ခု၏ တတ်မြောက်မှုကို မည်သို့
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်နိုင်ပြီး ပညာရည်တတ်မြောက်မှု စံသတ်မှတ်ချက်များအရ မည်သို့ အစီရင်ခံ
တင်ပြနိုင်သည်တို့ကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်။
၅၇။ ရှ င်း လင်း စွာ အဓိ ပ္ပာ ယ် ဖွ င့် ဆို သ တ် မှ တ် ထားသော တတ် မြောက် မှု စံ သ တ် မှ တ် ချက် များသည်
“ကျောင်းသားများ၊ သင်ယူသူလူငယ်လူရွယ်များကို ၂၁ ရာစုအတွက် လိုအပ်သည့် အသိပညာ
၂၁
နှင့် ကျွမ်းကျင်မမ
ှု ျားတတ်မြောက်စေရန် ” ဟူသော မြန်မာ့ပညာရေးစနစ်၏ ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်ကို
အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။

အခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်ပါရှိသော သင်ယူမှုရလဒ်များ
၅၉။ သင်ယမ
ူ ရ
ှု လဒ်များသည် ပညာရေး၏ ပန်းတိင
ု န
် င
ှ ့် ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်များအား အသိပညာ၊ နားလည်သဘောပေါက်
မှု ၊ ကျွမ်း ကျင် မှု များနှ င့် တတ် ကျွမ်း မှု များအနေဖြင့် ဖော် ပြသည် ။ ထို့ ပြင် ၎င်း သင် ယူ မှု ရ လဒ် များသည်
ကျောင်း သားများ မည် သ ည် တို့ ကို သိ ရှိ သ င့် သ ည် နှ င့် မည် သ ည် တို့ ကို လု ပ် ဆောင် နို င် သ င့် သ ည် ကို လ ည်း
သတ်မှတ်သည်။ ဤချဉ်းကပ်နည်းသည် သင်ရးုိ ညွှနး် တမ်းပါ အကြောင်းအရာများကိသ
ု ာ အလေးပေးနေခြင်းမှ
ကျောင်းသားများမည်သည်တက
ို့ ို တွေးခေါ်ဆောင်ရက
ွ န
် င
ို ရ
် မည်ကို အလေးပေးခြင်းသို့ ပြောင်းလဲလာစေသည်။
အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG) ပါ ညွှန်ကြားချက်များတွင် ဤသို့ချဉ်းကပ်
သင်ယူခြင်းကိသ
ု ိရှိရန်သင်ယူခြင်း (Learning to Know)၊ လုပ်ကိုင်တတ်ရန်သင်ယူခြင်း (Learning to Do)၊
ဘဝရပ် တ ည် မှု အ တွ က် သ င် ယူ ခြ င်း (Learning to Be)၊ အတူ တ ကွ ယှ ဉ် တွဲ နေ ထို င် တ တ် ရ န် သ င် ယူ ခြ င်း
(Learning to Live Together) နှ င့် ပြုပြင် ပြောင်း လဲ ရ န် သ င် ယူ ခြ င်း (Learning to Transform) ဟု
အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။
၆၀။ သဘောတရားရေးရာ၊ လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် ၎င်းတို့ကို ဝေဖန်ပိုင်းခြား
နားလည်ခြင်းတို့ကို အသိပညာ (Knowledge) ဟုရည်ညွှန်းသည်။ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခု သို့မဟုတ် လုပ်ငန်း
တစ်ခုအတွက် အသိပညာကို အသုံးချနိုင်သည့် စွမ်းရည်ကို ကျွမ်းကျင်မှု(Skill) ဟုဆိုလိုသည်။ အသိပညာ
နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို လက်တွေ့အသုံးချခြင်းအား တတ်ကျွမ်းမှု (Competence) ဟုယူဆသည်။ အဆိုပါ
အယူအဆများကို ပုံ (၃၊ ၁) တွင် ဖော်ပြထားသည်။
၆၁။ သင်ယူမှုရလဒ်များသည် အသိပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကို သီးခြားစီ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်၍ မရကြောင်း၊ ၎င်းတို့
ကို လက် တွေ့ဘဝအခြေအနေတွ င် အသုံး ချနို င် မှု နှ င့် ပေါင်း စပ် ပေးရန် လို အ ပ် ကြောင်း အသိ ပေး ဖော် ပြ
ထားသည်။
ပုံ (၃၊ ၁) သင်ယူမှုရလဒ်များ - အသိပညာ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် တတ်ကျွမ်းမှုများ

၅၈။ ပညာရည်တတ်မြောက်မှု စံသတ်မှတ်ချက်များသည်(က)

အရေးကြီးသောသင်ယူမှုရလဒ်များအရ ကျောင်းသားများ မည်သည်ကိုသိရှိသည်၊ မည်သည်ကို
နားလည်သဘောပေါက်သည်၊ မည်သည်တို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို ဖော်ပြသည်။

(ခ)

ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းအလိုက်၊ အတန်းအလိုက်၊ ကျောင်းအလိုက်နှင့် နိုင်ငံအဆင့်အလိုက်
တတ်မြောက်မှုကို စောင့်ကြည့်လေ့လာနိုင်မည့် စံသတ်မှတ်ချက်များ ပံ့ပိုးပေးသည်။

အသိပညာ
သဘောတရားရေးရာ၊ လက် တွေ့
ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်
များနှ င့် ၎င်း တို့ ကို ဝေဖန် ပို င်း ခြား
နားလည်ခြင်း

ကျွမး် ကျင်မှု
ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်တစ်ခု သိမ
ု့ ဟုတ် လုပင
် န်း
တစ်ခအ
ု တွက် အသိပညာကို အသုံးချ
နိုင်သည့်စွမ်းရည်

တတ်ကျွမး် မှု
အသိ ပ ညာနှ င့် ကျွမ်း ကျင် မှု များကို
လက်တွေ့ အသုံးချခြင်း

၂၁ အမျ ိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၆ - ၂၀၂၁)၊ စာမျက်နှာ - ၇
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အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)

40

၆၃။ ယေဘုယျရည်မန
ှ ်းချက်များအား အခြေခံ၍ သင်ခန်းစာအတွက် အသေးစိတသ
် င်ယမ
ူ ရ
ှု လဒ်များပြုစုနင
ို သ
် ည်
ကို ဇယား (၃၊ ၁) နှင့် (၃၊ ၂) ဖြင့် ဥပမာပေးဖော်ပြထားသည်။ ဇယား (၃၊ ၁) တွင် အတန်းအလိက
ု ် အသေးစိတ်
သင်ယူမှုရည်ရွယ်ချက်ကို တိုင်းတာနိုင်ရန် မြင်သာသိရှိလွယ်သော ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းများဖြင့် ဖော်ပြ
ထားသည်။ ဇယား(၃၊ ၂) တွင် သင်ယမ
ူ ရ
ှု လဒ်များနှင့် အဆိပ
ု ါသင်ယမ
ူ ရ
ှု လဒ်များကို ကျောင်းသားများ မည်သည့်
အတိုင်းအတာအထိ ပြည့်မီသည်ကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရာတွင် အသုံးပြုသော တတ်မြောက်မှုအညွှန်းကိန်း
များ သတ်မှတ်ရန် အသေးစိတ်ရည်ရွယ်ချက်များ အသုံးပြုပုံကို ဖော်ပြထားသည်။ ဤသို့ သင်ယူမှုရလဒ်
များကို အပြုအမူပြအသုံးအနှုန်းများဖြင့် ဖော်ပြခြင်းကို ကျောင်းသားများ၏ သဘောထားများ၊ ကိုယ်စိတ်
ကျန်းမာ ချမ်းသာခြင်းစသည်တို့ အပါအဝင် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနယ်ပယ်အားလုံးအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကျောင်းသားများ၏ သင်ယမ
ူ ရ
ှု လဒ်များကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရန် အဆိပ
ု ါရလဒ်များကို အပြုအမူပြအသုံးအနှုန်း
များဖြင့် အောက်တွင်တင်ပြထားသည့်အတိုင်း ဖော်ပြရန်လိုအပ်သည်။

ဇယား (၃၊ ၂) သင်ယမ
ူ ှု ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်များ၊ သင်ယမ
ူ ရ
ှု လဒ်များနှင့် တတ်မြောက်မအ
ှု ညွှန်းကိန်းများ - သတ္တမတန်း
သင်္ချာမှ အက္ခရာကိန်းတန်းများ သင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်အတွက် နမူနာပုံစံ

သင်ယမ
ူ ရ
ှု ည်ရယ
ွ ခ
် ျက်များ
နယ်ပယ်

ရည်မန
ှ း် ချက်

အညွှနး် ဘောင်

သင်ယမ
ူ န
ှု ယ်ပယ်

စာာရင်းး�အင်းး�၊ အက္ခခရာာကိိန်းး�တန်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဖော်�်�ပြ� ချျက််များ��းနှှင့််� ကိိန်းး�ဂဏန်းး�
စနစ််များ��း၏ အခြေ�ေခံံကိုု� တတ််မြော��ာက််ကြော��ာင်းး�ပြ�သနိုု�င််ပြီး�း� ၎င်းး�တို့့��ကိုု�
အသက််အရွွယ်အ
် လိုု�က်် နေ့�့စဉ််ဘဝတွွင်် အသုံးး��ချျတတ််လာာရန််။

ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်

အက္ခခရာာကိိန်းး�တန်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ��းကိုု� နား�းလည််ခြ�င်းး�နှင့််�
ှ အသုံးး��ချျ

အတန်းလိက
ု ်

သတ္တတမတန်းး�သင်္ချာ��-၁ မှှ သင််ခန်းး�စာာဥပမာာ

နှငအ
့် စီအစဉ်

အသေးစိတ်
ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်
နှင့် နယ်ပယ်
အလိက
ု ် ပါဝင်သော
အကြောင်းအရာ

တတ်မြောက်မအ
ှု ညွှနး် ကိနး် များ

(ကျောင်းသားများသည်…

(ကျောင်းသားများ…လိမ့်မည်ဟု

(သင်ယူမှုရလဒ်များကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ

လိမ့်မည်။)

မျှော်မှန်းထားသည်။)

လုပ်ဆောင်နိုင်သော ကျောင်းသား

ကိ နး် ဆိုင်ရာဂု ဏ်သ တ္တိများကို

မျ ိုးတူသောကိနး် လုးံ များကို

သင့် လျော် သော

အသုးံ ပြု၍

အုပစ
် ဖွ
ု ့ဲ ၍ အက္ခရာကိနး်

ဂုဏသ
် တ္တဖိ ြင့် မျ ိုးတူသောအက္ခရာ

တန်း၏ တန်ဖးုိ ကို

ကိနး် များကို စုပြီး အရှငး် ဆုးံ ပုံစံ

ရှာတတ်မည်။

ဖြင့် ဖော်ပြနိင
ု မ
် ည်။

အက္ခ ရာကိ နး် ၏

တန်ဖးုိ ကို ရှာတတ်ရန်။

ဇယား (၃၊ ၁) ယေဘုယျ ရည်မှန်းချက်များနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ - သတ္တမတန်း သင်္ချာမှ အက္ခရာကိန်းတန်း
များ သင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်အတွက် နမူနာပုံစံ
သင်ရးုိ ညွှနး် တမ်း

သင်ယမ
ူ ရ
ှု လဒ်များ

များသည် ……လုပ်နိုင်ကြမည်။)

အက္ခရာသင်္ချာဆိင
ု ရ
် ာဖော်ပြချက်များ

၆၂။ အခြေခံ ပ ညာအဆင့် သင် ရိုး ညွှ န်း တမ်း အညွှ န်း ဘောင် တွ င် ကျယ် ပြန့် သော ရည် မှ န်း ချက် များပါရှိ သ ည် ။
အဆိပ
ု ါရည်မန
ှ ်းချက်များကို သိသာမြင်သာသော၊ တိင
ု ်းတာ၍ရသော အသိပညာ၊ နားလည်သဘောပေါက်မ၊ှု
ကျွမ်းကျင်မမ
ှု ျားနှင့် တတ်ကျွမ်းမှုများအဖြစ် ရှင်းလင်းဖော်ပြသည်။ ဤအသိပညာ၊ နားလည်သဘောပေါက်မ၊ှု
ကျွမ်း ကျင် မှု များနှ င့် တတ် ကျွမ်း မှု များသည် သင် ရိုး ညွှ န်း တမ်း နှ င့် သင် ယူ မှု န ယ် ပ ယ် အားလုံး တို့ အ တွ က်
အကျုံးဝင်ပြီး ဘာသာရပ်အလိုက်၊ အတန်းအလိုက် သင်ရိုးမာတိကာများနှင့် ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်များ ပြုစုရာတွင်
အသုံးပြုသည်။ ထိုသင်ရိုးမာတိကာများက သင်ကြားသင်ယူမှုကို လမ်းညွှန်ပေးသည်။

အက္ခရာကိနး် ၏ တန်ဖးုိ ကို

ကိ နး် ဆို င် ရာ

အက္ခရာကိနး် တန်းများ ပေါင်းခြင်း၊

ရှာတတ်ရန်။

နု တ် ခြ င်း ၊ မြှော က် ခြ င်း နှ င့် မို နုိ
မီယယ်၂၂ အချင်းချင်းစားခြင်းကို
နားလည် ၍ ပု စာ္ဆ များဖြေရှ ငး်
တတ်မည်။

မသိကန
ိ း် တစ်လးံု ပါ

ကိနး် ဆိင
ု ရ
် ာဂုဏသ
် တ္တမ
ိ ျားကို

နေ့စဉ် ကြုံ တွေ့ ရလေ့ ရိှ သ ည့်

သော တစ်ထပ်ညီမျှခြင်းပုစာ္ဆ

အသုးံ ပြု၍ မသိကန
ိ း် တစ်လးံု

မသိကန
ိ း် တစ်လးံု ပါ ညီမျှခြင်းကို

များကို ဖြေရှငး် ရန်။

ပါသော တစ်ထပ်ညမ
ီ ျှခြင်းကို

တွက်ချက်နုင
ိ ်ရန် အဆင့်များ

ဖြေရှငး် တတ်မည်။

ကို ရှငး် ပြနိင
ု မ
် ည်။

နိုု�င််ခြ�င်းး�ကိုု� ဆက််စပ််နိုု�င်ရ
် န််။

၃၅

၁ ။ အက္ခခရာာကိိန်းး�တန်းး�ဆိုု�င််ရာာဖော်�်�ပြ�ချျက််များ��း၏ အသုံးး��အနှုုန်းး�များ��း
ကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�စွာာ�သိိရှိိ�ရန််။
၂။

ဖြ�န့််�ဝေ�ရဂုုဏ်သ
် တ္တိိ�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုတတ််ရန််။

၃ ။ အက္ခခရာာကိိန်းး�တန်းး�များ��း ဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာတွွင်် ဖြ�န့့်�ဝေ�ရဂုုဏ််သတ္တိိ�ကိုု�
အသုံးး��ပြု�ု၍ ဖြေ�ေရှှင်းး�တတ််ရန််။
၄ ။ အက္ခခရာာကိိန်းး�တန်းး�များ��း၏ တန််ဖိုးး��ကိုု�ရှာာ�တတ််ရန််။
၅ ။ မသိိကိန်းး�
ိ တစ််လုံးး��ပါါ တစ််ထပ််ညီမျှှခြ�င်းး�ကိုု�
ီ
အသုံးး��ချျ၍ လက််တွေ့�့�
ဘဝပြ�ဿနာာများ��းကိုု� ဖြေ�ေရှှင်းး�နိုု�င်ရ
် န််။
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၂၂

မသိကိန်းတစ်လုံးပါအက္ခရာညီမျှခြင်းများ (Monomial)

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။
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သင်ယူမှုရလဒ်များမှ တတ်မြောက်မှုစံသတ်မှတ်ချက်များဆီသို့
၆၄။ မျှော် မှ န်း ထားသည့် အ ရာကို ကျောင်း သားတစ် ဦးလေ့လာသင် ယူ ခြ င်း ရှိ / မရှိ သိ ရှိ ရ န် ဆရာသည် ၎င်း
ကျောင်းသားသိရှိ၊ လုပ်ကိုင်၊ ပြုမူနိုင်သည့် အရာများကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး တတ်မြောက်မှုစံ
များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရပါမည်။
၆၅။ အတန်းတွင်းစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းသည် ကာလတိုတစ်ခု အတွင်း (ဥပမာ - အပတ်စဉ် သို့မဟုတ် လစဉ်)
ကျောင်းသားများ၏ တိးု တက်မက
ှု သ
ုိ ရ
ိ ရ
ိှ န်အတွက် တတ်မြောက်မစ
ှု သ
ံ တ်မတ
ှ ခ
် ျက်တစ်ခစ
ု က
ီ ုိ အသုးံ ပြုသည်။
၆၆။ ကျောင်းအခြေပြုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အဆင့်ပြီးမြောက်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းတို့သည် အတန်း
အဆင့တ
် စ်ခလ
ု ုံးပြီးမြောက်မှု အပါအဝင် အချ ိန်ကာလတစ်ခအ
ု တွင်း ကျောင်းသားများ၏ တတ်မြောက်မက
ှု ို
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသိလ
ု့ ပ
ု ဆေ
်
ာင်နင
ို ရ
် န် တတ်မြောက်မစ
ှု သ
ံ တ်မတ
ှ ခ
် ျက်များကို သတ်မတ
ှ ရ
် န်
လိုအပ်သည်။
၆၇။ ဥပမာအားဖြင့် “အက္ခရာကိန်းတန်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးများကို သိရှိနားလည်မှုနှင့် လက်တွေ့အသုံးချမှုတို့ကို
ဆက်စပ်နိုင်ရန်” ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်အတွက် တတ်မြောက်မှုစံသတ်မှတ်ချက်တွင် “အက္ခရာကိန်းတန်း
ဆိုင်ရာညီမျှခြင်းများကို သိရှိနားလည်မှု” နှင့် “အက္ခရာကိန်းတန်းများကို လက်တွေ့အသုံးချနိုင်မှုစွမ်းရည်”
ဟူ၍ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်သည်။ ဤအပိုင်းနှစ်ပိုင်းတွင် သင်္ချာညီမျှခြင်းများကို မည်မျှမှတ်မိသည်၊ မည်မျှ
တိတိကျကျ ပြန်လည်အသုံးချနိုင်သည်နှင့် ၎င်းတို့၏ ခက်ခဲမှုအဆင့်များအပေါ်မူတည်၍ တတ်မြောက်မှုကို
သတ် မှ တ် ဖော် ထု တ် နို င် ရ န် အသေးစိ တ် ထ ပ် မံ ဖော် ပြနို င် သ ည် ။ ဤသို  တ တ် မြောက် မ ကို အသေးစိ တ်
ဖော်ပြခြင်းသည် ဇယား (၃၊ ၃) ပါ “အလွန်ကောင်း၊ ကောင်း၊ သာမန် နှင့် ထပ်မံကြိုးစားရန်” ကဲ့သိုသော
စွမ်းဆောင်နိုင်မအဆင့်များ (Performance Levels) သတ်မှတ်ရန်အတွက် အခြေခံတစ်ခုချမှတ်ပေးသည်။
အဆို ပါ စွ မ်း ဆောင် နို င် မ  အ ဆင့် များမှ တစ် ခု ကို အနိ မ့် ဆုံး တတ် မြောက် မှု စံ သ တ် မှ တ် ချက် (Minimum
Achievement Standard) အဖြစ် ရွေးချယ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
၆၈။ စွမ်းဆောင်နင
ို မ
် အ
ှု ဆင်အ
့ မျ ိုးမျ ိုးနှင့် ကိက
ု ည
် သ
ီ ည့ရ
် လဒ်များ ထုတပ် ြန်ရန် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းကို ရေးဆွဲ
ပြင်ဆင်ရာတွင် ဤဥပမာကဲ့သို့ ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။ ရိုးရှင်းသော အက္ခရာကိန်းတန်းများမှ ရှုပ်ထွေးခက်ခဲ
သော အက္ခ ရာကိ န်း တန်း များအထိ အမျ ိုးမျ ိုးရှိ သ ည့် အ နက် နမူ နာအက္ခ ရာကိ န်း တန်း အချ ို့ကို ရွေးချယ်
စစ်ဆေးမည် သို့မဟုတ် အက္ခရာကိန်းတန်းအားလုံးကိုစစ်ဆေးမည် စသည့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း ဆိုင်ရာ

ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတရ
် မည်။ ဤဆုံးဖြတ်ချက်များသည် ကျောင်းသားများ၏ တတ်မြောက်မစ
ှု ံ သတ်မတ
ှ ်
ချက်များအပေါ် ပြည့မ
် မ
ီ အ
ှု တိင
ု ်းအတာအား အကဲဖြတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုလိက
ု သေ
်
ာ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်
မှုများ၏ ကိုးစားနိုင်မှု အရည်အသွေးကို အသိပေးဖော်ပြသည်။ ပုံ (၃၊ ၂) တွင် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အညွှန်း
ဘောင်မှ တတ်မြောက်မှုစံသတ်မှတ်ချက်များဆီသို့ မည်သို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်ကို ပြသထားသည်။
၆၉။ တတ်မြောက်မှုစံသတ်မှတ်ချက်များကို ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားမှသာ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်လွှာပြုစုသူများနှင့်
ဆရာများသည် ၎င်းတတ်မြောက်မှုစံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လွယ်ကူစွာအကဲဖြတ်အမှတ်ပေးနိုင်မည့်
စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု လု ပ် င န်း များကို ပြုစု နို င် မ ည် ။ ဤသို့ သော စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု လု ပ် င န်း များသည်
ကျောင်းသားများက သင်ယမ
ူ ရ
ှု လဒ်များကို မည်မျှကောင်းစွာ ထုတဖေ
် ာ်ပြသနိင
ု သ
် ည်ကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်
ရန် အထောက်အကူပြုသည်။ ဤလုပင
် န်းများဖြင့် ကျောင်းသားများသည် တတ်မြောက်မစ
ှု သ
ံ တ်မတ
ှ ခ
် ျက်များ
ကို မည်သည့အ
် တိင
ု ်းအတာထိ ပြည့မ
် သ
ီ ည်ကို လွယက
် စ
ူ ွာသိရန
ှိ င
ို သ
် ည်။ သိဖု့ ြစ်ပါ၍ မြန်မာနိင
ု င
် စ
ံ ာစစ်ဦးစီးဌာန
သည် တတ်မြောက်မစ
ှု သ
ံ တ်မတ
ှ ခ
် ျက်များ (Achievement Standards) နှင့် သက်ဆင
ို သေ
်
ာ စီမက
ံ န
ိ ်းတစ်ခက
ု ို
လက်ရတ
ှိ င
ွ အ
် ကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရက
ွ လ
် ျကရ
် ပြ
ှိ ီး ၎င်းစီမက
ံ န
ိ ်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စာရွကစ
် ာတမ်းများအား
(၂၀၂၁-၂၀၂၂) ပညာသင်နှစ်အတွင်း ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၇၀။ တတ်မြောက်မှုစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ချက်စီသည် ကျောင်းသားများအား မည်သည်တို့ကို သိရှိစေလိုသည်၊
မည်သည်တက
ို့ ို နားလည်သဘောပေါက်စေလိသ
ု ည်၊ မည်သည့် ကျွမ်းကျင်မ၊ှု တတ်ကျွမ်းမှုများကို လုပဆေ
်
ာင်
နိင
ု စေ
် လိသ
ု ည်၊ သဘောထားများကို မည်သပြေ
့ုိ ာင်းလဲစေလိသ
ု ည် စသည့် အရေးကြီးသော သင်ယမ
ူ ရ
ှု လဒ်များကို
ဖော်ပြသည်။
၇၁။ တတ်မြောက်မစ
ှု သ
ံ တ်မတ
ှ ခ
် ျက်များသည် ကျောင်းသားများ၏ သင်ယတ
ူ တ်မြောက်မက
ှု ို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြ
နိုင်သောကြောင့် သင်ကြားသင်ယူမှုလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်အသုံးဝင်
သော လမ်းညွှနပ
် င်ဖြစ်သည်။ ထိပု့ ြင် ဆရာများနှင့် ကျောင်းအုပမ
် ျားသည် ၎င်းစံသတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များကို အသုံးပြု
၍ ကျောင်းသားများ၏ သင်ယမ
ူ က
ှု ို စောင့က် ြည့န
် င
ို ပြ
် ီး ၎င်းတိ၏
ု့ တိုးတက်မ၊ှု တတ်မြောက်မမ
ှု ျားကို သုံးသပ်
ပေးနိုင်သည်။ ကျောင်းသားများ၏ တတ်မြောက်မှုစံသတ်မှတ်ချက်များအပေါ် ပြည့်မီမှုအတိုင်းအတာနှင့်
ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် အထောက်အထားအခြေပြုဖြစ်ရမည်။ ကျောင်းသားများ၏ နမူနာ
အဖြေ/လုပ်ငန်းကို အတန်းတစ်တန်းစီတွင် မျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်း သင်ယူတတ်မြောက်ကြောင်းပြသ
ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။

ပုံ (၃၊ ၂) သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအညွှန်းဘောင်မှ တတ်မြောက်မှု စံသတ်မှတ်ချက်များ/ အဆင့်များဆီသို့
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အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)
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၇၂။ သင်ယူမှုဆင့်ကဲတိုးတက်ခြင်းအပေါ် အရင်းခံထားသော တတ်မြောက်မှုစံသတ်မှတ်ချက်များကို အခြေခံ၍
အနိမ့်ဆုံးတတ်မြောက်မှုစံသတ်မှတ်ချက် (Minimum Achievement Standard) ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဤ
အနိမ့်ဆုံးတတ်မြောက်မှုစံသတ်မှတ်ချက်သည် အတန်းအသီးသီးရှိ ဘာသာရပ်တစ်ခု သို့မဟုတ် သင်ယူမှု
နယ်ပယ်တစ်ခုတွင် အနိမ့်ဆုံးလက်ခံနိုင်သော စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအဆင့်များကို သတ်မှတ်ပေးသည်။

၇၃။ အနိမ့်ဆုံးတတ်မြောက်မှုစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုသည် “ကျောင်းသားတစ်ဦး၏နောက်ထပ်သင်ယူမှုအဆင့်
အတွက် အဆင်သင့ဖ် ြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည့် စွမ်းဆောင်နင
ို မ
် အ
ှု ဆင့မ
် ျား”ကို သတ်မတ
ှ ပေ
် းသည်။ အနိမဆ
့် ုံး
တတ်မြောက်မှုစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုသည် ကျောင်းသားများ၊ ကျောင်းများနှင့် နိုင်ငံအဆင့် တတ်မြောက်မှု
များကို ဖော်ပြရန်နင
ှ ့် ကြီးကြပ်ရန် အခြေခံမမ
ူ ျားချမှတပေ
် းသည်။ တတ်မြောက်မစ
ှု သ
ံ တ်မတ
ှ ခ
် ျက်တင
ွ ် ဖော်ပြ
ပါရှသေ
ိ
ာ စွမ်းဆောင်နင
ို မ
် အ
ှု ဆင့မ
် ျားအား ကျောင်းသားများ၊ ကျောင်းများနှင့် နိင
ု င
် အ
ံ ဆင့် တတ်မြောက်မမ
ှု ျားကို
ဖော်ပြသည့် အခြားသော စံ သ တ် မှ တ် ချက် များ ( ဥပမာ - ကျွမ်းကျင် ပို င် နို င် သ ည် ၊ တတ် မြောက် သ ည် )

၇၅။ ဇယား (၃၊ ၃) သည် တတ်မြောက်မစ
ှု သ
ံ တ်မတ
ှ ခ
် ျက်ပါ စွမ်းဆောင်နင
ို မ
် အ
ှု ဆင့မ
် ျားကို ရမှတမ
် ျား၊ အဆင့မ
် ျား
နှ င့် မည် သို့ ချ တ
ိ ် ဆ က် ၍ အသုံး ပြုနို င် သ ည် ကို ဥပမာပြသထားခြင်း ဖြစ် သ ည် ။ ဤဥပမာတွ င် စစ် ဆေး
အကဲဖြတ်မ၏
ှု ရလဒ်များကို ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြ ခြင်းသည် ကျောင်းသားများ၏ နောက်ထပ်သင်ယမ
ူ အ
ှု ဆင့်
တစ်ဆင့်သို့ တက်ရန်အတွက် အရေးကြီးကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ဇယား (၃၊ ၃) သင်ယမ
ူ ရ
ှု လဒ်များပေါက်မြောက်ခြင်းကို နောက်အတန်းအဆင့သ
် ို့ တက်ရောက်ရန် အဆင်သင့်
ရှိမှု အခြေအနေအဖြစ် ပြောင်းလဲဖော်ပြခြင်းနမူနာပုံစံ

ရှငး် လင်းဖော်ပြချက်
ရမှတ်

အဆင့်

အဆင့အ
် ညွှနး်

သတ်မှတ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။

သင်ယူတတ်မြောက်မှုကို တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုခြင်း
၇၄။ ကျောင်း သားတစ် ဦး၏ သင် ယူ မှု ကို တရားဝင် အ သိ အ မှ တ် ပြုရာတွ င် အသုံး ပြုသည့် တတ် မြောက် မှု စံ
သတ်မှတ်ချက်များသည် သင်ယူမှုရလဒ်များ၊ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရန် လိုအပ်သည်။
တတ် မြောက် မှု စံ သ တ် မှ တ် ချက် များသည် ကျောင်း သားများ မည် သ ည့် အ ရာများကို သိ ရှိ သွားပြီး
မည်သည်တို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် မျှော်မှန်းထားသည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတိကျစွာဖော်ပြနိုင်ရန်
ရိုးရှင်းသောဘာသာစကားကို အသုံးပြုရမည်။ သင်ယမ
ူ က
ှု ို တရားဝင်အသိအမှတပြ
် ုရေးအတွက် အသုံးပြုသည့်
တတ်မြောက်မစ
ှု သ
ံ တ်မတ
ှ ခ
် ျက်များသည် “အရေးကြီးသော” သင်ယမ
ူ ရ
ှု လဒ်များအားလုံးကို ခြုံငုရ
ံ မည်။ အရေး
ကြီးသောသင်ယူမှုရလဒ်များဆိုသည်မှာ ကျောင်းသားတစ်ဦးအနေဖြင့် နောက်အတန်းတစ်တန်း သို့မဟုတ်
နောက် အ ဆင့် တ စ် ဆ င့် တွ င် အောင် မြ င် စွာ သင် ယူ နို င် ရ န် ပြည့် မီ ရ မည့် အ ရာများဖြစ် သ ည် ။ သင် ယူ မှု ကို
အသိအမှတပ် ြုရေးအတွက် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှသေ
ိ
ာရလဒ်များသည် ကျောင်းသားတစ်ဦးအနေဖြင့်
အရေးကြီးသော သင်ယူမှုရလဒ်များကို ပြည့်မီမှု ရှိ/မရှိ ပြသရမည်။

၈၀-၁၀၀

A

အလွနကေ
်
ာင်း

၆၀-၇၉

B

ကောင်း

(EXCELLENT)

(GOOD)

၄၀-၅၉

C

သာမန်
(SATISFACTORY)

၄၀ အောက်

D

ထပ်မကြ
ံ ုိ းစားရန်
(NEEDS TO BE
IMPROVED)
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www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

“ကျောင်းသားသည်”
ဤအဆင့််�တွွင်် ဘာာသာာရပ်် ဆိုု�င်် ရာ ာ ကျွွမ်းး�ကျျင်် ပိုု�င်် နိုု�င်် မှုုကိုု� ပြ�သပြီး�း�၊
သင်် ရိုးး��မာ ာတိိ ကာ ာများ��းတွွင်် အရေး�းကြီး �း�သော� ာသင်် ယူ ူ မှုု ရလဒ်် များ�� းအဖြ�စ််
သတ််မှတ်
ှ ထားး�သော�
်
ာ အသိိပညာာ၊ နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််မှုုများ��း၊ ကျွွမ်းး�ကျျင််
မှုုများ��းနှှင့််� တတ််ကျွွမ်းး�မှုုများ��းကိုု� ပိုု�မိုု�နက််နဲဲရှုုပ််ထွေး�း�သည့််� အခြေ�ေအနေ�များ��း
တွွင်် တီီထွွင်ဖန်
် တီးး�နိုု�င်
်
စွွမ်းး�ဖြ�င့််�
်
လက််တွေ့�့�အသုံးး��ချျနိုု�င််သည််။ နော�ာက်် အတန်းး�
တစ််တန်းး�တွွင်် အော�ာင််မြ�င်မှုုများ��
်
းရရှိိ�ရန််အတွွက်် ကော�ာင်းး�စွာာ�ကြို�ု�တင််ပြ�င်ဆ
် င််
မှုုရှိိ�သည််။
ဤအဆင့််�တွွင်် ဘာာသာာရပ်် တ စ်် ခု ု ၏ အကြော��ာင်းး�အရာာ အများ��းစုု နှ ှ င့််�
သင််ရိုးး��မာာတိိကာာများ��းတွွင်် အရေး�းကြီး�း�သင််ယူူမှုုရလဒ််များ��းအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််
ထားး�သော�ာ အသိိပညာာ၊ နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််မှုုများ��း၊ ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုများ��း
နှှင့််� တတ််ကျွွမ်းး�မှုုများ��းကိုု� ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုရှိိ�ကြော��ာင်းး�ပြ�သပြီး�း�၊ နော�ာက််အတန်းး�
တစ််တန်းး�တွွင််လည်းး� ထိုု�ဘာာသာာရပ််တွွင်် အော�ာင််မြ�င််စွာာ� ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွွက််
နိုု�င််ခြေ�ေရှိိ�သည််။
ဤအဆင့််�တွွင်် သင််ရိုးး��မာာတိိကာာများ��းတွွင်် အရေး�းကြီး�း� သင််ယူူမှုုရလဒ််များ��း
အဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ အသိိပညာာ၊ နား�းလည််သဘော�ာပေါ�ါက််မှုုများ��း၊
ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုများ��းနှှင့််� တတ််ကျွွမ်းး�မှုုများ��း၏ အခြေ�ေခံံသဘော�ာများ��းတွွင်် ဖော်�်�ပြ�
ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး� ဘာာသာာရပ််တစ််ခုု၏ အခြေ�ေခံံသင််ယူူမှုုကိုု� ပြ�သသည််။
နော�ာက််အတန်းး�တစ််တန်းး�၌ ထိုု�ဘာာသာာရပ််တွွင်် အော�ာင််မြ�င်စွာာ�
် ပါါဝင််ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်
ရန်် အခက််အခဲဲအချို့့��� ရှိိ�နိုု�င််သည််။

ဤအဆင့၌
် သင်ရိုးမာတိကာ၏ အခြေခံအရေးကြီးသင်ယမ
ူ ရ
ှု လဒ် အချ ို့တွင်
အသိပညာ၊ နားလည်သဘောပေါက်မမ
ှု ျား၊ ကျွမ်းကျင်မမ
ှု ျားနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု
များကို အကန့်အသတ်ဖြင့သ
် ာ ပြသသည်။ နောက်အတန်းတစ်တန်း၌ ထို
ဘာသာရပ်တင
ွ ် ပါဝင်ဆောင်ရက
ွ ရ
် န် အခက်အခဲများ တွေ့ကြုံရနိင
ု သ
် ည်။
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၇၆။ ဇယား(၃၊ ၃) သည် ကျောင်းသားများအနေဖြင့် မျှော်မှန်းထားသော သင်ယူမှုရလဒ်များကို အောင်မြင်ပေါက်
မြောက်မှုရှိ/မရှိ သတ်မှတ်ဖော်ပြရန်နှင့် နောက်အဆင့်သင်ယူမှုတွင် သက်ရောက်နိုင်မည့် အတိုင်းအတာ
ပမာဏကို ဖော်ပြရန် အလွနအ
် သုံးဝင်သည်။ (A,B,C,D) ဖြင့် ဖော်ပြသည့အ
် ဆင့မ
် ျားသည် အဆိပ
ု ါသက်ရောက်
နိုင်မှုများကို လွယ်ကူရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြသည့်နည်းသာဖြစ်သည်။
၇၇။ ကျောင်း အခြေပြုစစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း နှ င့် အဆင့် ပြီး မြောက် မှု စ စ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း တို့ ၏ အဓိ က
ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျောင်းသားများသည် ပညာရေးကို အောင်မြင်စွာ ဆက်လက်သင်ယူနိုင်ရန် လုံလောက်
သော အသိပညာ၊ ကျွမ်းကျင်မန
ှု င
ှ ့် တတ်ကျွမ်းမှုများရှ/ိ မရှက
ိ ို သိရှိ ဖော်ထတ
ု ရ
် န်ဖြစ်သည်။ သိဖု့ ြစ်ရာ အဆိပ
ု ါ
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုများအတွက် အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းများသည် ကျောင်းသားများ အတန်းအဆင့်တစ်ခု
အပြီးတွင် ဘာသာရပ်တစ်ခ၏
ု အဓိကသင်ယမ
ူ ရ
ှု လဒ်တစ်ခစ
ု က
ီ ို တတ်မြောက်မရ
ှု /ှိ မရှိ တိကျစွာ စစ်ဆေးနိင
ု သ
် ည်။
၇၈။ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုတစ်ခု (လုပ်ငန်းတစ်ခု၊ စာမေးပွဲတစ်ခု သို့မဟုတ် စစ်ဆေးမှုတစ်ခု) ကို ဇယား (၃၊ ၃) ပါ
ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်များနှင့် လိက
ု လျေ
်
ာညီထွေ ဖြစ်အောင် စီစဉ်ဆောင်ရက
ွ န
် င
ို သ
် ည်။ ဤကဲသ
့ လ
ို့ ပ
ု ဆေ
်
ာင်ရာ၌
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မတ
ှု စ်ခတ
ု င
ွ ် အခြေခံအဆင့တ
် တ်မြောက်မမ
ှု ျားကို ဖော်ပြနိင
ု သ
် ည့် နည်းလမ်းများသာမက
ပို မို မြ င့် မားသော နားလည် သ ဘောပေါက် မှု ၊ ကျွမ်း ကျင် မှု များနှ င့် တတ် ကျွမ်း မှု များကို ပါ ပြသနို င် သ ည့်
နည်းလမ်းများလည်း ပါဝင်ရမည်။ ဘလွန်းမ် (Bloom) နှင့် SOLO ကဲ့သို့သော သင်ယူမှုအဆင့်ခွဲခြင်းပုံစံများ
သည် ထိုကဲ့သို့သော စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုကို စီစဉ်ရာ၌ အထောက်အကူ ဖြစ်စေသည်။
၇၉။ ရမှတ်များကိုအသုံးပြု၍ ကျောင်းသားများ၏ တတ်မြောက်မှုကို အသိပေးခြင်း၏ အားနည်းချက်တစ်ရပ်မှာ
ကျောင်းသား၏ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကို အဆင့် ၁၀၀ (ဥပမာ - ၁ မှ ၁၀၀ အထိ) တိကျခိုင်လုံစွာ ခွဲခြားဖော်ပြ
နိင
ု သ
် ည်ဟု မှားယွင်းစွာယူဆနိင
ု ခြ
် င်းဖြစ်သည်။ ဤအားနည်းချက်များကို ဖြေရှင်းနိင
ု ရ
် န်အတွက် တတ်မြောက်
မှုစံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအဆင်မ
့ ျားကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ အချ ို့သောစစ်ဆေးမှုများသည်
အလွ န် ရိုး ရှ င်း လွ ယ် ကူ သော မေးခွ န်း များသာပါရှိ သ ဖြင့် ထို စ စ် ဆေးမှု အား ဖြေဆို ရ န် ကျောင်း သားသည်
သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပါ အကြောင်းအရာအားလုံးကို ကျွမ်းကျင်ရန် မလိုအပ်ပေ။ ဤကဲ့သို့သော စစ်ဆေးမှုများ
တွင် ကျောင်းသားများသည် အမြင်ဆ
့ ုံးရမှတမ
် ျား ရရှသေ
ိ
ာ်လည်း ၎င်းတိ၏
ု့ ကျွမ်းကျင်ပင
ို န
် င
ို မ
် က
ှု ို ဖော်ထတ
ု ်
ခွင့်မရရှိကြပေ။

၈၁။ အထောက်အထားအခြေပြုအမှတ်ပေးစံဇယားများ စီစဉ်ရေးဆွဲမှုနှင့် အသုံးပြုမှုတို့သည် ကျောင်းအခြေပြု
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း သိမ
့ု ဟုတ် နိင
ု င
် အ
ံ ဆင့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများအတွက် ဆီလျော်မရ
ှု သ
ိှ ည်သာမက
ကျောင်း သားများ မည် သ ည့် အ ရာကို တတ် မြောက် ပြီး ၊ မည် သ ည့် အ ရာကို တတ် မြောက် မှု မ ရှိ သ ည် ကို
တိ ကျစွာ ဖော် ထု တ် ပေးသည့် အတန်း တွ င်း စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း အတွ က် လ ည်း အသုံး ဝင် သ ည် ။
ဆရာများအနေဖြင့် ကျောင်းသားများ၏သင်ယမ
ူ က
ှု လေ့
ို
လာစောင်က့ ြည်စ
့ စ်ဆေးအကဲဖြတ်နင
ို သေ
်
ာ စွမ်းရည်
ရှကြေ
ိ
ာင်းပြသရန်နင
ှ ့် အသေးစိတ် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မမ
ှု တ
ှ တ
် မ်းများထားရှပြ
ိ ီး၊ ထိစ
ု စ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းမှ
ရရှိ သော အချက် အ လက် များကို ကျောင်း သားများ သင် ယူ မှု တိုး တက် ရေးအတွ က် လမ်း ညွှ န် သ ဖွ ယ်
အသုံးပြုနိုင်ကြောင်းပြသရန် လိုအပ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ အထောက်အထားအခြေပြု အမှတ်ပေးစံ
ဇယားကို အသုံးပြုကြောင်း မှတ်တမ်းမှတ်ရာဖြင့်ပြသခြင်းသည် ဆရာများတွင် လိုအပ်သည့် တတ်ကျွမ်းမှု
အရည်အချင်းများရှိကြောင်း ဖော်ပြနေသည်။
၈၂။ အဆင့်ပြီးမြောက်ကြောင်းလက်မှတ်ကဲ့သို့သော အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးရာတွင် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ
သင်ယမ
ူ ရ
ှု လဒ်များအပြင် ကျောင်းသားများ၏ ပညာရေးနှင့် ဆက်စပ်သည့် အခြားအချက်အလက်များကိလ
ု ည်း
ထည့်သွင်း၍ စစ်ဆေးအကဲဖြတ် အစီရင်ခံတင်ပြရန် လိုအပ်သည်။ ၎င်းအချက်များမှာ ကျောင်းတက်မှန်မှု၊
အားကစားနှင့် အနုပညာဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများ၊ စည်းကမ်းလိုက်နာမှုနှင့် သင်ရိုးပြင်ပလုပ်ဆောင်မှုများ
တွင် ပါဝင်ခြင်းများဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့ကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရာတွင်လည်း ဘာသာရပ်များကို အကဲဖြတ်
သကဲ့ သို့ ကျောင်း သား၏ အောင် မြ င် မှု ကို သတ် မှ တ် ဖော် ပြရမည် ။ “ကျောင်း သားအချင်း ချင်း နှို င်း ယှ ဉ် ၍
အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းအစား စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအဆင့်နှင့် တတ်မြောက်မှုစံသတ်မှတ်ချက်အခြေပြု အစီရင်ခံ
တင်ပြခြင်းကို အသုံးပြုခြင်းသည် အရေးကြီးသည့် အပြောင်းအလဲတစ်ခဖု ြစ်သည်။” ဤသို့ အစီရင်ခတ
ံ င်ပြပုံ
ပြောင်းလဲခြင်းသည် ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမမ
ှု ျား၏ အဓိကအချက်တစ်ခဖု ြစ်သည့် တတ်ကျွမ်းမှုအခြေပြု
သင်ကြားရေး၊ သင်ယူရေးနှင့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးတို့ကို ဦးတည်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သည်။

၈၀။ ကျောင်းသား၏ လုပ်ဆောင်မှုအရည်အသွေးအဆင့်ကို ဖော်ပြသည့် အထောက်အထားအခြေပြုအမှတ်ပေး
စံဇယား (Evidence-based Rubric) ကို အသုံးပြု၍ တတ်မြောက်မစ
ှု သ
ံ တ်မတ
ှ ခ
် ျက်ကို ပိမ
ု ထ
ို ရ
ိ ောက်အောင်
ပြုလု ပ် နို င် သ ည် ။ ဤအထောက် အ ထားအခြေပြုအမှ တ် ပေးစံ ဇ ယားတွ င် ကျောင်း သားများ၏ လု ပ် ကို င်
ဆောင်ရွက်နိုင်မှုကို အရည်အသွေးအဆင့်များအဖြစ် ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းအမှတ်ပေးစံဇယားများသည်
ကျောင်းသားများ လုပဆေ
်
ာင်နင
ို မ
် ၊ှု ပြောဆိန
ု င
ို မ
် ၊ှု ပြုမူနင
ို မ
် ၊ှု ရေးသားနိင
ု မ
် တ
ှု ၏
ို့ အရည်အသွေးကို အသေးစိတ်
ဖော်ပြထားသည်။

47

အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)

48

အခန်း

(၄)
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်
သင်ယူခြင်း
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အခန်း(၄)

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်
သင်ယူခြင်း

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း (ကဏ္ဍလေးရပ်)
၈၅။ အမျ ိုးသားပညာရည်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းမူဝါဒ (NAP) တွင် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း (ကဏ္ဍလေးရပ်) ၏
အခြေခံကျသောလုပ်ငန်းများကို ဖော်ပြထားသည်-

(က) ကဏ္ဍ (၁) မှာ အတန်းတွင်းစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျောင်းသား၏
သင်ယမ
ူ က
ှု ို တိုးတက်စေရန်နင
ှ ့် ကျောင်းသားတစ်ဦးစီ၏ လိအ
ု ပ်ချက်များကို ဖြည့ဆ
် ည်း ဆောင်ရက
ွ ်
ရန် ဖြစ်သည်။
( ခ ) ကဏ္ဍ (၂) မှာ ကျောင်းအခြေပြု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်မှာ အတန်းကူးပြောင်း
ခြင်း (အတန်းတင်ပေးခြင်း) နှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်၊ မိဘများအား အစီရင်ခတ
ံ င်ပြရန်နင
ှ ့်
ကျောင်းအဆင့တ
် င
ွ ် သင်ကြားရေးလိအ
ု ပ်ချက်များကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန်တအ
ို့ တွက် စာသင်နစ
ှ ်
တစ်လျှောက်လုံးတွင် ကျောင်းသား၏ တတ်မြောက်မှုကို တိုင်းတာရန် ဖြစ်သည်။

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
၈၃။ ဤအခန်းတွင် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းဆိင
ု ရ
် ာ အခြေခံမမ
ူ ျားအကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ထိပု့ ြင်
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် သင်ယူခြင်းဆက်စပ်ပုံ၊ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုပုံစံအမျ ိုးမျ ိုး၊ ၎င်းတိုက
့ ို
အသုံးပြုသည့်အချ ိန်နှင့် အသုံးပြုပုံ ကွာခြားချက်များကိုလည်း ရှင်းလင်းတင်ပြထားသည်။
၈၄။ စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း ဟူ သ ည် မျှော် မှ န်း ထားသော သင် ယူ မှု ရ လဒ် အ ပေါ် ကျောင်း သား၏
ပေါက်မြောက်မှု အတိင
ု ်းအတာကို ဖော်ပြနိင
ု ရ
် န် ကိန်းဂဏန်းနှင့် အချက်အလက်များကို ရင်းမြစ်
အမျ ိုးမျ ိုး အခြေအနေအမျ ိုးမျ ိုးမှ ကောက်ယူစုဆောင်းသည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်
တွင် ကျောင်းသား၏ အနာဂတ်သင်ယူမှု အခွင့်အလမ်းနှင့် ဦးတည်ရာကို ချင့်ချ ိန်အကဲဖြတ်ရန်၊
ထိုမှတစ်ဆင့် ၎င်းကျောင်းသား၏ သင်ယူတတ်မြောက်မှုကို တရားဝင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန်နှင့်
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးအပ်နိုင်ရန် အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းဟူသော လုပ်ငန်းတစ်ရပ်လည်း
ပါဝင်သည်။
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( ဂ ) ကဏ္ဍ (၃) မှာ မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းအဆင့် ပြီးမြောက်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်
ခြင်းဖြစ်ပြးီ ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်မာှ ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီကုိ အသိအမှတပ် ြုလက်မတ
ှ မ
် ျားပေးရန်၊
ကျောင်းအဆင့်တွင် အရည်အသွေးအာမခံမှုရှိစေရန်နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်များ
ကိုလည်း ဆက်လက်သင်ကြားခွင့်ရရန် ရည်ရွယ်သည်။
(ဃ) ကဏ္ဍ (၄) မှာ နမူနာအခြေပြုသင်ယူမှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် မူဝါဒ
ချမှတ်ခြင်းများနှင့် ပညာရေးစနစ်တစ်ခုလုံးကို အကဲဖြတ်ခြင်း (System-level Evaluation)
တိအ
ု့ တွက် အသုံးပြုနိင
ု သေ
်
ာ အထောက်အထားများရရှရ
ိ န် ကိယ
ု စ
် ားပြုနမူနာ ကျောင်းသားများ
သတ်မှတ်ရွေးချယ်၍ စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်သော စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများ ဖြစ်သည်။

၈၆။ အဆိုပါ ကဏ္ဍ(၄) ရပ်၏ တူညီသောအချက်မှာ ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းအတွက်ဖြစ်စေ၊ ကျောင်းအလိုက်
ဖြစ်စေ သိမ
ု့ ဟုတ် နိင
ု င
် အ
ံ ဆင့အ
် လိက
ု ဖ် ြစ်စေ ကျောင်းသားများ၏ သင်ယမ
ူ တ
ှု ိုးတက်ရေးအတွက် အချကအ
် လက်
များ ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြစ်သည်။
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စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် သင်ကြားခြင်း
၈၇။ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းဆိသ
ု ည်မှာဆရာများမဖြစ်မနေတတ်အပ်သည့ပညာရပ်
်
ဖြစ်သည်။စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းသည်
သင် ရိုး မာတိ ကာတွ င် သတ် မှ တ် ထားသော အသိ ပ ညာ၊ နားလည် သ ဘောပေါက် မှု ၊ ကျွမ်း ကျင် မှု များနှ င့်
တတ်ကျွမ်းမှုများအရ ကျောင်းသားများ မည်သည့အ
် ရာကို သိရသ
ှိ ည်နင
ှ ့် မည်သည်တက
ို့ ို လုပဆေ
်
ာင်နင
ို သ
် ည်ကို
ရှာဖွေဖော်ထတ
ု ရ
် ာတွင် ဆရာများအား အကူအညီ ပေးသည်။ ၎င်းသည် ကျောင်းသားများ၏ နောက်တစ်ဆင့်
အတွက်သင်ယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်မှု၊ ကျောင်းသားများ၏ တိုးတက်မှုတို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျောင်းသားများ၊
မိ ဘ များနှ င့် ကျောင်း များအား အထောက် အ ထားအခြေပြု တုံ့ ပြန် အ ကြံ ပြုချက် များ (Evidence-based
Feedback) ပေးသည်။ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းသည် ကျောင်းသားများ မည်သို့ အကောင်းဆုံးသင်ယနေ
ူ သည်ကို
သိရန
ှိ ားလည်ရန် အခွငအ
့် လမ်းပင်ဖြစ်သည်။ သိဖု့ ြစ်ရာ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းသည် သင်ယမ
ူ က
ှု ို ပံပ
့ ိုးပေးရန်နင
ှ ့်
ပညာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ရန် ရည်ရွယ်သည်။
၈၈။ ဆရာများအနေဖြင့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းကို အကျ ိုးရှိရှိအသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ပါတို့ကို ဆောင်ရွက်
ရန်လိုအပ်သည် -

(က) သင်ရိုးမာတိကာ နှင့် သင်ခန်းစာပါအကြောင်းအရာကို
သိရှိနားလည်ရန်။
( ခ ) သင်ကြားပြီးသည်များကို မှတ်တမ်းထားရှိရန်။
( ဂ ) ကျောင်းသားများ၏ လက်ရှိသင်ယူမှုအခြေအနေကို
နားလည်ရန်။
(ဃ) သင်ရိုးမာတိကာနှင့် သင်ခန်းစာပါအကြောင်းအရာများအတွက်
မျှော်မှန်းထားသည့် သင်ယူမှုရလဒ်များကို သိရှိရန်။
( င ) စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု လု ပ် င န်း များ သို့ မ ဟု တ် မေးခွ န်း များအား
မည်သို့ တည်ဆောက်ရမည်ကို သိရှိရန်။
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သင်ယူစဉ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း နှင့် သင်ယူအပြီးစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း
(Formative and Summative Assessment)
၈၉။ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းကို “အနာဂတ်သင်ကြားသင်ယမ
ူ အ
ှု တွက် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတရ
် န် ရည်ရယ
ွ သေ
်
ာ
သင်ယစ
ူ ဉ် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း”နှင့် “သင်ကြားသင်ယမ
ူ မ
ှု ျား မည်မျှပေါက်မြောက်သည်ကုိ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန်
ရည် ရ ွ ယ ် သေ ာ သင် ယ ူ အ ပြီ း စစ် ဆေ းအကဲ ဖ ြတ် ခြ င် း ” ဟူ ၍ နည် း လမ် း နှ စ ် မ ျ ိုးဖြင် ့ အကောင် အ ထည်
ဖော်နိုင်သည်။
၉၀။ သင်ယစ
ူ ဉ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းဆိသ
ု ည်မာှ ဆရာ၏သင်ကြားနည်းများနှင်ကျောင်
့
းသား၏သင်ယမ
ူ မ
ှု ျားကိ“ု ပုဖေ
ံ ာ်ရန်”
သိမ
့ု ဟုတ် လမ်းညွှနပေ
် းရန် အထောက်အကူပြုသော စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းကို ဆိလ
ု သ
ုိ ည်။ စာသင်ခန်းတွင်း
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းသည် ကျောင်းသားများ မည်သည့အ
် ရာကို သိရသ
ှိ ည်၊ မည်သည်တက
ို့ ို လုပဆေ
်
ာင်နင
ို သ
် ည်၊
ပိမ
ု ကေ
ို
ာင်းမွနအေ
် ာင် လုပဆေ
်
ာင်နင
ို ရ
် န် မည်သည်ကလ
ို အ
ို ပ်သည်စသည်တန
ို့ င
ှ ့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်
များကို ဆရာနှင့်ကျောင်းသားနှစ်ဦးလုံးအား ပေးသည်။ အားသာချက်များ၊ အားနည်းချက်များကို သတ်မှတ်
ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ထပ်မံလေ့လာသင်ယူရန် လိုအပ်သည့် နယ်ပယ်များကိုထောက်ပြခြင်းဖြင့် ကျောင်းသား၏
တိုးတက်မမ
ှု ျားကို တုပံ့ ြန်အကြံပြုချက်များ (Feedback) ပုမ
ံ န
ှ ပေ
် းနိင
ု ရ
် န်အတွက် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းကို
ဖန်တီးရေးဆွဲတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းပုံစံမျ ိုးသည် ကျောင်းသားများ
သင်ယူနေဆဲမှာပင် ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကို သိရှိဖော်ထုတ်နိုင်ရန် ဆရာများအား ပံ့ပိုးကူညီပေးသည်။
သိမ
ု့ သ
ှ ာ ဆရာများသည် မိမတ
ိ ၏
ို့ သင်ကြားနည်းများကို ကျောင်းသားများ၏ လိအ
ု ပ်ချက်များနှင့် ကိက
ု ည
် စေရ
ီ
န်
ညှိယူဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၉၁။ သင်ယအ
ူ ပြီး စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းသည် သင်ယမ
ူ လ
ှု ပ
ု င
် န်းစဉ်တစ်ခု (ဥပမာ - သင်ခန်းစာတစ်ခ၊ု စာသင်နစ
ှ ဝက
်
်
တစ်ခု သို့မဟုတ် အတန်းအဆင့်တစ်ခု) ပြီးဆုံးချ ိန်တွင် ကျောင်းသားတစ်ဦးအနေဖြင့် မည်သည့်အရာကို
သိရသ
ှိ ည်နင
ှ ့် မည်သည်တက
ို့ ို လုပဆေ
်
ာင်နင
ို သ
် ည်ကို အကဲဖြတ်ပေးသော စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းကို ဆိလ
ု သ
ို ည်။
၎င်းသည် သင်ရိုးမာတိကာပါ ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်များအပေါ် ကျောင်းသားများ၏ ပြည့မ
် မ
ီ အ
ှု တိင
ု ်းအတာကိလ
ု ည်း
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ပေးသည်။ သင်ယအ
ူ ပြီး စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းကို မိဘများ၊ ဆရာများ၊ ကျောင်းသားများနှင့်
လုပ်ငန်းရှင်များ သို့မဟုတ် အခြားပညာရေးအဖွဲ့အစည်းကဲ့သို့သော ပြင်ပအုပ်စုများထံသို့ တတ်မြောက်မှု
အထောက်အထားများ ပြသရန်အတွက်လည်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်ကြသည်။
၉၂။ သင် ယူ စ ဉ် (Formative) နှ င့် သင် ယူ အ ပြီး (Summative) ဆို သ ည့် ဝေါဟာရအသုံး အနှု န်း များမှာ
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း၏ လုပ်ငန်းတာဝန် (Function)ကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုဝေါဟာရများသည်
စစ် ဆေး အကဲ ဖြတ် မှု ပုံ စံ (Form) နှ င့် အမျ ိုးအစား (Type) များကို ရည် ညွှ န်း ခြင်း မဟု တ် ပါ။ သင် ယူ စ ဉ်
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် သင်ယူအပြီး စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း ၂ မျ ိုးလုံးတွင် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုပုံစံနှင့်
အမျ ိုးအစား အမျ ိုးမျ ိုးတိက
ု့ ို အသုံးပြုကြသည်။ သိရ
ု့ ာတွင် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းတစ်ခစ
ု တ
ီ င
ွ ် ပိမ
ု အ
ို သုံးများသော
ပုစ
ံ ံ သိမ
ု့ ဟုတ် အမျ ိုးအစားများရှသ
ိ ည်။ ဥပမာ - သင်ယနေ
ူ စဉ်တင
ွ ် ကျောင်းသား၏ နားလည် သဘောပေါက်မက
ှု ို
သိလသေ
ို
ာအခါ ဆရာများက နှုတမေ
် းနှုတဖြေမေ
်
းခွန်း (Oral Questioning) ကို မကြာခဏ အသုံးပြုကြသော်လည်း
အဆင့ပြ
် ီးမြောက်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများတွငမ
် ူ အဆိပ
ု ါမေးခွန်းမျ ိုးကို အသုံးပြုမှု မရှသ
ိ လောက်ပင်ဖြစ်သည်။
သင်ယစ
ူ ဉ် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် သင်ယအ
ူ ပြီး စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းတိ၏
ု့ ကွပဲ ြားသော သွငပ် ြင်လက္ခဏာ
အချ ို့ကို ဇယား (၄၊ ၁) တွင် အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြထားသည်။

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။
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ဇယား (၄၊ ၁) သင်ယစ
ူ ဉ် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် သင်ယအ
ူ ပြီး စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းတိက
့ု ုိ နှိုငး် ယှဉဖေ
် ာ်ပြခြင်း

သင်ယစ
ူ ဉ်

သင်ယအ
ူ ပြီး

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

သင်ကြားနေစဉ်အတွင်း အသုံးပြုသည်။

သင်ခန်းစာတစ်ခု/ စာသင်နှစ်ဝက်တစ်ခု
သို့မဟုတ် သင်ယူမှုကာလ အပိုင်းအခြား
တစ်ခု သို့မဟုတ် သင်ယူမှုအဆင့်တစ်ခု
ပြီးဆုံးချ ိန်တွင် စီစဉ်လုပ်ဆောင်သည်။

ကျောင်းသားက မည်သို့လေ့လာ
နေသည်ကို တိုင်းတာသည်။

သင်ယူနိုင်မှုအတိုင်းအတာနှင့် သဘော
သဘာဝကို သင်ကြားမှုအပြီးတွင် တိုင်းတာ
သည်။

ကျောင်းသားများကို တုံ့ပြန်အကြံပြုချက်
များပေးပြီး တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်
ကူညီပံ့ပိုးပေးသည်။

ရမှတ်များ သို့မဟုတ် အက္ခရာအဆင့်များ
(A,B,C,D) ဖြင့် ဖော်ပြသည်။ တုပ့ံ ြန်အကြံပြု
ချက်(Feedback) သည် အရေးမပါပေ။

အက္ခရာအဆင့်များ (A,B,C,D) အား
ဆုံးဖြတ်ရန် အသုံးပြုခြင်းမဟုတ်ပေ။

အက္ခရာအဆင့်များ (A,B,C,D) အား
ဆုံးဖြတ်ရန် အသုံးပြုသည်။

ကျောင်း သို့မဟုတ် ပညာရေးစနစ်၏
အောင်မြင်မှုကို တိုင်းတာရန် အသုံးပြု
ခြင်း မဟုတ်ပေ။

ကျောင်း သို့မဟုတ် ပညာရေးစနစ်၏
အောင်မြင်မှုကို တိုင်းတာရန် အသုံးပြု
နိုင်သည်။

၉၄။ သင်ကြားခြင်းကို အထောက်အကူပြုရန်ရည်ရွယ်သည့် သင်ယူစဉ် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းတွင် ပုံစံတကျ
စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း နှ င့် အလွ တ် သ ဘော စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း ဟူ ၍ နှ စ် မျ ိုးရှိ သ ည် ။ အဆို ပါ အကဲ
ဖြတ်ခြင်းနှစ်မျ ိုးစလုံးတွင် သင်ကြားသင်ယူမှုဖြစ်စဉ်ကို ပံ့ပိုးပေးရေးဟူသည့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။ သင်ယူ
စဉ် ပုံ စံ တ ကျစစ် ဆေး အကဲ ဖြတ် ခြ င်း တွ င် ဆရာသည် ဆုံး ဖြတ် ချက် မ ချမီ အချက် အ လက် အားလုံး ကို
စုဆောင်းရပြီး ၎င်းကိုအခြေခံကာ နောက်သင်ခန်းစာသင်ကြားမှုတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင်ယစ
ူ ဉ် အလွတသ
် ဘော စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းတွင် ကျောင်းသားများ တွေ့ကြုံရသည့် အခက်အခဲများကို
ဆရာကသိ ရှိ သ ည် နှ င့် တ စ် ပြို င် န က် သင် ခ န်း စာကို ချက် ချင်း ပြောင်း လဲ သ င် ကြားနို င် သ ည် ။ ဤစစ် ဆေး
အကဲဖြတ်မှုသည် ပြုလွယ်ပြင်လွယ်သော သဘောသဘာဝရှိသည်၊ အချ ိန်နှင့်တပြေးညီ အကြံပြုမှတ်ချက်
များပေးသည်၊ ဆရာ တပည်အ
့ ကြား အပြန်အလှနဆ
် က်သယ
ွ ပြေ
် ာဆိမ
ု က
ှု ို အလေးအနက်ထားသည်။ အဆိပ
ု ါ
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု များကို ဇယား (၄၊ ၂) တွင် အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြထားသည်။
ဇယား (၄၊ ၂) သင်ယစ
ူ ဉ် ပုစ
ံ တ
ံ ကျစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် သင်ယစ
ူ ဉ် အလွတသ
် ဘော စစ်ဆေးအကဲဖြတ်
ခြင်း တို့အကြား ကွဲပြားခြားနားချက်များ
သင်ယစ
ူ ဉ် ပုစ
ံ တ
ံ ကျ
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

စစ်ဆေးအကဲ
ဖြတ်မလ
ှု ပ
ု င
် န်း

ပြောင်းလဲမမ
ွ း် မံသည့်
အချ ိန်
အဆင့န
် င
ှ ့်
ဖွဲ့စည်းတည်
ဆောက်ပံု

သင်ယူစဉ် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

၂၃

Black, P., & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educational Assessment,
Evaluation and Accountability, 21, 5-31.
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သတ်မတ
ှ ၍
် ရေးဆွထ
ဲ ားသည်။

သင်ခန်းစာအတွငး် ဆရာ နှင့် ကျောင်းသား
အပြန်အလှန်ပြောဆိမ
ု မ
ှု ျားအပေါ် အခြေခံ၍
အလိအ
ု လျောက် ထွကပေ
် ါ်လာနိင
ု သ
် ည်။

နောက်သင်ခန်းစာများတွင် ပြောင်းလဲမှု

သင်ခန်းစာကို ချက်ချင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲ

များ လုပဆေ
်
ာင်ရန်ဖြစ်သည်။

သင်ကြားနိင
ု သ
် ည်။

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလုပင
် န်းကို ကြိုတင်

ဆရာ၊ ကျောင်းသား အပြန်အလှန် ပြောဆို

ပြင်ဆင်ထားသည်။ ( ပိမ
ု က
ုိ ျယ်ပြန့်သော

မှုဖြင့် အချ ိန်နင
ှ ့် တပြေးညီ တုပြ
့ံ န်အကြံပြု

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု အစီအစဉ်၏ အစိတ်

ချက်များ (Feedback) ချက်ချင်းပေးနိုင်

အပိင
ု း် တစ်ခဖု ြစ်သည်။)

မှုကုိ ဦးတည်သည်။ (ပိမ
ု က
ုိ ျယ်ပြန့်သော
စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု

၉၃။ သင်ယစ
ူ ဉ် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းဆိသ
ု ည်မှာ “ကျောင်းသားများ၏ တတ်မြောက်မအ
ှု ထောက်အထားများကို
ဆရာများ၊ ကျောင်းသားများနှင့် အတန်းဖော်များက သိရန
ှိ ားလည်၍ နောက်ထပ်သင်ကြားမှုအဆင့တ
် စ်ဆင့်
အတွက် ပိမ
ု ကေ
ို
ာင်းမွနခ
် င
ို မ
် ာသော ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသိပု့ ြုလုပခြ
် င်းသည် အထောက်အထား
မရှဘ
ိ ဲ နောက်ထပ်သင်ကြားမှုအတွက် ဆုးံ ဖြတ်ချက်များချခြင်းထက် ပိမ
ု ကေ
ုိ
ာင်းမွနသ
် ည်” ဟု ဘလက် (Black)
၂၃
နှင့် ဝီလီယမ် (Wiliam) က ထောက်ပြထားသည်။ ထို့ကြောင့် သင်ယူစဉ် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းသည်
သင်ကြားရေးတိုးတက်ရန် သင်ယသ
ူ မ
ူ ျား မည်သည်တက
ို့ ို သိရသ
ှိ ည်၊ လုပဆေ
်
ာင်နင
ို သ
် ည် စသည့အ
် ထောက်
အထားများ စုဆောင်းခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။
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သင်ခန်းစာတစ်ခု မစတင်မီ ကြိုတင်

သင်ယစ
ူ ဉ် အလွတသ
် ဘော
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

အစီ အ စဉ် အား

အထောက်အကူပြုနိင
ု သ
် ည်။)
၂၄

Cagasan, Care, Robertson & Luo (2020)

ကို မှီငြမ်းသည်။

၉၅။ သင်ယစ
ူ ဉ် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှငသ
့် င်ယအ
ူ ပြီးစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းတိက
ု့ ို အသုံးပြုမှုနင
ှ ့် အသုံးပြုသည့်
အကြိမ်အရေအတွက်တို့ကို ပုံ (၄၊ ၁) တွင် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။
၂၄

Cagasan, L., Care, E., Robertson, P., & Luo. R. (2020). Capturing formative assessment practices in the
Philippines through an observation tool. Educational Assessment Journal. https://www.tandfonline.
com/doi/full/10.1080/10627197.2020.1766960
www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။
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ပုံ (၄၊ ၁) သင်ယူစဉ် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် သင်ယူအပြီး စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းတို့ကို အသုံးပြုမှုနှင့်
အသုံးပြုသည့် အကြိမ်အရေအတွက်
သင်ယစ
ူ ဉ် အလွတသ
် ဘော စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း
သင် ကြားမှု အ လေ့အထတွ င် ပေါင်း စပ်
ပါဝင်နေသော အစိတအ
် ပိင
ု ်းတစ်ခအ
ု ဖြစ်
သင်ကြားချ ိန်တိုင်း အသုံးပြုသည်။
ဆရာက သင်ခန်းစာအတွင်း ကျောင်းသား
များ အခက်အခဲ/ပြဿနာများတွေ့ကြုံ
နေသည်ကို သတိပြုမိသည့အ
် ခါ ပြင်ဆင်
ဖြည့် စွ က် မှု ကို ချက် ချင်း လု ပ် ဆောင်
သည်။

သင်ယစ
ူ ဉ် ပုစ
ံ တ
ံ ကျစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း
ဆရာက အရေးကြီးသော အကြောင်း
အရာများ သင် ကြားချ န
ိ ် တို င်း မိ မိ ၏
သင် ကြားမှု ၊

ကျောင်း သားများ၏

နားလည် မှု နှ င့် ပူး ပေါင်း ပါဝင် မှု တို့ ကို
စစ်ဆေးရန် လုပ်ဆောင်သည်။
ဆရာက ကျောင်းသားများထံမှ သတင်း
အချကအ
် လက်များအားလုံးကိကောက်
ု
ယူ
စုဆောင်းပြီးနောက် သင်ခန်းစာများတွင်
ပြင်ဆင်ဖြည့စ
် က
ွ မ
် မ
ှု ျား လုပဆေ
်
ာင်သည်။

သင်ယအ
ူ ပြီးစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း
လုပဆေ
်
ာင်မအ
ှု ကြိမအ
် ရေအတွကနည်
်
းပါး
သည်။ ခေါင်းစဉ်တစ်ခ၊ု စာသင်နစ
ှ တ
် စ်ခု
သို့မဟုတ် အတန်းဆင့်တစ်ခုပြီးဆုံးချ ိန်
တွင်သာ လုပ်ဆောင်သည်။
ပုံ မှ န် အားဖြင့် ကျောင်း ကဖြစ် စေ ၊ ပို မို
ကျယ်ပြန့်သော ပညာရေးစနစ်အရဖြစ်
စေ အချ ိန်သတ်မှတ်လုပ်ဆောင်သည်။
ကျောင်းသားများ မည်သည်ကို လေ့လာ
သိရသ
ှိ ည်။ မျှော်မန
ှ ်းချကမ
် ျားကို မည်သည့်
အတို င်း အတာအထိ ပြည့် မီ သ ည် နှ င့်
ပတ်သက်သောသတင်းအချကအလက်များ
်
ကိုပေးသည်။

သင်ယူအပြီး စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း
၉၆။ သင်ယူအပြီး စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းသည် ကျောင်းသားများ မည်သည့်အရာကို သိရှိနားလည်သွားသည်နှင့်
သင် ယူ မှု မျှော် မှ န်း ချက် များပြည့် မီ မှု ရှိ / မရှိ ကို တို င်း တာသည် ။ သင် ယူ အ ပြီး စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း ကို
သင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်တစ်ခု သို့မဟုတ် စာသင်နှစ်ဝက်တစ်ခု သို့မဟုတ် အတန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးဆုံးချ ိန်တွင်
လုပဆေ
်
ာင်ပြီး ရလဒ်များကို တာဝန်ခမ
ံ ရ
ှု စေရ
ှိ
န်နင
ှ ့် အစီရင်ခတ
ံ င်ပြရန် ရည်ရယ
ွ အ
် သုံးပြုသည်။ သင်ယအ
ူ ပြီး
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုရလဒ်များကို မူဝါဒချမှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတွင် အသုံးပြုရလွယ်ကူ
သော၊ လေ့လာဆန်းစစ်ရ လွယက
် သေ
ူ
ာရမှတမ
် ျား (သိမ
့ု ဟုတ)် အက္ခရာအဆင့မ
် ျား (A,B,C,D) အဖြစ် အစီရင်ခံ
တတ်ကြသည်။ (ဤကဲ့သို့ ရလဒ်များကို “အဆင့်သတ်မှတ်မှု” ပုံစံဖြင့် အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းသည် ဆရာများ
၏သင်ခန်းစာပြင်ဆင်ရာတွင် အထောက်အပံ့များစွာမပြုပေ။) သင်ယူအပြီး စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း၏ သွင်
ပြင်လက္ခဏာတစ်ရပ်မှာ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုရလဒ်များသည် ကျောင်းသားတစ်ဦးစီ၊ ကျောင်းသားအုပ်စု
တစ်စုစီနှင့်ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် အထောက်အကူပြုရန် သို့မဟုတ် အကျ ိုးပြုရန်ဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် ကျောင်းသားအများစုသည် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင် ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်
မှု မရှကြေ
ိ
ာင်းကို သင်ယအ
ူ ပြီး စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့ဖေ
် ာ်ပြနိင
ု သ
် ည်။ ဤအချက်ကြောင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း
အစီအစဉ်၏ အောင်မြင်နင
ို ခြ
် ေရှမ
ိ ၊ှု သင်ကြားရေးပစ္စည်းများ ရရှရ
ိ န်ခကခ
် မ
ဲ ၊ှု ကျောင်းသားများ၏ အသိပညာ
အခံနည်းပါးမှု စသည်တက
ို့ ို အကဲဖြတ်သည်။ သိဖု့ ြစ်ရာ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မမ
ှု ရရ
ှ သေ
ှိ
ာ သတင်းအချက်အလက်
များကို အတန်းအဆင့၊် ကျောင်းအဆင့် သိမ
ု့ ဟုတ် နိင
ု င
် အ
ံ ဆင့အ
် လိက
ု ် အားနည်းချက်များ ရှာဖွေစိစစ်ရာတွင်
အသုံးပြုနိုင်သည်။
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၉၇။ သင်ယူအပြီး စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း ပြုလုပ်မည့်အချ ိန်ကို ကြိုတင်သတ်မှတ် စီစဉ်ရပါသည်။ သင်ယူအပြီး
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မစ
ှု ာမေးပွမ
ဲ ျားကို အများအားဖြင့် စီမခ
ံ န့်ခရ
ွဲ ေး၊ အမှတပေ
် းရေးနှင့် အစီရင်ခတ
ံ င်ပြရေးတို့
အတွက် သတ်မှတ်ရက်များဖြင့် ကြိုတင်၍ အချ ိန်ဇယားရေးဆွဲဆောင်ရွက်ကြသည်။ ဤအကဲဖြတ်ရလဒ်
များကို သင်ကြားမှုအား ညှိယူရန်အတွက် အသုံးမပြုသောကြောင့် ၎င်းရလဒ်များကို လျင်မြန်စွာပြန်လည်
သုံး သပ် ရ န် မလွ ယ် ကူ သ ကဲ့ သို့ လို လ ည်း မလို အ ပ် ပေ ။ ထို့ ပြင် ရလဒ် များကို အသိ အ မှ တ် ပြုလက် မှ တ်
(Certificates) များဖြင့် တရားဝင်အစီရင်ခံမည်ဖြစ်သောကြောင့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုများအား စံပြုထား
သော အခြေအနေများတွင် ပြုလုပ်ရမည်။ စံပြုထားသောအခြေအနေဟုဆိုရာ၌ ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်ပြိုင်နက်
တည်းဖြစ်အောင် စီစဉ်ထားသော အချ ိန်ဇယားများနှင့် သင့တ
် င့လျေ
်
ာက်ပတ်သော အစီအမံများပါဝင်သည်။
၉၈။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပါ စံသတ်မှတ်ချက်များအပေါ် ကျောင်းသားများပြည့်မီမှုရှိ/မရှိ ဆုံးဖြတ်ရာ၌ မျှတမှုရှိရန်
နှင့် တစ်ကျောင်းနှငတ
့် စ်ကျောင်း နှိုင်းယှဉန
် င
ို ရ
် န် သင်ယပြ
ူ ီးစစ်ဆေးအကဲဖြတ်မမ
ှု ျားကို တူညသေ
ီ
ာအခြေအနေ
များတွင် တစ်သမတ်တည်းဖြစ်သော ညွှန်ကြားချက်များဖြင့် စီမံလုပ်ဆောင်ရမည်။

ဆရာများအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ
၉၉။ သင်ကြားရေးတွင် ပဓာနကျသောအရာတစ်ခမ
ု ှာ အကြောင်းအရာသစ်တစ်ခက
ု ို သင်ယရ
ူ န် ကျောင်းသားများ
အဆင်သင့ဖ် ြစ်/မဖြစ်ကို သိရခြ
ှိ င်းပင်ဖြစ်သည်။ ဆရာသည် သင်ယမ
ူ ဆ
ှု င့က
် တ
ဲ ိုးတက်ခြင်းဖြစ်စဉ် သိမ
ု့ ဟုတ်
သင်ယမ
ူ ဖှု ြစ်စဉ်ရှိ ကျောင်းသား၏ သင်ယတ
ူ တ်မြောက်မက
ှု ို ရှာဖွေဖော်ထတ
ု န
် င
ို ရ
် မည်။ ဆရာသည် ကျောင်းသား
များ မကျေညက်သေးသော အကြောင်းအရာများနှင့် ထပ်မံသင်ယူရန် အဆင်သင့်ရှိသော အကြောင်းအရာ
သစ်များကို သိရရ
ှိ န်လအ
ို ပ်သည်။ ထိသ
ု သ
ို့ ရ
ိ ရ
ှိ န် ကူညဖေ
ီ ာ်ထတ
ု ပေ
် းမည့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများ
ကို ရေးဆွပဲ ြုစုရမည်။ ဆိလ
ု သ
ို ည်မှာ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများကို သင်ရိုးမာတိကာပါ တတ်မြောက်
မှုအဆင့်ဆင့်ကို ခြုံငုံမိစေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။
၁၀၀။ ဥပမာအားဖြင့် ဆရာတစ်ယောက်သည် သင်ခန်းစာတစ်ခအ
ု ပြီးတွင် ရှရ
ိ မည့် အသိပညာများကို ဆန်းစစ်သည့်
စစ်ဆေးမှုတစ်ခအ
ု ား ထိသ
ု င်ခန်းစာသင်ကြားနေစဉ်တင
ွ ် ပြုလုပရ
် မည်မဟုတပေ
် ။ အလားတူပင် နက်နသေ
ဲ
ာ
အခြေအနေတွင် အသိပညာသစ်များကို အသုံးချရန်လိုအပ်သည့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုတစ်ခုကို သင်ခန်းစာ
ပြီးလျှငပြ
် းီ ချင်း မပြုလုပရပေ
်
။ အဘယ်ကြောင့ဆ
် သေ
ုိ
ာ် ကျောင်းသားသည် သင်ယထ
ူ ားသော အသိပညာသစ်၊
ကျွမ်းကျင်မသ
ှု စ် သိမ
ု့ ဟုတ် တတ်ကျွမ်းမှုသစ်ကို သိရပြ
ှိ ီးအသိသညာများနှင့် ပေါင်းစည်းဆက်စပ်နားလည်ရန်
ဦးစွာလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စာသင်ခန်းတစ်ခုရှိ ကျောင်းသားများ၏ အကြောင်းအရာတစ်ခုအပေါ်
ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုအတိုင်းအတာမှာ အမျ ိုးမျ ိုးဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာတစ်ဦးရေးဆွဲပြုစုလိုက်သော
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများသည် ထိုအမျ ိုးမျ ိုးသော အသိပညာ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် တတ်ကျွမ်းမှု
အတိုငး် အတာအားလုးံ ကို ခြုံငုံမိသော၊ အဆင့်သတ်မှတ်ပေးနိုင်သော စစ်ဆေးမှုများဖြစ်ရန် အရေးကြီးသည်။
အောင် / ရှုံး ရလဒ် များသာ ပေးနို င် သော စစ် ဆေးမှု / စာမေးပွဲ များသည် ဆရာများအတွ က် အသုံး ဝင် သော
အချက်အလက် များကို များစွာပံ့ပိုးပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ထိုကဲ့သို့သော ရလဒ်များသည် ဆရာများအား
သင်ယမ
ူ ပှု ြဿနာကို ရှင်းလင်းတိကျစွာ ရှုမြင်နင
ို ရ
် န် ကူညပေ
ီ းနိင
ု မ
် ည် မဟုတပေ
် ။ ထိပု့ ြင် အဆိပ
ု ါသင်ယမ
ူ ပှု ြဿနာကို
ဖြေရှ င်း နို င် သ ည့် သင် ကြားနည်း များကို ရွေးချယ် ရာတွ င် လ ည်း အခက် တွေ့စေနို င် သ ည် ။ အလားတူ ပ င်
ဆရာများအနေဖြင့လ
် ည်း ကျောင်းသားများအား အထောက်အကူပြုသော အချက်အလက်များကို ပြန်လည်
အသိပေးနိင
ု မ
် ည်မဟုတပေ
် ။ သင်ယမ
ူ ရ
ှု လဒ်များကို ဦးတည်၍ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရမည်ဟသေ
ူ
ာ အခြေခံမက
ူ ို
သင်ယူစဉ်နှင့် သင်ယူအပြီး စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း နှစ်မျ ိုးလုံးတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။
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၁၀၁။ ကောင်းမွန်သောစစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုသည် ကျောင်းသားများ မည်သည့်အရာကို သိရှိပြီး မည်သည်တို့ကို
လုပဆေ
်
ာင်နင
ို သ
် ည်နင
ှ ပ
့် တ်သက်၍ အသုံးဝင်သော အချက်အလက်များကို စုဆောင်းပေးနိင
ု သ
် ည်။ စစ်ဆေး
အကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများသည် အတန်းတွင်း သို့မဟုတ် အတန်းအဆင့်တစ်ခုရှိ ကျောင်းသားများနှင့်
ပတ်သက်သည့် ရနိင
ု သ
် မျှ အချက်အလက်များကို ပံပ
့ ိုးပေးနိင
ု ရ
် မည်။ ဤသိဖု့ ြင့် သင်ခန်းစာတစ်ခက
ု ို “အလွန်
ကောင်း၊ ကောင်းနှင့် ထပ်မကံ ြိုးစားရန်”ဟူ၍ စွမ်းဆောင်နင
ို မ
် အ
ှု ဆင့မ
် ျားအလိက
ု ် စစ်ဆေးခြင်းသည် အရေး
ပါသည်။ ဤအတန်းတွင်းစစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုရလဒ်များကို စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ပုံ၊ ထိရောက်သော
သင်ကြားသင်ယူမှုအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပုံကို ဆရာများအတွက် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်များ
(အလွှာ - ၃) တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
၁၀၂။ ထိုကဲ့သို့သော စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများကို ရေးဆွဲပြုစုရန် ဆရာသည် သင်ကြားရေးရင်းမြစ်
များ (စာအုပစ
် ာတမ်းများ) နှင့် ဆရာ့အတတ်ပညာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များ လိအ
ု ပ်သည်။ သိမ
ု့ သ
ှ ာ
ဆရာသည် သင် ခ န်း စာခေါင်း စဉ် ပါ အကြောင်း အရာများကို ကျယ် ပြန့် နှံ့ စ ပ် စွာ သိ ရှိ ပြီး အဆို ပါနယ် ပ ယ်
အတွင်း သင်ယမ
ူ ှု အဆင့ဆ
် င့တ
် ိုးတက်လာပုက
ံ ို နားလည်သဘောပေါက်မည်။ ဤနည်းဖြင့် ဆရာသည် သင်ယူ
မှုဖြစ်စဉ်ကို နားလည်ပြီး သင်ယမ
ူ တ
ှု စ်ဆင့ခ
် ျင်းစီတင
ွ ် တတ်မြောက်မက
ှု ို ဆန်းစစ်သည့် လုပင
် န်းများ သိမ
ု့ ဟုတ်
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုမေးခွန်းများကို ချင့်ချ ိန်စဉ်းစားလျက် တည်ဆောက်တတ်လာမည် ဖြစ်သည်။

အတန်းတွင်းစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းများ
၁၀၃။ ဆရာသည် အတန်းတွငး် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများ (Classroom-level Assessments) အတွက် တာဝန်ရသ
ိှ ည်။
ပထမဆုံးနှငအ
့် ရေးကြီးဆုံးအဆင့မ
် ှာ ကျောင်းသားများ၏ သင်ယမ
ူ န
ှု င
ှ ့် ပတ်သက်သည့် မည်သည့အ
် ချကအ
် လက်
များ လို အ ပ် သ ည် ကို ဆရာက စဉ်း စားရန် ဖြစ် သ ည် ။ ဒု တိ ယ အဆင့် တွ င် အဆို ပါအချက် အ လက် များကို
ကျောင်းသားထံမှ ရယူနိုင်မည့် အကောင်းဆုံးစစ်ဆေးနည်းကို ဆုံးဖြတ်ရန် ဖြစ်သည်။ တတိယအဆင့်မှာ
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသောရလဒ်များကို အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။

၁၀၄။

အဆင့(် ၁)

ကျောင်းသားများ၏ သင်ယမ
ူ အ
ှု ခြေအနေကိသ
ု ရ
ိ ရ
ိှ န် မည်သည့် အချက်များ
လိအ
ု ပ်သနည်း(က) ဆရာသည် သင်ရးုိ မာတိကာနှင့် ၎င်း၏သင်ယမ
ူ ရ
ှု လဒ်များကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်သည်(၁) အကြောင်းအရာတစ်ခတ
ု ည်းကိပ
ု င် ထပ်ခါထပ်ခါမေးမြန်းသည့် လေ့ကျင့ခ
် န်းများ
သို့မဟုတ် အချက်အလက်များကို အလွတ်ကျက်မှတ်မှုအပေါ် အလေးထားခြင်း
ထက် မျှော်မန
ှ း် ထားသော အသိပညာ၊ နားလည်သဘောပေါက်မ၊ှု ကျွမး် ကျင်မမ
ှု ျား၊
တတ်ကျွမ်းမှုများကို သင်ယူမှုအပေါ်တွင် အလေးထားသည်။
( ခ ) ဆရာသည် သင်ယူပြီးသမျှကို ဖော်ထုတ်ပြီး၊ အနာဂတ်တွင် သင်ယူမှုကို တိုးတက်
ကောင်းမွနစေရ
်
န် အရေးကြီးသောအကြောင်းအရာများကို ရွေးချယ်သတ်မတ
ှ သ
် ည်(၁) ဤအဆင့်တွင် ကျောင်းသားသင်ယူခဲ့ပြီးသော အသိပညာ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်
တတ်ကျွမ်းမှုများကို အဓိကထားပြီး မည်သည်တို့က ရှေ့ဆက်သင်ယူမှုအတွက်
အရေးကြီးသည်ကို သိရှိသည်။
( ဂ ) ဆရာသည် စာသင်ခန်းအတွင်းရှိ ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီနှင့် အုပ်စုအလိုက်
မတူညီမှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်(၁) ကျောင်းသားများ၏ သင်ယူမှုစွမ်းရည်နှင့် သင်ယူမှုအတိုင်းအတာများ အမျ ိုးမျ ိုး
ကွဲ ပြားမှု ကို အဓိ က ထား စဉ်း စားပြီး ကျောင်း သားများ၏ လို အ ပ် ချက် များကို
ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
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၁၀၅။

အဆင့(် ၂ )

ကျောင်းသားများ မည်သည်ကုိ သင်ယနေ
ူ သည်ကုိ သိရန
ိှ ားလည်ရန်
အချက်အလက်များကို မည်သစ
့ုိ ဆေ
ု
ာင်းမည်နည်း-

ပုံ (၄၊ ၂) အတန်းတွင်းစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းကို ဖန်တီးရေးဆွဲရာတွင် ဆရာများ လုပ်ဆောင်ရမည့်
အဆင့် (၃) ဆင့်

(က) ဆရာသည် သင်ကြားထားသည့် အကြောင်းအရာတစ်ခလ
ု ုံးအတွက် ဖြစ်နင
ို ခြ
် ေရှသေ
ိ
ာ
သင်ယူမှုအဆင့် ၃ ဆင့် သို့မဟုတ် ၄ ဆင့် သတ်မှတ်ထားသည်(၁) သင်ခန်းစာအကြောင်းအရာပါ သိရှိရမည့် အခြေခံအချက်အလက်များအပြင် ၎င်း
တို့ကို လက်တွေ့တွင် ပြန်လည်အသုံးချနိုင်မှုနှင့် ထိုသို့အသုံးချနိုင်ကြောင်း နည်း
လမ်းအမျ ိုးမျ ိုးဖြင့် ဖော်ပြနိုင်မှုတို့ကို အလေးထားသည်။
( ခ ) ဆရာသည် သင်ယမ
ူ အ
ှု ဆင့တ
် င
ို ်းရှိ အမျ ိုးမျ ိုးသောအသိပညာ၊ ကျွမ်းကျင်မ၊ှု တတ်ကျွမ်း
မှုများကို ဆီလျော်စွာ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်နိုင်မည့်နည်းလမ်းများကို ရွေးချယ်သည်(၁) အသိပညာဗဟုသုတကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရန် မေးခွန်းတိုတစ်ခု (Short Answer
Question)၊ တတ် ကျွမ်း မှု တ စ် ခု ကို အကဲ ဖြတ် ရ န် လု ပ် င န်း ဆောင် ရွ က် မှု တ စ် ခု
(Performance Task) စသည်ဖြင့် သင်ယူမှုရလဒ်အမျ ိုးမျ ိုးကို ထုတ်ဖော်ပေး
သည့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုးကိုအသုံးပြုသည်။
( ဂ ) ဆရာသည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများကို အကြမ်းပြုစုသည်(၁) စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများပြုစုရာတွင် ကျောင်းသားများသည် မည်
သည့အ
် ဖြေများ ဖြေဆိန
ု င
ို မ
် ည်နင
ှ ့် အဆိပ
ု ါ အဖြေများသည် ဆက်လက်လပ
ု ဆေ
်
ာင်
ရန် လို အ ပ် သော အချက် အ လက် များကို ပေးနို င် မှု ရှိ / မရှိ တို့ ကို အလေးထား
ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ (အဆင့် ၃ တွင် ကြည့်ပါ)
၁၀၆။

့ုိ ာက်ချက်ချ အသုးံ ပြုမည်နည်းအဆင့(် ၃ ) ရလဒ်များကို မည်သကေ
(က) ဆရာသည် အတန်းတစ်တန်းတွင် ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းအလိက
ု ၊် အုပစ
် အ
ု လိက
ု ရ
် လဒ်
များကို အခြေခံကာ အတန်းအလိက
ု ရ
် လဒ်အခြေအနေများကို ဖော်ထတ
ု ဆ
် န်းစစ်သည်(၁) စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု ရ လဒ် များအရ ကျောင်း သားအားလုံး သို့ မ ဟု တ် အများစု
ကြုံ တွေ့ရသော အခက် အ ခဲ များအပေါ် အခြေခံ ၍ သင် ကြားနည်း အသစ် တ စ် ခု
ပြောင်းလဲအသုံးပြုရန် လို/မလို အလေးထား စဉ်းစားသည်။
( ခ ) ဆရာသည် အတန်းတစ်တန်းရှိ ကျောင်းသားအုပစ
် အ
ု မျ ိုးမျ ိုး၏ သင်ယမ
ူ က
ှု ို ပြန်လည်
ကုစားရန်၊ အခြေခိုင်မာစေရန်နှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ရန် သင်ကြားနည်းများကို စီစဉ်
ရေးဆွဲသည်(၁) ကျောင်းသားအုပစ
် မ
ု ျား၏ သင်ယရ
ူ န်အဆင်သင့ဖ် ြစ်မန
ှု င
ှ ့် ကိက
ု ည
် သ
ီ ည့် သင်ကြား
နည်းအမျ ိုးမျ ိုးဖြင့် မည်သို့သင်ကြားရမည်ကို အလေးထားသည်။
( ဂ ) ဆရာသည် သင်ကြားသင်ယူမှုဖြစ်စဉ်အတွင်း ကျောင်းသားများအား သင်ကြားနည်း
နှင့် လျော်ညီသော ဖြည့်စွက်အကြံပြုချက်များကို ပေးသည်(၁) ကျောင်း သားများအား ရလဒ် များကို အသိ ပေးရာတွ င် လ ည်း သင် ယူ မှု ဆို င် ရာ
ဖြည်စ
့ က
ွ အ
် ကြံပြုချက်များနှင့် ဆီလျော်သော သင်ကြားနည်းများကိပ
ု ါ ချ ိတ်ဆက်
သိစေသည်။
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အဆင့(် ၁)
ကျောင်းသားများ၏
သင်ယမ
ူ ှု
အခြေအနေကို
သိရရ
ိှ န် မည်သည့အ
် ချက်များ
လိအ
ု ပ်သနည်း။

အဆင့် (၂)
ကျောင်းသားများ

အဆင့် (၃)

မည်သည်ကုိ သင်ယနေ
ူ

ရလဒ်များကို မည်သ့ုိ

သည်ကုိ သိရန
ိှ ားလည်ရန်

ကောက်ချက်ချ

အချက်အလက်များကို

အသုးံ ပြုမည်နည်း။

မည်သစ
့ုိ ဆေ
ု
ာင်းမည်နည်း။

၁၀၇။ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းကို အသုံးပြုရာတွင် အထက်ပါချဉ်းကပ်နည်း၏ အကျ ိုးကျေးဇူးများမှာ(က) ကျောင်းသားများ၏ တိုးတက်မှုများအပေါ်မူတည်ပြီး သင်ကြားမှုကို ပြောင်းလဲ
ညှိယူနိုင်ခြင်း၊
( ခ ) ကျောင်းသားများ၏ သင်ယူမှုကို မျက်ခြည်မပြတ် စောင့်ကြည့်နိုင်ခြင်း၊
( ဂ ) သင်ယူမှုပုံစံအမျ ိုးမျ ိုးနှင့် ကျောင်းသားအုပ်စုအမျ ိုးမျ ိုးတို့အတွက် မည်သည့်
သင်ကြားနည်းများက ပိုမိုကောင်းမွန်သည်ကို အကဲဖြတ်နိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။

ကျောင်းများအတွက် အတန်းတွင်းစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ
လမ်းညွှန်ချက်များ
၁၀၈။ ကျောင်းများသည် ဆရာများအား စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများ ပံ့ပိုးကူညီပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။
ပညာရေးစနစ်၏ အဆင့်တိုင်းသည် (ဝန်ကြီးဌာနအဆင့်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်၊ ခရိုင်အဆင့်၊
မြို့နယ်အဆင့၊် ကျောင်းအဆင့စ
် သည်) မိမတ
ိ တ
ို့ ာဝန်ရသေ
ှိ
ာ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများအတွက် သက်ဆင
ို ရ
် ာ
လု ပ် ထုံး လု ပ် န ည်း များ ပံ့ ပိုး ပေးရမည် ။ ကျောင်း တစ် ကျောင်း ရှိ ဆရာများ၏ သင် ကြားမှု ပုံ စံ များသည်
တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အနည်းငယ် ကွဲပြားနိုင်သည်။ ထိုကွဲပြားမှုသည် သင်ယူစဉ်နှင့် သင်ယူအပြီး ရည်ရွယ်ချက်
နှစမ
် ျ ိုးစလုံးအတွက် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများကိအ
ု သုံးပြုမှုအပေါ် သက်ရောက်မရ
ှု သ
ှိ ည်။ ဆရာများသည်
ဘာသာရပ်နယ်ပယ်လိုက်ဖြစ်စေ၊ အတန်းလိုက်ဖြစ်စေ တွေ့ဆုံ၍ မိမိတို့၏ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်နည်းများ
အကြောင်း ကို စာသင် နှစ်တ စ် နှစ်လျှင် အနည်း ဆုးံ နှ စ်ကြိ မ် ဆွေးနွေးသင့်ပြးီ လိုအ ပ် ပါက ပံ့ပးုိ မှု များလည်း
ရယူသင့သ
် ည်။ ထိပု့ ြင် ဘာသာရပ်နယ်ပယ်တစ်ခ၏
ု အဓိကသင်ယမ
ူ မ
ှု ျားအကြောင်း ဆွေးနွေးနိင
ု ရ
် န်အတန်းအဆင့်
တစ်ခ၏
ု ဆရာများနှငတ
့် စ်ဆင့ပ
် မြ
ို င့သေ
်
ာ အတန်းတစ်တန်း၏ ဆရာများ ရံဖန်ရခ
ံ ါ တွေ့ဆုရ
ံ မည်။ ဤသိဖု့ ြင့်
ကျောင်းသားများ၏ သင်ယမ
ူ က
ှု ို ဆက်လက်တိုးတက်စေရေးအတွက် အဓိကကျသော သင်ယမ
ူ အ
ှု စီအစဉ်များနှင့်
တိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်များအပေါ် ဆရာများ၏ အာရုံစိုက်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားရန် အထောက်အကူပြုမည်။

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)

62

၁၀၉။

အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် ကျောင်းများသည် အောက်ပါတို့ကို လုပ်ဆောင်ရမည်-

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းသည် အရည်အသွေးပြည့်ဝသောပညာရေးကို တန်းတူ
သင်ယူခွင့်ရရှိရေးဟူသည့် ပညာရေးခံယူချက်ကို ထင်ဟပ်စေမည်
၁၁၀။ အမျ ိုးသားပညာရေးဥပဒေအရ ဖော်ဆောင်သော ပညာရေးကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု အလေ့အထများဖြင့်
ပံ့ပိုးကူညီပေးမည်။ “နိုင်ငံသားတိုင်း ပညာသင်ယူခွင့်ရရှိပြီး ဘဝတစ်လျှောက် စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာ
၂၅
သင်ယန
ူ င
ို သေ
်
ာ ပညာရေးအခွငအ
့် လမ်းများ ဖန်တီးပေးရေး” ဟူသော အမျ ိုးသားပညာရေးဆိင
ု ရ
် ာ အခြေခံ
မူအရ သင်ယမ
ူ တ
ှု ိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူပြုစေရန် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။
စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း ဖြင့် သင် ယူ မှု ကို အဟန့် အတားဖြစ် စေရ န် မ ဟု တ် ပေ ။ အမျ ိုးသားပညာရေး
မဟာဗျူဟာစီ မံ ကိ န်း ၏ မဟာဗျူဟာမြောက် အ ပြောင်း အလဲ များအနက် တ စ် ခု မှာ “ကျောင်း သားများ၏
သင်ယူတတ်မြောက်မှု တိုးတက်မြင့်မားရန်အတွက် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သော ပညာရည်အကဲဖြတ်
၂၆
မှု စနစ်သစ်တစ်ရပ်ကို အကောင်ထည်ဖော်ရေး” ဖြစ်သည်။ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရာတွင် ကျောင်းသားအချ ို့
ကျရှုံးပြီး အနည်းငယ်သာ ထူးချွနပေ
် ါက်မြောက်သည်ဟု ကြိုတင်၍ ဆုံးဖြတ်သော စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မပ
ှု စ
ုံ ံ
၂၇
များသည် “ ကျောင်းသားအားလုံး အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ပညာရေးအခွင့်အလမ်းရရှိရေး”
ဟူသော
ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပန်းတိုင် - ၄နှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိသောကြောင့် ထိုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုပုံစံ
များကို ကျင့်သုံးခြင်း မပြုသင့်ပေ။ အခြေခံပညာအဆင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်လည်း “ဆရာများ နှံ့စပ်စွာ
စာသင်ကြားနိုင်ရေး၊ ကျောင်းသားများအနေဖြင့် အသိသညာအသစ်များကို နားလည်သဘောပေါက်ရေးနှင့်
အဆင့မြ
် င့စ
် ဉ်းစားတွေးခေါ်မှု ဆိင
ု ရ
် ာကျွမ်းကျင်မမ
ှု ျား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးတိအ
ု့ တွက် လုလေ
ံ
ာက်သော
၂၈
အချ ိန်ရရရ
ှိ န် လိအ
ု ပ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ဤအချက်သည်လည်း မြန်မာနိင
ု င
် တ
ံ င
ွ ် လက်ခက
ံ ျင့သ
် ုံးသည့်
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများအပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုရှိသည်။

SCHOOL

(က)

ကောင်းမွနသေ
်
ာ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မမ
ှု ျားလုပဆေ
်
ာင်ရန်အတွက် ဆရာများကို ပံပ
့ ိုး
ပေးရန်။

(ခ)

ဆရာများအား ကူညီပံ့ပိုးရန်နှင့် ညွှန်ကြားပြသရန်အတွက် သင်ကြားရေးအထောက်
အကူပြုအဖွဲ့ (School Board of Study) သို့မဟုတ် သင့်လျော်သည့်ကျောင်းအဆင့်
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရန်။

(ဂ)

ဆရာများအကြား စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု ဆို င် ရာ ကိ စ္စ ရ ပ် များနှ င့် ပတ် သ က် သော
ဆွေးနွေးမှုကို ပံ့ပိုးကူညီရန်။

(ဃ)

မြို့နယ်/ခရိုင် သို့မဟုတ် အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၏လမ်းညွှန်ချက်များကို ဆရာများ
က လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်။

၁၁၁။ ဤကဲ့သို့စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုရာတွင် သတိပြုရမည့်အချက်များစွာ
ရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ှ ထ
် ားသော သင်ယမ
ူ ရ
ှု လဒ်
(က) ဆရာများက ကျောင်းသားတစ်ဦးစီသည် သိသာမြင်သာစွာ သတ်မတ
တစ်ခုစီကို ပြည့်မီမှုရှိ/မရှိ အကဲဖြတ်ရန်သာလိုအပ်ပြီး၊ သမားရိုးကျအကဲဖြတ်မှုပုံစံများကဲ့သို့
ကျောင်းသားများ၏ရမှတ်များကို တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်၍ အဆင့်သတ်မှတ်ရန်မဟုတ်ပါ။
( ခ ) ကျောင်း သားတစ် ဦးစီ ၏ မျှော် မှ န်း ထားသော သင် ယူ မှု ရ လဒ် တ စ် ခု စီ ကို ပြည့် မီ မှု ရှိ / မရှိ
အကဲ ဖြတ် အ မှ တ် ပေး၍ သက် ဆို င် သူ များကို တင် ပြရန် သာလို အ ပ် သ ည် ။ ကျောင်း သားကို
ကောင်း သိမ
ု့ ဟုတ် သင့် သိမ
ု့ ဟုတ် အလားတူမတိကျသောအသုံးအနှုန်းများဖြင့် နှိုင်းယှဉအ
် ဆင့်
သတ်မှတ်ရန် မဟုတ်ပါ။

၂၅ ပုဒ်မ ၄(ဆ)၊ အမျ ိုးသားပညာရေးဥပဒေ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ၊(ပြင်ဆင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်)။
၂၆ အမျ ိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)၊ စာမျက်နှာ - ၁၃
၂၇ အမျ ိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)၊ စာမျက်နှာ - ၁၂
၂၈ အမျ ိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)၊ စာမျက်နှာ - ၁၈
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အခန်း

(၅)
အရည်အသွေးပြည့်မီသော
ပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများ
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အခန်း(၅)

အရည်အသွေးပြည့်မီသော ပညာရည်

၁၁၆။

ဤအခန်းတွင် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသော အရည်အသွေးအာမခံမှုလမ်းညွှန်ချက်များကို နိုင်ငံတကာတွင်
လက်ခက
ံ ျင့သ
် ုံးနေသော အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများအပေါ်တွင် အခြေခံထားပြီး နိင
ု င
် အ
ံ ဆင့၊် တိင
ု ်းဒေသကြီး/
ပြည်နယ်အဆင့်၊ ခရိုင်အဆင့်၊ မြို့နယ်အဆင့်၊ ကျောင်းအဆင့့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများနှင့် အတန်းတွင်း
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများအတွက် သင့လျေ
်
ာ်မရ
ှု စေရ
ှိ
န် စီစဉ်ရေးဆွထ
ဲ ားသည်။ ပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရာ၌
ဆောင်ရက
ွ ရ
် မည့လ
် ပ
ု င
် န်းစဉ်များကို ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရည်ရယ
ွ ရ
် ေးဆွထ
ဲ ားသည့် အခြေခံပညာ
ကျောင်းအရည်အသွေးအာမခံမှု စံသတ်မတ
ှ ခ
် ျက်အညွှန်းဘောင် (BE – SQASF ) နှင့် ချ ိတ်ဆက်စဉ်းစားရမည်။
အဘယ်ကြောင့ဆ
် ိသေ
ု
ာ် ပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မသ
ှု ည် ထိအ
ု ညွှန်းဘောင်တင
ွ အ
် သုံးပြုသော တိုးတက်
ကောင်းမွနရ
် ေးစက်ဝန်းများအတွက် လိအ
ု ပ်သည့် အထောက်အထားအချ ို့ကို ပံပ
့ ိုးပေးသောကြောင့ဖ် ြစ်သည်။

၁၁၇။

ထိုကြောင့် အခြေခံပညာကဏ္ဍရှိ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုများ၊ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့်စာရွက်
စာတမ်းများနှင့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မပ
ှု စ
ုံ မ
ံ ျား အားလုံးသည် ဤလမ်းညွှန(် NAG) နှင့် ကိက
ု ည
် ရ
ီ န် အရေးကြီးသည်။

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများ

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
၁၁၂။

ဤအခန်းတွင် ပညာရည်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများ အရည်အသွေးပြည့မ
် စေရ
ီ
န် ကျောင်း၊ မြို့နယ်၊
ခရိင
ု ၊် တိင
ု ်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်နင
ှ ့် နိင
ု င
် အ
ံ ဆင့် အသီးသီးတိတ
ု့ င
ွ ် မည်ကသ
ဲ့ လ
ို့ ပ
ု ဆေ
်
ာင်ရမည်ကို
ဖော်ပြထားသည်။

၁၁၃။ ကောင်းမွနသေ
်
ာသင်ကြားခြင်းအတွက် အရည်အသွေးမြင့မ
် ားသော စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများ
လိအ
ု ပ်သည်။ ထိစ
ု စ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများသည် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပါ သင်ယမ
ူ ရ
ှု ည်ရယ
ွ ခ
် ျက်များ၌
ဖော်ပြထားသည့် အသိပညာ၊ နားလည်သဘောပေါက်မ၊ှု ကျွမ်းကျင်မမ
ှု ျားနှင့် တတ်ကျွမ်းမှုများကို
ထင်ဟပ်စေရမည်။
၁၁၄။ အခြေခံပညာကဏ္ဍတွင် အသုံးပြုနေသော စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုအားလုံးသည် အခြေခံအရည်
အသွေးလိအ
ု ပ်ချက်များကို ပြည့မ
် ရ
ီ မည်။ ထိလ
ု အ
ို ပ်ချက်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် ပြည့မ
် မ
ီ ရ
ှု စေရ
ှိ
န်
အတွက်လည်း ပုံမှန်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရမည်။

နောက်ခံအကြောင်းအရာ
၁၁၅။ ပြီးခဲ့သောအခန်းများတွင် သင်ယခြ
ူ င်းနှင့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း၏ အခြေခံမမ
ူ ျားအကြောင်းနှင့်
အဆိပ
ု ါ အခြေခံမမ
ူ ျားသည် စံသတ်မတ
ှ ခ
် ျကမ
် ျားနှင့် မည်သို့ ဆက်စပ်နေကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
စံသတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များဖြင့သ
် ာ တိုးတက်ကောင်းမွနမ
် က
ှု ို ဆောင်ကြဉ်းပေးနိင
ု မ
် ည် မဟုတပ
် ါ။ စစ်ဆေး
အကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများနှင့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်လွှာများ (မေးခွန်းများ၊ စစ်ဆေးမေးမြန်းလွှာများ၊
လုပင
် န်းဆောင်ရက
ွ မ
် မ
ှု ျားစသည်တ)ို့ သည် ကျောင်းသား၏သင်ယမ
ူ န
ှု င
ှ ပ
့် တ်သက်၍တိကျရင
ှ ်းလင်းပြီး
အသုံးဝင်သော အချက်အလက်များပေးနိုင်ရန် အရည်အသွေးမြင့်မားရမည်ဖြစ်သည်။
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အရည်အသွေးပြည့်မီသော စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုအညွှန်းဘောင်
၁၁၈။

အရည်အသွေးအာမခံမှု လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များ (ကဏ္ဍအလိုက် ၎င်းလိုအပ်ချက်များကို နောက်ပိုင်းတွင်
ဆက် လ က် ဖော် ပြမည် ) သည် စစ် ဆေးမှု များ၊ စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း များ၊ သင် ယူ တ တ် မြောက် မှု အသိ
အမှတ်ပြုလက်မှတ်များစသည်တို့ကို ပြုစုရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေး၊ အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးရေး၊ အစီရင်ခံတင်ပြရေး
တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုမေးခွန်းပြုစုသူများ၊ ဆရာများ၊ ကျောင်းများနှင့် တာဝန်ရှိသူများကို
လမ်းညွှန်ပေးသည်။

၁၁၉။

အရည် အ သွေးအာမခံ မှု လု ပ် င န်း လို အ ပ် ချက် များသည် အရည် အ သွေးစံ များကို သတ် မှ တ် ပေးသည့် အ ပြင်
ပညာရေးစနစ်တစ်ခုလုံးရှိ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုများသည် ထိုအရည်အသွေးစံများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း
အထောက်အထားများ စုဆောင်းအကဲဖြတ်သည့်အဆင့်များကိုလည်း လမ်းညွှန်ပေးသည်။

၁၂၀။

အရည်အသွေးအာမခံမှု လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များသည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သူများနှင့် မေးခွန်းပြုစုသူများက
မိမက
ိ ယ
ို က
် ယ
ို ် အကဲဖြတ်ခြင်းအတွကဖ် ြစ်စေ၊ အချင်းချင်း စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း သိမ
ု့ ဟုတ် ပြင်ပအကဲဖြတ်မန
ှု င
ှ ့်
စစ်ဆေးခြင်းများအတွက်ဖြစ်စေ လမ်းညွှန်ချက်များအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်
အရည် အ သွေးမြင့် ပညာရေးနှ င့် စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု စ နစ် များ ဆက် လ က် ဖွံ့ ဖြိုးရေးအတွ က် အမျ ိုးသား
အဆင့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများကို နိင
ု င
် တ
ံ ကာစံသတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များနှင့် နှိုင်းယှဉရ
် ာတွင် အဆိပ
ု ါ
လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
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ပညာရည်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုစက်ဝန်း၏

ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်သတ်မတ
ှ ခြ
် င်း

အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ
၁၂၁။

ပညာရည် စ စ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း အကောင် အ ထည် ဖော် ဆောင် ရွ က် မှု စ က် ဝ န်း တွ င် ပါဝင် သ ည့် အဓိ က
၂၉
အစိတ်အပိုင်းများကို ပုံ (၅၊ ၁) တွင် ဖော်ပြထားသည်။

၁၂၂။

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း (စာမေးပွ၊ဲ စစ်ဆေးမှု သိမ
ု့ ဟုတ် အတန်းတွင်းစစ်ဆေး အကဲဖြတ်မ)ှု တစ်ခက
ု ို ရည်ရယ
ွ ်
ရေးဆွဲရာတွင် အောက်ပါအချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်-

(က) မည်သည်တက
့ုိ ုိ စစ်ဆေးတိင
ု း် တာမည်နည်း (၁) စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့်နယ်ပယ်များ (ဆိုလိုသည်မှာ ဘာသာရပ်နယ်ပယ် သို့မဟုတ်
အသိ ပ ညာ၊ နားလည် သ ဘောပေါက် မှု ၊ ကျွမ်း ကျင် မှု များနှ င့် တတ် ကျွမ်း မှု များ)ကို သတ် မှ တ် ရ မည် ။
အဆို ပါနယ် ပ ယ် များတွ င် သင် ရိုး ညွှ န်း တမ်း ရည် မှ န်း ချက် များ၊ သင် ယူ မှု ရ လဒ် များနှ င့် တတ် မြောက် မှု
စံ သ တ် မှ တ် ချက် များတွ င် အသေးစိ တ် ဖော် ပြထားသည့် မြင် သာသောအပြုအမူ များ (Observable
Behaviours) နှင့် ချ ိတ်ဆက်နေသော အသိပညာများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ စွမ်းရည်များ၊ အထုံဝါသနာများ
(Aptitudes) နှင့် အခြား စရိက
ု လ
် က္ခဏာများ ပါဝင်နေသည်။ အဆိပ
ု ါနယ်ပယ်များကို ကျောင်းသားများ၏
သင် ယူ မှု ရ လဒ် များ ပြည့် မီ မှု အ တို င်း အတာနှ င့် ပတ် သ က် ၍ တိ ကျသော သတင်း အချက် အ လက် များ
စု ဆောင်း ပေးသည့် မေးခွ န်း များ၊ လု ပ် င န်း များ သို့ မ ဟု တ် အခြားစစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် န ည်း များနှ င့်
ချ ိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သည်။
(၂) တစ် န ည်း အားဖြင့် စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း သည် တို င်း တာရန် သတ် မှ တ် ထားသည့် အရာများကို
စစ်ဆေးတိုင်းတာရမည်ဖြစ်ပြီး တစ်သမတ်တည်း တူညီသည့်ရလဒ်များကိုလည်း ပေးနိုင်ရမည်။

(ခ) မည်သတ
ူ က
့ုိ ုိ စစ်ဆေးမည်နည်း။
စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ရ န် ရ ည် ရွ ယ် သော အု ပ် စု ကို သတ် မှ တ် ရာတွ င် အသက် သို့ မ ဟု တ် အတန်း ၊ အထူး ပြု
ဘာသာတွစ
ဲ သည့် အချက်များကို အခြေခံရမည်။ ကျောင်းသားများ၏ သင်ယမ
ူ ဆ
ှု င
ို ရ
် ာ အသေးစိတလ
် အ
ို ပ်ချက်
များကို တိကျရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြရမည်။ ကျောင်းသားအားလုံး ၎င်းတိ၏
ု့ အသိပညာ၊ နားလည်သဘောပေါက်မ၊ှု
ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် တတ်ကျွမ်းမှုများကို ပြသနိုင်ရန်အတွက် တန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးရှိစေရန် လိုအပ်သလို
ပြုပြင် ပြောင်း လဲ ပေးရမည် ။ အဆို ပါအခွ င့် အ ရေးများကို စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု အစီ အ စဉ် ရေးဆွဲ ရာတွ င်
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။

ပုံ (၅၊ ၁) ပညာရည်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုစက်ဝန်း

၂၉
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အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

(ဂ) စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မရ
ှု လဒ်များမှ မည်သည်တက
့ုိ ုိ ကောက်ချက်ချနိင
ု သ
် နည်း။
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုရလဒ်များကို မှန်ကန်စွာနှင့် ကျ ိုးကြောင်းညီညွတ်စွာ ကောက်ချက်ချနိုင်ရန် တိကျသော
သတ်မတ
ှ ခ
် ျက်လအ
ို ပ်သည်။ ထိသ
ု ကေ
ို့
ာက်ချက်ချရာတွင် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သည့် အကြောင်းအရာ (မည်သည်
ကိုတိုင်းတာမည်နှင့် မည်သို့တိုင်းတာမည်)၊ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသော ကျောင်းသားများနှင့်
စစ်ဆေးမှုရလဒ်များကို မည်သို့အသုံးပြုမည့်အပေါ် အခြေခံသင့်သည်။

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)
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ကျောင်းသားများကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

(ဃ) စစ်ဆေးမှုရလဒ်များကို မည်သ့ုိ အသုးံ ပြုမည်နည်း။
စစ်ဆေးမှုရလဒ်များကို မည်သို့အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို အသေးစိတ်သတ်မှတ်ရမည်။ စစ်ဆေးမှု
ရလဒ်များကို အသုံးပြုရာတွင် ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်တစ်ခု သိမ
ု့ ဟုတ် တစ်ခထ
ု က်ပ၍
ို ရှန
ိ င
ို သ
် ည်။ ထိရ
ု ည်ရယ
ွ ခ
် ျက်များမှာ
သင် ယူ မှု တိုး တက် ကောင်း မွ န် စေရ န် ၊ သင် ယူ မှု ကို အကျဉ်း ချုပ် ဖော် ပြရန် ၊ နောက် ထ ပ် အ ဆင့် တ စ် ဆ င့် သို့
တိုး တက် သ င် ယူ ရေးကို ဆုံး ဖြတ် ရ န် သို့ မ ဟု တ် သင် ယူ တ တ် မြောက် မှု အသိ အ မှ တ် ပြုလက် မှ တ် ပေးရန်
စသည်တို့ဖြစ်သည်။ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုရလဒ်များကို အသုံးပြုမည့် ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်မူတည်၍ စစ်ဆေး
အကဲဖြတ်ခြင်းပုံစံများနှင့် အမျ ိုးအစားများကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။

၁၂၅။

(က)

၁၂၄။

စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု လု ပ် င န်း များ ဆောင် ရွ က် မ ည့် အ ချ န
ိ ် ကို

ကျောင်း သားအားလုံး တန်း တူ ညီ မျှ

ပါဝင်ဖြေဆိုနိုင်ရန် ရွေးချယ်သတ်မှတ်ရမည်။
(ခ)

ကျောင်းသားအားလုံးသည် ၎င်းတို့၏တတ်ကျွမ်းမှုများကို တန်းတူညီမျှ ဖြေဆိုနိုင်ရန် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု
လုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်မည့် အချ ိန်ပမာဏ သတ်မှတ်ပေးရမည်။

(ဂ)

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း
၁၂၃။

ကျောင်းသားအားလုံးသည် ၎င်းတို့၏တတ်ကျွမ်းမှုကို တန်းတူညီမျှပြသခွင့်ရှိရန် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းကို
သင့တ
် င့မ
် ျှတစွာ စီမဆေ
ံ
ာင်ရက
ွ ရ
် မည်။ ထိသ
ု စ
ို့ မ
ီ ဆေ
ံ
ာင်ရက
ွ ရ
် ာတွင် အောက်ပါအခြေခံမမ
ူ ျားနှင့် ကိက
ု ည
် စေရ
ီ
မည် -

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မမ
ှု ျားသည် ကျောင်းများမှ ကျောင်းသားများအား ပံပ
့ ိုးပေးသည့် လက်တွေ့လေ့ကျင့မ
် န
ှု င
ှ ့်
လေ့လာသင် ယူ မှု ဆို င် ရာ အခွ င့် အ ရေးများ (အသိ ပ ညာ၊ နားလည် သ ဘောပေါက် မှု ၊ ကျွမ်း ကျင် မှု နှ င့်

စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း များသည် စစ် ဆေးသည့် ရ ည် ရွ ယ် ချက် နှ င့် ကို က် ညီ သ ည့် တိ ကျခို င် လုံ သော
အချက် အ လက် များပေးရန် လို အ ပ် သ ည် ။ ကျောင်း သားများ “မည် သ ည့် အ ရာများကို သိ ရှိ သ ည် ” နှ င့်
“မည်သည်တို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်” တို့ကို မျှတ၍ အကျ ိုးရှိပြီး ထိရောက်အဆင်ပြေသော နည်းလမ်းဖြင့်
ဖော်ထုတ်စစ်ဆေးနိုင်ရမည်။ စစ်ဆေးတိုင်းတာရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် နယ်ပယ်ကို လုံလောက်သော ကိုယ်
စားပြုလွှမ်းခြုံမှုရစေရ
ှိ
န် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မက
ှု ို စီစဉ်ရေးဆွရ
ဲ မည်။ သိုမ
့ သ
ှ ာ ကျောင်းသားများ၏ အသိပညာ၊
နားလည်သဘောပေါက်မ၊ှု ကျွမ်းကျင်မမ
ှု ျားနှင့် တတ်ကျွမ်းမှုများကို လက်တွေ့အခြေအနေများတွင် ပြန်လည်
အသုံးချနိင
ု သ
် ည့် အတိင
ု ်းအတာကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်သည်။ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မမ
ှု ျားကို
စစ်ဆေးသည့ရ
် ည်ရယ
ွ ခ
် ျက်နင
ှ ့် မသက်ဆင
ို သေ
်
ာ နည်းလမ်းများဖြင့် ကျောင်းသားများအား ခွခြ
ဲ ားသည့အ
် ချက်များ
မပါဝင်အောင် ပြုစုရမည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုတွင် ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများသည်
စစ်ဆေးရန်ရည်ရွယ်ထားသော နယ်ပယ်ကို ထင်ဟပ်စေရမည်။ ဥပမာ - သင်္ချာဘာသာရပ်ကို စစ်ဆေးသည့်
မေးခွန်းများတွင် ဘာသာစကားအသုံးပြုမှုကို အထူးဂရုပြုရမည်။ သင်္ချာတတ်ကျွမ်းမှုကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း
ထက် ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း မဖြစ်စေရန် အရေးကြီးသည်။
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုများသည် ကိုးစားနိုင်မှုရှိရန် လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုများသည်
ကျောင်း သားများ၏ (အသိ ပ ညာ၊ နားလည် သ ဘောပေါက် မှု ၊ ကျွမ်း ကျင် မှု ၊ တတ် ကျွမ်း မှု ဆို င် ရာ) စရို က်
လက္ခ ဏာများကို အချ ိန် အ ခါအမျ ိုးမျ ိုးတွ င် စစ် ဆေးသော် လ ည်း တူ ညီ သောရလဒ် များကို ပေးနို င် ရ မည် ။
ကျောင်း သားများ၏ စရို က် လ က္ခ ဏာကွဲ ပြားမှု ကို သိ ရှိ ဖော် ထု တ် ခြ င်း သည် စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း တွ င်
အရေးကြီးသော အကြောင်းရင်းခံတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်းကွဲပြားမှုများသည် အခြားသော မသက်ဆိုင်
သည့်အကြောင်းများကြောင့် မဟုတ်ဘဲ အမှန်တကယ် တတ်ကျွမ်းမှုကို တိုင်းတာခြင်းမှသာရရှိရမည်။

တတ်ကျွမ်းမှုများ) ကို ထင်ဟပ်စေရမည်။
(ဃ)

မည်သည်တက
ို့ ို စစ်ဆေးမည်၊ မည်သည့် အတွကကြေ
်
ာင့် စစ်ဆေးမည်နင
ှ ့် စစ်ဆေးမှုရလဒ်များကို မည်သအ
ို့ သုံးပြု
မည် စသည် တို့ နှ င့် ပ တ် သ က် ၍ ရှ င်း လင်း သော သတင်း အချက် အ လက် များကို ကျောင်း သားများအား
ပံ့ပိုးပေးရမည်။

အကဲဖြတ် အမှတပေ
် းခြင်း
၁၂၆။

အကဲဖြတ်အမှတပေ
် းခြင်း (Marking) နှင့် ရမှတတ
် က
ွ ခြ
် င်း (Scoring) များကို တာဝန်သစ
ိ ွာနှင့် တိကျမှနက
် န်စွာ
လု ပ် ဆောင် ရ န် အရေးကြီး သည် ။ “အကဲ ဖြတ် အ မှ တ် ပေးခြင်း ” ဆို သ ည် မှာ ကျောင်း သား၏ဖြေဆို မှု သ ည်
အဖြေမှ န် သို့ မ ဟု တ် တစ် ပို င်း တစ် စ မှ န် သော အဖြေတစ် ခု အ တွ က် သတ် မှ တ် ထားသည့် စံ ကို ပြည့် မီ မှု
ရှိ / မရှိ ဖော် ထု တ် သ တ် မှ တ် ခြ င်း ဖြစ် သ ည် ။ “ရမှ တ် တွ က် ခြ င်း ” ဆို သ ည် မှာ အကဲ ဖြတ် အ မှ တ် ပေးခြင်း မှ
ရရှိ လာသော ရလဒ် များကို ကိ န်း ဂဏန်း ဖြင့် ဖော် ပြသောရမှ တ် များအဖြစ် သတ် မှ တ် ဖော် ပြခြင်း ဖြစ် သ ည် ။
ဓမ္မ ဓိ ဋ္ဌာန် မေးခွ န်း များ (Forced Choice Items) ကို အသုံး ပြုသည့် အ ခါ အကဲ ဖြတ် အ မှ တ် ပေးခြင်း သည်
လွ ယ် ကူ ရှ င်း လင်း ပြီး ရမှ တ် သို့ ပြောင်း လဲ တွ က် ချက် ခြ င်း ကို လွ ယ်ကူ စွာ ဆက် လ က် လု ပ် ဆောင် နို င် သ ည် ။
စီကုံးရေးသားဖြေဆိုရသည့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများကို အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များသည်
ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်။ အဆိုပါ ကိစ္စရပ်များတွင် အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးသူများသည် ကျောင်းသား၏အဖြေများကို
စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု အမှ တ် ပေးပုံ စံ ဇ ယားများ (Rubrics) နှ င့် နှို င်း ယှ ဉ် ၍ အကဲ ဖြတ် အ မှ တ် ပေးရမည် ။
အဆို ပါ စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း များကို ပြုစု သူ များသည် အကဲ ဖြတ် အမှ တ် ပေးမည့် သူ များအတွ က်
အမှ တ် ပေး ပုံ စံ ဇ ယားအပါအဝင် အမှ တ် ပေးစည်း မျဉ်း များကို လွ ယ် ကူ ရှ င်း လင်း စွာ ရေးဆွဲ ပေးရမည် ။
စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု လု ပ် င န်း ကို အရေးပါသောအဆုံး အဖြတ် များပေးသည့် စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း များ
(High-stakes)၊ တစ် န ည်း အားဖြင့် ရလဒ် များအပေါ်အခြေခံ ပြီး အတန်း တင် ပေးသည့် စစ် ဆေးမှု များ
သို့မဟုတ် သင်ယူတတ်မြောက်မှု အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များပေးခြင်း စသည့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများ
လုပ်ဆောင်သည့်အခါ အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးသူများအကြား ကိုးစားနိုင်မှု (Inter-rater Reliability) ရှိ/မရှိ
စစ်ဆေးရမည်။ အကဲဖြတ်အမှတပေ
် းသူများအကြား ကိုးစားနိင
ု မ
် ှု ဆိသ
ု ည်မှာ စစ်ဆေး အကဲဖြတ်သမ
ူ ျားသည်
ကျောင်းသားတစ်ဦး၏ ဖြေဆိမ
ု က
ှု ို တူညစ
ီ ွာ အမှတပေ
် းရသည့် အတိင
ု ်းအတာကိဆ
ု လ
ို သ
ို ည်။ စံသတ်မတ
ှ ခ
် ျက်များ
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အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)
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ချမှတခြ
် င်းနှငပ
့် တ်သက်၍ လေ့ကျင့သ
် င်တန်းပေးခြင်း၊ အောင်မတ
ှ ည
် ယ
ှိ ခြ
ူ င်း၊ စာရင်းအင်း အချက်အလက်များ
ကြီးကြပ်ခြင်းစသည့်နည်းလမ်းများကို အသုံးပြု၍ အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးသူများအကြား သင့်တင့်မျှတသော
ကိုး စားနို င် မှု ရရှိ ရ န် ဆောင် ရွ က် နို င် သ ည် ။ အကဲ ဖြတ် အ မှ တ် ပေးမည့် သူ များကို သင် တ န်း ပေးခြင်း နှ င့်
ကြီးကြပ်ခြင်းတွင် တူညီသောစံသတ်မှတ်ချက်များ အသုံးပြုမှုကို အလေးထား ထည့်သွင်းရမည်။ အကဲဖြတ်
အမှတပေ
် းသည့် လုပင
် န်းစဉ်တင
ွ ် ပါဝင်သမ
ူ ျားသည် အမှတပေ
် းခြင်းဆိင
ု ရ
် ာ လမ်းညွှနခ
် ျက်များကို လိက
ု န
် ာရန်နင
ှ ့်
စစ်ဆေးမှုရလဒ်များကို တိတိကျကျ မှတ်တမ်းတင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
၁၂၇။

ဖြစ်နိုင်ပါက ရလဒ်များကို အသေးစိတ် မှတ်တမ်းတင်သင့်သည်။ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုတစ်ခုဖြင့် သင်ယူမှု
နယ် ပ ယ် များစွာ ကို စစ် ဆေးမည် ဆို ပါက စစ် ဆေးမှု ရ လဒ် များကို ထို န ယ် ပ ယ် များအလို က် စု စ ည်း ရမည် ။
အရေးပါသော အဆုံးအဖြတ်များပေးသည့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပါက ရမှတမ
် ျားကို မေးခွန်းတစ်ခခ
ု ျင်းစီ
အလိုက် မှတ်တမ်းတင်ထားရမည်။

၁၃၁။

တစ် ခါတစ် ရံ တွ င် အတန်း တစ် တ န်း အတွ က် ကျောင်း ဝင် ခွ င့် ရွေးချယ် ရာ၌ အရည် အ ချင်း ပြည့် မီ သ ည့်
ကျောင်း သားအရေအတွ က် သ ည် လက် ခံ နို င် သ ည့် ကျောင်း သားဦးရေထက် ပို မို များပြားနို င် သ ည် ။
ထို သို့ သောအခြေအနေမျ ိုးတွ င် စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု ရ လဒ် များကို ကျောင်း သားအချင်း ချင်း နှို င်း ယှ ဉ် ၍
ဖော်ပြရန် လိုအပ်သည်။ ထိုအခါ သင့်လျော်သောဖြတ်မှတ်များ (Cut-off Scores) ကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး
ကျ ိုးကြောင်းသင့လျေ
်
ာ်သော အကြောင်းပြချက်ကလ
ို ည်း ဖော်ပြရမည်။ ဥပမာအားဖြင့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မတ
ှု င
ွ ်
ရမှတ် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းအထက်ကို အဆင့် “A” ဟု သတ်မှတ်မည်ဆိုပါက ရှင်းလင်း
တိကျသော အကျ ိုးအကြောင်းဖော်ပြချက်တစ်ခု ပေးရန်လိုအပ်သည်။

၁၃၂။

ကျောင်းသားများသည် ၎င်းတိ၏
ု့ ပညာရည်တိုးတက်မအ
ှု ဆင့မ
် ျားနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို
သိရခ
ှိ င
ွ ရ
့် သ
ှိ ည်။ ထိကြေ
ု့
ာင့် ကျောင်းသားတစ်ဦးစီ၏ ရလဒ်များ သိမ
ု့ ဟုတ် အုပစ
် လ
ု က
ို ရ
် လဒ်များကို အသိမပေးဘဲ
ကန့်သတ်ထားမည်ဆပ
ို ါက အဘယ်ကြောင့် ထိသ
ု လ
ို့ ပ
ု ဆေ
်
ာင်ရသည်ကို ကျောင်းသားများအား ပွငလ
့် င်းမြင်သာစွာ
ရှင်းလင်းချက်ပေးရမည်။ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များသည်
ကျောင်းသားများအတွက် ရှင်းလင်းတိကျ၍ လက်တွေ့အသုံးဝင်သင့သ
် ည်။ ထိပု့ ြင် မိဘများ/ အုပထ
် န
ိ ်းသူများနှင့်
အခြားသက်ဆိုင်သူများလည်း လိုအပ်ပါက အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများကို
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုကို ရေးသားပြုစုသူများနှင့် အသုံးပြုသူများက သဘောတူညီထားသည့် မူဝါဒနှင့်အညီ
ထုတ်ပြန်ရမည်။

စစ်ဆေးမှုရလဒ်များကို ထုတပြ
် န်ခြင်း
၁၂၈။

စစ်ဆေးမှုရလဒ်များကို မည်သထ
ို့ တ
ု ပ် ြန်ရမည်နင
ှ ့် မည်မျှအထိ အသေးစိတဖေ
် ာ်ပြရမည် စသောဆုံးဖြတ်ချက်
များသည် စစ်ဆေးလိုသော သင်ယူမှုပန်းတိုင်များနှင့် ၎င်းတို့ကို စစ်ဆေးသည့် အကြောင်းရင်းများပေါ်တွင်
မူ တ ည် ပါသည် ။ စစ် ဆေးမှု ရ လဒ် များကို မည် သူ က လက် ခံ ရရှိ မ ည် ဟူ သော ဆုံး ဖြတ် ချက် များသည်
စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု လု ပ် င န်း စဉ် တွ င် ပါဝင် ပ တ် သ က် သူ များ၏ လို အ ပ် ချက် များအပေါ်တွ င် မူ တ ည် သ ည် ။
မည်သည့ရ
် ည်ရယ
ွ ခ
် ျက်ဖြင့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သည်ဖြစ်စေ ကျောင်းသားများသည် ၎င်းတိ၏
ု့ တစ်ဦးချင်း ရလဒ်/
အချက်အလက်များကို သိရှိသင့်သည်။ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုတစ်ခုဖြင့် များစွာသောသင်ယူမှုနယ်ပယ်များကို
တိင
ု ်းတာမည်ဆိပ
ု ါက ရလဒ်များကို အစီရင်ခတ
ံ င်ပြရာတွင် အဆိပ
ု ါ နယ်ပယ်များနှင့် ပတ်သက်သော သတင်း
အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်းဖော်ပြရမည်။

၁၂၉။

စာသင် နှ စ် တ စ် နှ စ် အ ပြီး နောက် ဆုံး ရလဒ် များကို အချ ိန် ကာလတစ် ခု အ တွ င်း ပြုလု ပ် ခဲ့ သ ည့် မတူ ညီ သော
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုများ၏ ရလဒ်များအပေါ်တွင် အခြေခံလေ့ရှိသည်။ ၎င်းရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ရာတွင်
ထိုမတူညီသော စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းပုံစံအမျ ိုးမျ ိုးတို့သည် စာသင်နှစ်အပြီး နောက်ဆုံးရလဒ်များအပေါ်
မည်သသ
ို့ က်ရောက်မရ
ှု သ
ှိ ည်ကို ဖော်ပြပေးရမည်။ ထိအ
ု့ ပြင် ၎င်းရလဒ်များကို သက်ဆင
ို ရ
် ာ သင်ယမ
ူ ပ
ှု န်းတိင
ု မ
် ျား
သို့ မ ဟု တ် ဆက် စ ပ် နေသော တတ် မြောက် မှု စံ သ တ် မှ တ် ချက် များ၊ စွ မ်း ဆောင် နို င် မှု အ ဆင့် များနှ င့် အ ညီ
ထုတ်ပြန်ရမည်။

၁၃၀။

ထိုရလဒ်များနှင့်အတူ သင်ယူတတ်မြောက်မှုအချက်အလက်များကိုလည်း ယှဉ်တွဲဖော်ပြရမည်။ ၎င်းအချက်
အလက်များကိကု ြည့၍
် “ကျောင်းသားများ၏ စစ်ဆေးမှုရလဒ်များသည် တတ်ကျွမ်းမှုစဖံ ြင့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်
သည့အ
် ပေါ် အခြေခံသည် သိမ
ု့ ဟုတ် ကျောင်းသားများ အချင်းချင်း နှိုင်းယှဉအ
် ကဲဖြတ်မအ
ှု ပေါ် အခြေခံသည်”
စသည်တို့ကို သိရှိနိုင်သည်။ များသောအားဖြင့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုရလဒ်များနှင့် ၎င်းတို့ကို အစီရင်ခံတင်ပြ
ခြင်းတို့သည် တတ်ကျွမ်းမှုစံဖြင့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သည့်အပေါ် အခြေခံသင့်သည်။
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အကဲဖြတ်သးံု သပ်ခြင်း
၁၃၃။

အမျ ိုးသားပညာရေးစနစ် တ စ် ခု သ ည် ၎င်း ၏စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု လု ပ် င န်း များ၊ စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု ကို
အသုံးပြုမှုနင
ှ ့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်လွှာများ ( မေးခွန်းများ၊ စစ်ဆေးမေးမြန်းလွှာများ၊ လုပင
် န်းဆောင်ရက
ွ မ
် မ
ှု ျား
စသည်) ကို အကဲဖြတ်သုံးသပ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။

၁၃၄။

ထိုကဲ့သို့ အကဲဖြတ်သုံးသပ်သည့် စံတစ်ခုမှာ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုမှ ရရှိလာသောရလဒ်များကို
အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်ဆေးမှုရလဒ်များကို အသုံးမပြုပါက သိမ
ု့ ဟုတ် ထိရ
ု လဒ်များကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်
ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုပါက ကျောင်းသားများအား စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရန် မလိုပေ။ ထို့ကြောင့် စစ်ဆေး
အကဲဖြတ်မှုလုပ်ငန်းများကို အကဲဖြတ်သုံးသပ်ရာတွင် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုများမှရရှိသော အချက်အလက်
များနှ င့် အထောက် အ ထားများကို အသုံး ပြုမှု အ ပေါ် အလေးထားရမည် ။ အချက် အ လက် များ သို့ မ ဟု တ်
အထောက်အထားများသည် ကျောင်းသား၊ ဆရာ၊ စာသင်ခန်း၊ ကျောင်းနှင့် ပညာရေးစနစ်တစ်ခုလုံးအတွက်
ချက်ချင်းအကျ ိုးကျေးဇူးရရှိရမည်။

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။
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အထောက်အပံ့အမျ ိုးမျ ိုးရရှရ
ိ မည်။ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရမည့် အသိပညာများနှင့်ကျွမ်းကျငမ
် မ
ှု ျားကို

၁၃၅။

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်လွှာများ (မေးခွန်းများ၊ စစ်ဆေးမေးမြန်းလွှာများ၊ လုပင
် န်းဆောင်ရွက်မမ
ှု ျားစသည်တို့) ကို
အကဲဖြတ်သုံးသပ်မည့စ
် မ
ံ ျားကို သတ်မတ
ှ ခြ
် င်းသည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မက
ှု ို ပြုစုသမ
ူ ျား၊ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မက
ှု ို
အသုံးပြုသူများနှင့် လေ့လာဆန်းစစ်သမ
ူ ျားက ဆောင်ရက
ွ ရ
် မည့် ပညာရပ်ဆင
ို ရ
် ာ လုပင
် န်းတာဝန်တစ်ရပ် ဖြစ်သည်။
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်လွှာများ၏ အရည်အသွေး၊ ထိစ
ု စ်ဆေးအကဲဖြတ်လွှာများကို အသုံးပြုပု၊ံ လေ့လာဆန်းစစ်ပုံ
နှ င့် ကောက် ချက် ချပုံ တို့ သ ည် အကဲ ဖြတ် သုံး သပ် ခြ င်း တွ င် ပါဝင် သ ည့် အကြောင်း အရာများဖြစ် ကြသည် ။
အတန်းတွင်း စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများ၏ အရည်အသွေးအပေါ် အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်းကို ကျောင်းအဆင့တ
် င
ွ ်
လု ပ် ဆောင် ရ မည် ။ စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း များကို အကဲ ဖြတ် သုံး သပ် ရာတွ င် “အချက် အ လက် / ရလဒ်
အသုံး ပြုမှု အ ပေါ်သုံး သပ် ခြ င်း ” နှ င့် “စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း ၏ (ကိုး စားနို င် မှု ၊ ခို င် လုံ မှု ၊ မျှတမှု စ သည့် )
ပညာရပ် ပို င်း ဆို င် ရာ အချက် အ လက် များအပေ သုံး သပ် ခြ င်း ” စသည့် အဓိ က အချက် နှ စ် ချက် အ ပေါ်တွ င်
မူတည်ရမည်။

သင်ယူမှုစံသတ်မှတ်ချက်များ သို့မဟုတ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် ကိုက်ညီအောင် ရှင်းလင်းစွာ
အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရမည်။

အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းမူဝါဒ (NAP) သည် (၁) အတန်းတွင်း စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊
(၂) ကျောင်းအခြေပြု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ (၃) မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှငအ
့် ထက်တန်း အဆင့ပြ
် ီးမြောက်မှု
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် (၄) နမူနာအခြေပြု သင်ယူမှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းဟူ၍ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း
ကဏ္ဍလေးရပ်ကို ချမှတပေ
် းသည်။ အဆိပ
ု ါ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းကဏ္ဍလေးရပ်တင
ွ ် သင်ယစ
ူ ဉ်/သင်ယအ
ူ ပြီး
ပုစ
ံ တ
ံ ကျ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အလွတသ
် ဘောစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း လုပင
် န်းအမျ ိုးမျ ိုးကို အကောင်
အထည်ဖော်ဆောင်ရက
ွ ရ
် မည် ဖြစ်သည်။ ထိစ
ု စ်ဆေးအကဲဖြတ်မအ
ှု မျ ိုးမျ ိုးကို ဖော်ဆောင်ရာတွင် ကဏ္ဍအလိက
ု ်
၃၀
အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည် -

ကဏ္ဍ (၁) နှင့် (၂)
အတန်းတွငး် နှင့် ကျောင်းအခြေပြုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း
လမ်းညွှနခ
် ျက်များ

အတန်းတွင်း စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းအတွက် တရားဝင်လမ်းညွှနခ
် ျက်များရှပြ
ိ ီး၊ ထိလ
ု မ်းညွှန်
ချက်များကို ဆရာများ ရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။

အတတ်ပညာဖွံ့ဖြိုး
တိးု တက်မှု

ဆရာအတတ်ပညာသင်ကြားပိခ
ု့ ျပေးသူများ၊ ဆရာလောင်းလျာများ၊ လုပင
် န်းခွငရ
် ဆ
ှိ ရာများနှင့်
ကျောင်းအုပမ
် ျားအတွက်အတန်းတွင်းစစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုပြုလုပရ
် ာတွင်လိအ
ု ပ်သော စွမ်းဆောင်
ရည်မြင
ှ တ
့် င်မှု သင်တန်းများကို စီစဉ်ပေးရမည်။ ထိသ
ု င်တန်းများသည် အတန်းတွင်းစစ်ဆေး
အကဲဖြတ်ခြင်းအတွက် ချမှတထ
် ားသော တရားဝင်လမ်းညွှနခ
် ျက်များနှင့် ကိက
ု ည
် မ
ီ ရ
ှု ရ
ှိ မည်။

အရင်းအမြစ်များနှင့်

အဓိကသင်ယူမှုနယ်ပယ်များတွင် ကျောင်းသားများ သင်ယူတတ်မြောက်ထားသော အသိ

အထောက်အပံမ
့ ျား

ပညာများကို လက် တွေ့ အသုံး ချခွ င့် နှ င့် ကျွမ်း ကျင် မှု များကို ဖော် ထု တ် ပြသခွ င့် ပေးသည့်
အတန်းတွင်းစစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်းကို လုပဆေ
်
ာင်နင
ို ရ
် န် ဆရာများသည် အရင်းအမြစ်များနှင့်

ဆရာများသည် ကျောင်း သားများ၏ သင် ယူ မှု ကို စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ရာတွ င် ခို င် လုံ မှု ၊

အရည်အသွေး

ကျောင်းအဆင့်၊ မြို့နယ်၊ ခရိုင်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်နှင့် နိုင်ငံအဆင့်များတွင်

အာမခံမှု

အရည်အသွေးရှိ အတန်းတွင်း စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းဆိင
ု ရ
် ာ အလေ့အကျင့မ
် ျား၊ စဉ်ဆက်မပြတ်

ကိုးစားမှုနိုင်မရှိစေရန် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းမျ ိုးစုံကို အသုံးပြုရမည်။

ဆရာအတတ်ပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မမ
ှု ျား ရရှလ
ိ ာစေရန် စနစ်ကျသော အရည်အသွေးအာမခံမှု
စနစ်များကို အသုံးပြုရမည်။

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းကဏ္ဍလေးရပ်အတွက် အရည်အသွေးလိအ
ု ပ်ချက်များ
၁၃၆။

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု
နည်းလမ်းများ

အချက်အလက်များ

အတန်းတွင်း စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ကျောင်းအခြေပြု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းမှ ရရှလ
ိ ာသော

အသုးံ ချမှု

အချကအ
် လက်များကို သင်ကြားသင်ယမ
ူ ကေ
ှု
ာင်းမွနရ် ေးနှင့် သင်ယမ
ူ ဆ
ှု င့က
် တ
ဲ ိုးတက်ရေးအတွက်
အသုံးပြုရမည်။

၁၃၇။

ဤကဏ္ဍနှစရ
် ပ်လုံးကို တူညသေ
ီ
ာတာဝန်ရသ
ှိ မ
ူ ျား (ဆရာနှင့် ကျောင်းအုပမ
် ျား) က တူညသေ
ီ
ာနေရာ(ကျောင်း)
တွင်၊ တူညီသောရည်ရွယ်ချက် (သင်ယူစဉ်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရန်) ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြ
သောကြောင့် ဤလမ်းညွှန် (NAG) တွင် ကဏ္ဍ (၁) နှင့် (၂) ကို ပေါင်းစည်းဖော်ပြထားသည်။

၁၃၈။

၎င်းကဏ္ဍနှစရ
် ပ်တင
ွ ် တူညသေ
ီ
ာစံများရှခြ
ိ င်းဖြင့် ဆရာများနှင့် ကျောင်းများ အနေဖြင့စ
် စ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း
ဆိင
ု ရ
် ာ အခြေခံမမ
ူ ျားကို လက်တွေ့အသုံးချရာတွင် လွယက
် စေ
ူ မည်။ မူလတန်းအဆင့၊် အလယ်တန်းအဆင့န
် င
ှ ့်
အထက်တန်းအဆင့် အတန်းတွင်း/ကျောင်းအခြေပြု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပညာရေးမှူးများ/
အရာရှိများ၊ ကျောင်းအုပ်များ၊ ဆရာများ သိရှိလုပ်ဆောင်ရမည့် လမ်းညွှန်ချက်များကို ဆရာလမ်းညွှန်များ
(ဥပမာ- သတ္တ မ တန်း သင်္ချာ ဆရာလမ်း ညွှ န် ) တွ င် ပြည့် စုံ စွာ ဖော် ပြထားသည် ။ ကျောင်း အဆင့် စ စ် ဆေး
အကဲဖြတ်မှုတွင် ပါဝင်သောမည်သူမဆို အဆိုပါလမ်းညွှန်များကို ကိုးကားရန်အတွက် ဖတ်ရှုထားသင့်သည်။

ကဏ္ဍ (၃)
မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းအဆင့် ပြီးမြောက်မစ
ှု စ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း
ပညာရည်စစ်ဆေး

ဤကဲ့ သို့ စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ရာတွ င် လု ပ် ဆောင် ရ မည့် များပြားလှ သော တာဝန် များကို

အကဲဖြတ်မအ
ှု ဖွဲ့

အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် သင့်လျော်သော ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် လုံလောက်သော အရင်း
အမြစ် များရှိ သ ည့် ဝန် ထ မ်း များ ပါဝင် သော ပညာရည် စ စ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု အ ဖွဲ့ တစ် ဖွဲ့
ထားရှိ ရ မည် ။ သက် ဆို င် ရာနယ် ပ ယ် များတွ င် စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု အ ဖွဲ့ ၏စွ မ်း ရည် ကို
မြှင့်တင်နိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးရမည်။

၃၀
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The Global Partnership for Education’s Analysis of National Learning Assessment Systems (ACER, 2019).
အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။

အခြေခံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလမ်းညွှန် (NAG)
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စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု
အညွှနး် ဘောင်

ကဏ္ဍ (၄)

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရမည့် အသိပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို ရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်ပေးပြီး
စစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်ရန်အတွက် အသေးစိတ် ဖော်ပြထားသော လမ်းညွှန်ချက်ရှိရမည်။

နမူနာအခြေပြု သင်ယမ
ူ စ
ှု စ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများ

အဆို ပါ လမ်း ညွှ န် ချက် များကို စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု ဆောင် ရွ က် သူ များသာမက စစ် ဆေး
အကဲဖြတ်ခြင်းလုပင
် န်းနှင့် သက်ဆင
ို သ
် မ
ူ ျား၊ အများပြည်သမ
ူ ျား သိရန
ှိ င
ို ရ
် န် လုပဆေ
်
ာင်ရမည်။
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု
မေးခွန်းလွှာများ

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုမေးခွန်းများကို ကိုးစားနိုင်မှု၊ ခိုင်လုံမှုနှင့် မျှတမှုရှိစေရန် အရည်အသွေး

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

စံ သ တ် မှ တ် ခြ င်း ၊ စောင့် ကြည့် လေ့ လာခြင်း ၊ မှ တ် တ မ်း တင် ခြ င်း စသည် တို့ ဖြင့် စစ် ဆေး

အာမခံမှုစနစ်များဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။

အကဲဖြတ်ခြင်းများကို စနစ်တကျဖြစ်စေမည့် အရည်အသွေးအာမခံမစ
ှု နစ်များ ထားရှရ
ိ မည်။
သို့ မှ သာ စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း များကို မည် သ ည့် နေရာတွ င် ကျင်း ပစေကာမူ ထိ ရောက်
လုံခြုံစွာဖြင့် တူညီသော အခြေအနေများတွင် ကျင်းပနိုင်မည်ဖြစ်မည်။
အချက်အလက်
စီမခ
ံ န့်ခွခြ
ဲ င်း

နောက်ဆုံးရလဒ်များကို ကွာဟချက်များ၊ အမှားအယွင်းများကင်းပြီး သင့လျေ
်
ာ်စွာ သိမ်းဆည်း

၁၄၀။

ကျယ်ပြန့်သော စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု (Large Scale Assessment) ကို ပညာရေးစနစ်တစ်ခလ
ု ုံး၏ အောင်မြင်မှု
(System-level Achievement) နှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များ ကောက်ယူရန် ကိုယ်စားပြုနမူနာ
အု ပ် စု များဖြင့် အကောင် အ ထည် ဖော် ကြသည် ။ စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း များမှ အထောက် အ ထားများ
ကောက်ယူစုဆောင်းခြင်းအပြင် သင်ယူမှုရလဒ်များနှင့် ဆက်နွှယ်သော ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် နောက်ခံအချက်
အလက် များ (Background Variable Information) ကို လ ည်း ကောက် ယူ သ ည် ။ ကျောင်း သားများ၏
တတ်မြောက်မက
ှု ို ကိယ
ု စ
် ားပြု ဖော်ပြအကဲဖြတ်နင
ို ရ
် န်အတွက် ၎င်းနောက်ခအ
ံ ချက်အလက်များ၏ ဖြန့်စခ
ီ ျက်
(Distribution) ကိုလည်း ဆန်းစစ်ရမည်။
ဤကဲသ
့ ို့ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရာတွင် လုပဆေ
်
ာင်ရမည့် များပြားလှသော လုပင
် န်းတာဝန်များကို
ပညာရည်
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မအ
ှု ဖွဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရက
ွ ရ
် န်အတွက် သင့လျေ
်
ာ်သော ကျွမ်းကျင်မန
ှု င
ှ ့် လုလေ
ံ
ာက်သော
ဝန် ထ မ်း များဖြင့် ပါဝင် ဖွဲ့ စည်း ထားသော ပညာရည် စ စ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း အဖွဲ့ တစ် ဖွဲ့

မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန် အရည်အသွေးအာမခံမှုစနစ်များ ထားရှိရမည်။

ထားရှိ ရ မည် ။ သက် ဆို င် ရာ နယ် ပ ယ် များတွ င် စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု အ ဖွဲ့ ၏ စွ မ်း ရည် ကို
မြှင့်တင်ပေးရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးရမည်။

အချက်အလက်
ဝေဖန်ဆန်းစစ်ခြင်း

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မရ
ှု လဒ်များမှ ခိင
ု လ
် ပြ
ုံ ီး အသုံးဝင်သည့် ကောက်ချက်ချမှုများ ပြုလုပန
် င
ို ရ
် န်
ခိုင်လုံပြီးသင့်လျော်သော အချက်အလက်ဝေဖန်ဆန်းစစ်မှုနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုရမည်။

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု
အညွှနး် ဘောင်

သင် ယူ မှု န ယ် ပ ယ် များအရ စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ရ မည့် အသိ ပ ညာနှ င့် ကျွမ်း ကျင် မှု များကို
ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသော အညွှန်းဘောင်တစ်ခရ
ု ရ
ှိ မည်။ ထိအ
ု ညွှန်းဘောင်တင
ွ ် စစ်ဆေး
အကဲ ဖြတ် မှု နှ င့် သက် ဆို င် သော နောက် ခံ အ ချက် အ လက် များကို ကောက် ယူ ရခြ င်း ၏

ဝေဖန် ဆ န်း စစ် မှု ဆို င် ရာရလဒ် အားလုံး ကို ပြည့် စုံ စွာ မှ တ် တ မ်း တင် ထားပြီး လို အ ပ် ပါက

ရည်ရွယ်ချက်များ၊ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု၏ အစီအစဉ်ပုံစံ တို့ကိုလည်း အသေးစိတ် ဖော်ပြ

ပြန်လည် ဆန်းစစ်နိုင်ရမည်။

ထားရမည်။ ထိအ
ု ညွှန်းဘောင်ကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု မေးခွန်းလွှာပြုစုသမ
ူ ျား၊ အဓိကပါဝင်
သက်ဆိုင်သူများနှင့် အများပြည်သူများသိရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။

အစီရင်ခတ
ံ င်ပြခြင်းနှင့်
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များသည် ခိုင်လုံမှု၊ တန်ဖိုးရှိမှုနှင့် စစ်မှန်မှုရှိရမည်။ ပါဝင်သက်ဆိုင်
အသိအမှတပြ
် ုလက်မတ
ှ ် သူ အသီး သီး ထံ သို့ အစီ ရ င် ခံ တ င် ပြခြင်း နှ င့် ဖြန့် ဝေခြင်း တို့ ကို သင့် လျော် သောနည်း လမ်း
ထုတပေ
် းခြင်း
များဖြင့် စီ မံ ဆောင် ရွ က် ရ မည် ။ သို့ မှ သာ ပါဝင် သ က် ဆို င် သူ များက စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု
အချက်အလက်နှင့် ရလဒ်များကို အတန်းတင်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် အလုပ်အကိုင် ခန့်ထား

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု
မေးခွန်းလွှာများ

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုမေးခွန်းများကို ကိုးစားနိုင်မှု၊ ခိုင်လုံမှုနှင့် မျှတမှုရှိစေရန် အရည်အသွေး

နမူနာကောက်ယခြ
ူ င်း

သိ ပ္ပံ န ည်း ကျနည်း လမ်း များဖြင့် ကောက် ယူ ရရှိ ထားသော နမူ နာများ (Sample) သည်

ခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းများတွင် ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်မည်။

အာမခံမှုစနစ်များဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။

စာရင်း အင်း ပညာအရ သင့် လျော် ပြီး တိ ကျသေချာစွာ ခန့် မှ န်း နို င် မှု ရှိ ရ မည် ။ ထို့ အ ပြင်
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မရ
ှု လဒ်များကို ကောက်ချကခ
် ျရာတွင် ခိင
ု လ
် မ
ုံ ရ
ှု စေရ
ှိ
န်လည်း အာမခံနင
ို ရ
် မည်။

၁၃၉။

ကဏ္ဍ (၃) အတွက် အရည်အသွေးအာမခံမလ
ှု အ
ို ပ်ချက်များသည် ကဏ္ဍ (၁) နှင့် ကဏ္ဍ (၂) အတွက် အရည်အသွေး
အာမခံမှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ကွဲပြားခြားနားသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုရည်ရွယ်ချက်များ
မတူ ညီ သ ည့် အ ပြင် ကဏ္ဍ (၃) သည် အရေးပါသောအဆုံး အဖြတ် များပေးသည့် စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု များ
အပါအဝင် သင်ယူအပြီးစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းအပေါ်တွင် အလေးပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အထက်တွင်
ဖော်ပြထားသော လမ်းညွှန်ချက်များသည် သင်ယူအပြီးစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည်။

လက်တွ့ေ ကွငး် ဆင်း

လက်တွေ့ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် စနစ်တကျ စံသတ်မှတ်ဆောင်ရွက်၍ ကြီးကြပ်ကာ

ဆောင်ရက
ွ ခြ
် င်း

မှ တ် တ မ်း တင် သ ည့် အရည် အ သွေးအာမခံ မှု စ နစ် များ ထားရှိ ရ မည် ။ သို့ မှ သာ စစ် ဆေး
အကဲဖြတ်ခြင်းကို မည်သည့်နေရာတွင် ပြုလုပ်စေကာမူ တူညီသောအခြေအနေဖြင့် အချက်
အလက်များကို ထိရောက်လုံခြုံစွာ ကောက်ယူနိုင်ပေမည်။

အချက်အလက်
စီမခ
ံ န့်ခွခြ
ဲ င်း
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နောက်ဆုံးရလဒ်များကို ကွာဟချက်များ၊ အမှားအယွင်းများကင်းပြီး သင့လျေ
်
ာ်စွာ သိမ်းဆည်း
မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန် အရည်အသွေးအာမခံမှုစနစ်များ ဆောင်ရွက်ထားရှိရမည်။
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အချက်အလက်

စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု ရ လဒ် များမှ နမူ နာကောက် ယူ ထားသည့် ကို ယ် စားပြု ကျောင်း သား

ဝေဖန်ဆန်းစစ်ခြင်း

ဦးရေနှ င့် ပ တ် သ က် ၍ ခို င် လုံ ပြီး အသုံး ဝင် သ ည့် ကောက် ချက် ချမှု များ ပြုလု ပ် နို င် ရ န်
ခိုင်လုံပြီးသင့်လျော်သော အချက်အလက်ဝေဖန်ဆန်းစစ်မှုနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုရမည်။
ဝေဖန် ဆ န်း စစ် မှု ဆို င် ရာ ရလဒ် အားလုံး ကို ပြည့် စုံ စွာ မှ တ် တ မ်း တင် ထားပြီး လို အ ပ် ပါက
ပြန်လည် ဆန်းစစ်နိုင်ရမည်။

အစီရင်ခတ
ံ င်ပြခြင်းနှင့်
ဖြန့်ဝေခြင်း

ပါဝင်သက်ဆင
ို သ
် ူ အသီးသီးထံသို့ အစီရင်ခတ
ံ င်ပြခြင်းနှင့် ဖြန့်ဝေခြင်းတိက
ု့ ို သင့လျေ
်
ာ်သော
နည်း လမ်း များဖြင့် စီ မံ ဆောင် ရွ က် ရ မည် ။ သို့ မှ သာ ထို ပါဝင် သ က် ဆို င် သူ များက စစ် ဆေး
အကဲဖြတ်မှု အချက်အလက်နှင့် ရလဒ်များကို သင့်လျော်ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်မည်။

ရည်ရွယ်ထားသော သင်ယူမှုနယ်ပယ်များကို ဦးတည်စစ်ဆေးခြင်း
၁၄၁။

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မမ
ှု ျားသည် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပါ သင်ယမ
ူ ဦ
ှု းတည်ချက်များနှင့် ကိက
ု ည
် မ
ီ ရ
ှု မ
ှိ သ
ှ ာ ခိင
ု လ
် မ
ုံ ရ
ှု မ
ှိ ည်။

၁၄၂။

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် သင်္ချာဘာသာရပ်နင
ှ ့် ဘာသာစကားတိက
ု့ သ
ဲ့ သေ
ို့
ာ ဘာသာရပ်ဆင
ို ရ
် ာ သင်ယမ
ူ န
ှု ယ်ပယ်များ
သာမက အခြားဘက် စုံ တ တ် ကျွမ်း မှု များကို လ ည်း သတ် မှ တ် ဖော် ပြထားသည် ။ အဆို ပါတတ် ကျွမ်း မှု
များတွ င် ဗလငါးတန် ၊ လေးနက် စွာ ဆန်း စစ် ဝေဖန် ခြ င်း နှ င့် ပြဿနာဖြေရှ င်း ခြင်း ၊ ပူး ပေါင်း ဆောင် ရွ က်
ခြင်း/ အုပ်စုဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း၊ တီထွင်ဖန်တီးခြင်း၊ နိုင်ငံ့သားကောင်း
ဖြစ်ခြင်း အစရှိသော ၂၁ ရာစု ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အလုပ်အကိုင် ရရှိရန်
အထောက် အ ပံ့ပေးသော ကို ယ် ရ ည် ကို ယ် သွေး ကျွမ်း ကျင် မှု များနှ င့် အဆင့် မြ င့် စဉ်း စားတွေးခေါ်မှု များ
ပါဝင်သည်။ ထိပု့ ြင် ဘဝတွကတ
် ာကျွမ်းကျင်စရာ၊ စာရိတန
္တ င
ှ ့် ပြည်သူ့နတ
ီ ိ စသည့် သင်ယမ
ူ န
ှု ယ်ပယ်များကိလ
ု ည်း
ထည့်သွင်းထားသည်။ အဆိုပါ သင်ယူမှုနယ်ပယ်များကို သင်ရိုးညွှန်းတမ်းရှိ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များ
အတွင်း ပေါင်းစပ်သင်ကြားခြင်းဖြင့လ
် ည်းကောင်း၊ သက်ဆင
ို ရ
် ာ သင်ယမ
ူ န
ှု ယ်ပယ်အတွင်း သီးခြားသတ်မတ
ှ ်
ထားသော အခန်းများတွင် ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း သင်ကြား၊ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်နိုင်သည်။

၁၄၃။

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် သင်ရိုးမာတိကာများတွင် အဆိပ
ု ါ ဘက်စတ
ုံ တ်ကျွမ်းမှုအချ ို့အတွက် အသေးစိတသ
် င်ယမ
ူ ှု
ရလဒ်များကို သတ်မှတ်ဖော်ပြထားခြင်း မရှိသေးပေ။ ထို့ကြောင့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုရေးသားပြုစုသူများ
အနေဖြင့် ထိဘ
ု က်စတ
ုံ တ်ကျွမ်းမှုများ၏ အသေးစိတသ
် င်ယမ
ူ ရ
ှု လဒ်များကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မမ
ှု ျား ပြုလုပန
် င
ို ရ
် န်
လိအ
ု ပ်သလို စီစဉ်ဆောင်ရက
ွ ရ
် မည်။ ထိသ
ု ဆေ
ို့
ာင်ရက
ွ ရ
် ာတွင် အကဲဖြတ်အမှတပေ
် းခြင်း၊ ရမှတတ
် က
ွ ခြ
် င်းများကို
သီးခြားပြုလုပ်၍ ရလဒ်များကို ထုတ်ပြန်ရမည်။
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အခန်း

(၆)
မှတ်တမ်းထားခြင်းနှင့်
အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း
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အခန်း(၆)

မှတ်တမ်းထားခြင်းနှင့်
အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း

အချက်အလက်များကို စနစ်တကျ စုစည်းဆောင်ရက
ွ သ
် ည့် ပညာရေးစီမခ
ံ န့်ခမ
ွဲ န
ှု င
ှ ့် သတင်းအချက်အလက်စနစ်ကို
၃၁
အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရမည်” ဟု ဖော်ပြထားသည်။
၁၄၉။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆင
ို ရ
် ာဦးစီးဌာနများက ထုတပ် ြန်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ညွှနက် ြားချက်
များနှင့်အညီ မှတ်တမ်းတင်ထားရှိမှုကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် တိုက်ရိုက်တာဝန်ရှိသည့်
ဆရာများ၊ ကျောင်းအုပ်များစသည့် ပညာရေးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သူများက ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။

ယေဘုယျအခြေခံမမ
ူ ျား

ခြုံငုသ
ံ းံု သပ်ချက်
၁၄၄။ ဤအခန်းတွင် ပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းမှ သိရရသေ
ှိ
ာ ကျောင်းသားများ၏ တတ်မြောက်မှု
အထောက်အထားများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီအလိုက်သော်လည်းကောင်း၊
စာသင်ခန်းအဆင့် သို့မဟုတ် အတန်းအဆင့်အလိုက်သော်လည်းကောင်း မည်သည့်အထောက်
အထားများကို မှတ်တမ်းထားရှိရန်နှင့် အစီရင်ခံတင်ပြရန် လိုအပ်သည်ကို ဖော်ပြထားသည်။
၁၄၅။ ဆရာများနှင့် ကျောင်းအုပ်များသည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုရလဒ်များကို မှတ်တမ်းထားရှိခြင်း၊
အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်
ကြေညာသည့် တည်ဆဲအမိန့်များနှင့် အခြားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည်။

၁၅၀။

ကျောင်းအုပမ
် ျားအနေဖြင့် ကျောင်းသား၏ တိုးတက်မမ
ှု တ
ှ တ
် မ်းများကို ထိန်းသိမ်းထားရှရ
ိ န် လိအ
ု ပ်ကြောင်း
ဆရာများ နားလည်သဘောပေါက်အောင် ရှင်းပြရမည်ဖြစ်ပြီး၊ မှတတ
် မ်းထားခြင်းအတွကလ
် ည်း အသေးစိတ်
လမ်းညွှနပေ
် းရမည်။ ဆရာတစ်ဦးချင်းသည်လည်း ကျောင်းသား၏ သင်ယမ
ူ ဆ
ှု င
ို ရ
် ာ သတင်းအချက်အလက်များ
အရည်အသွေးမြင့မ
် ားရန်၊ တိကျမှနက
် န်မရ
ှု ရ
ှိ န်၊ တာဝန်ရသ
ှိ မ
ူ ျားနှင့် ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများက လွယလ
် င်တ
့ ကူ
ရယူနိုင်စေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

၁၅၁။

ဆရာတစ် ဦး၏ လု ပ် င န်း တာဝန် များတွ င် သင် ကြားခြင်း နှ င့် ကျောင်း သားများ၏ မှ တ် တ မ်း များကို
ထိန်းသိမ်းခြင်းတိပ
ု့ ါဝင်သည်။ ဆရာများ၏ သင်ကြားရေးတာဝန်များနှင့် သင်ယတ
ူ တ်မြောက်မှု အချက်အလက်
များကို အစီရင်ခံတင်ပြရေး တာဝန်များအကြားတွင် ဟန်ချက်ညီမှုရှိစေရန် ကျောင်းများက စီစဉ်ဆောင်ရွက်
ပေးရမည်။ အဆိုပါ ဟန်ချက်ညီမှုရရှိရန် ကျောင်းများသည် အချက်အလက်များ သိမ်းဆည်းရေး၊ တင်ပြရေး
အတွ က် ကျောင်း အဆင့် ၊ မြို့နယ် ၊ ခရို င် ၊ တို င်း ဒေသကြီး /ပြည် န ယ် အ ဆင့် နှ င့် ဝန် ကြီး ဌာနအဆင့် အ လို က်
ပညာရေးစနစ်၏ သတ်မှတ်ထားသော လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။ ကျောင်းသားများ၏
သင် ယူ တိုး တက် မှု နှ င့် ၎င်း ကို အ ကဲ ဖြတ် သော တတ် မြောက် မှု စံ များကို တာဝန် ရှိ သူ များနှ င့် မိ ဘ များထံ သို့
ရလဒ်ထုတ်ပြန် အစီရင်ခံတင်ပြနိုင်ခြေရှိသော နည်းလမ်းများဖြင့် အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းရမည်၊
စီမခ
ံ န့်ခရ
ွဲ မည်။ ထိသ
ု လ
ို့ ပ
ု ဆေ
်
ာင်ရာတွင် ကျောင်းသားတစ်ဦးနှင့် ပတ်သက်၍ ချမှတထ
် ားသော ဆုံးဖြတ်ချက်
များသည် မှန်ကန်ကြောင်း သင့်လျော်သော မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကို ကျောင်းများက တင်ပြနိုင်ရမည်။

၁၅၂။

ဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးများ၊ ခရိုင်ပညာရေးမှူးရုံးများ၊ မြို့နယ်ပညာရေးမှူး
ရုံး များနှ င့် ကျောင်း များသည် ၎င်း တို့ တာဝန် ယူ ဆောင် ရွ က် ရသော အဆင့် အ သီး သီး အလို က် စစ် ဆေး
အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်းရေးကို အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် ပံ့ပိုးပေးသည့်စနစ်နှင့်အတူ
ထိုသို့မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်သည့် အချက်များကို ရှင်းလင်းစွာ ထုတ်ပြန်ရမည်။

နောက်ခအ
ံ ကြောင်းအရာ
၁၄၆။ ဆရာများနှင့် ကျောင်းအုပမ
် ျားသည် ကျောင်းသား၏တတ်မြောက်မက
ှု ို ကျောင်းသား၊ မိဘများနှင့်
ပညာရေးတွင်အဓိကပါဝင်ပတ်သက်သူများအား အသိပေးရန်လိုအပ်သည်။ နောက်ပညာရေး
အဆင့်တစ်ဆင့်သို့ ကူးပြောင်းခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေခြင်း သို့မဟုတ် ကျောင်းပြောင်းခြင်း၊
ပညာရေးစနစ်တစ်ခမ
ု ှ တစ်ခသ
ု ို့ ပြောင်းခြင်း စသည်တအ
ို့ တွက် အသုံးပြုရန် ကျောင်းသားများအား
၎င်း တို့ ၏ သင် ယူ တ တ် မြောက် မှု မှ တ် တ မ်း များကို ပေးအပ် ရ မည် ။ ထို မှ တ် တ မ်း များကို
တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ (ဥပမာ - ကျောင်းသားတစ်ဦး ကျောင်း
ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသောကျောင်း) က လိုအပ်ပါက လက်လှမ်းမီရယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။
၁၄၇။ ဆရာများသည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု အသေးစိတမ
် တ
ှ တ
် မ်းတင်ခြင်းလုပင
် န်းစဉ်ကို တတ်ကျွမ်းရန်
လိုအပ်သည်။
၁၄၈။ အမျ ိုးသားပညာရေးဥပဒေတွင် “ပညာရေးစီမခ
ံ န့်ခသ
ွဲ မ
ူ ျားသည် ပညာရေးဆိင
ု ရ
် ာ လုပင
် န်းများကို
မြန် ဆ န် ထိ ရောက် စွာ ဆောင် ရွ က် နို င် ရ န် အ တွ က် စီ မံ ခ န့် ခွဲ မှု အ ထောက် အ ကူ ပြု စာရင်း အင်း

၃၁
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ပုဒ်မ ၅၉၊ အမျ ိုးသားပညာရေးဥပဒေ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ (ပြင်ဆင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်)။

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။
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ဆရာများက ထိနး် သိမး် ထားရမည့်

ကျောင်းများတွင် ထိနး် သိမး် ထားရမည့်

မှတတ
် မ်းများ

မှတတ
် မ်းများ

၁၅၃။

ဆရာတစ်ဦးသည် အခြားသောဆရာများ၊ ကျောင်းအုပမ
် ျားနှင့် ဆွေးနွေးတိင
ု ပ
် င်ပြီးနောက် သင်ယတ
ူ တ်မြောက်မှု
မှ တ် တ မ်း များကို မည် သို့ အ ကောင်း ဆုံး မှ တ် တ မ်း တင် မ ည် ၊ မည် မျှအသေးစိ တ် မှ တ် တ မ်း တင် မ ည် ကို
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ညွှနက် ြားချက်များနှငအ
့် ညီ ဆုံးဖြတ်ရမည်။ ဤသိဖု့ ြင့် အတန်းတူ၊ ဘာသာရပ်တဆ
ူ ရာ၊
ဆရာမများအားလုံး သိမ
ု့ ဟုတ် ကျောင်းတစ်ကျောင်းလုံးရှိ ဆရာ၊ ဆရာမများအားလုံးတွင် တူညသေ
ီ
ာမှတတ
် မ်း
ထားရှိမှုနည်းလမ်းများ ရှိပေမည်။

၁၅၄။

ဤသို့ ဆောင် ရွ က် ခြ င်း ဖြင့် စီ မံ ခ န့် ခွဲ မှု ကို ပို ၍ လွ ယ် ကူ စေပြီး ကျောင်း သားများ၏ ရလဒ် ကို မိ ဘ များ၊
ကျောင်းအုပမ
် ျားနှင့် ပညာရေးဆိင
ု ရ
် ာ တာဝန်ရသ
ှိ မ
ူ ျားအနေဖြင့် ပိ၍
ု အလွယတ
် ကူ နားလည်နင
ို မ
် ည်ဖြစ်သည်။
မှ တ် တ မ်း ထားခြင်း လု ပ် င န်း များသည် စာသင် ချ ိန် / သင် ကြားရေးကို ထိ ခို က် စေ ပါက ကျောင်း အု ပ် များနှ င့်
ဆရာများအကြား ညှိ နှို င်း ဆွေးနွေးကာ စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မှု ရ လဒ် များကို မှ တ် တ မ်း ပြုစု ရ သည့် အကြိ မ်
အရေအတွက်နှင့် မှတ်တမ်းများကို အသေးစိတ်ပြုစုခြင်းလုပ်ငန်းအဆင့်များကို လျှော့ချသင့်သည်။

၁၅၅။

ထို့ ပြင် ဆရာများသည် ထပ် ဆောင်း လေ့ကျင့် ပေးရန် လို အ ပ် သော ကျောင်း သားများ၊ မျှော် မှ န်း ထားသည့်
အတို င်း သင် ယူ နို င် သောကျောင်း သားများနှ င့် မျှော် မှ န်း ထားသည် ထ က် ကျော် လွ န် ပြီး ပို မို သ င် ယူ နို င် သော
ကျောင်း သားများကို သိ ရှိ နို င် ရ န် မိ မိ ၏ အတန်း တွ င်း စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် ခြ င်း များအတွ က် အသေးစိ တ်
မှတ်တမ်းတစ်ခု ထားရှိရမည်။

၁၅၆။

ထိုမှတ်တမ်းထားရှိပုံနှင့် ပတ်သက်သည့် လမ်းညွှန်ချက်များကို ဆရာများ လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်အချက်များ
(ဥပမာ - အသိ အ မှ တ် ပြုလက် မှ တ် ပေးခြင်း နှ င့် အစီ ရ င် ခံ တ င် ပြခြင်း ဆို င် ရာ စည်း မျဉ်း စည်း ကမ်း များ)နှ င့်
ဆရာများ လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်သည့်အချက်များ (ဥပမာ - စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆရာလမ်းညွှန်)
တို့တွင် ဆရာများကို အသိပေးထားပါသည်။

၁၅၇။

ဆရာများသည် ကျောင်း သားများ၏သင် ယူ တ တ် မြောက် မှု အ ခြေအနေကို သက် ဆို င် ရာ မိ ဘ များထံ
တင်ပြရန်၊ မိမိတို့၏သင်ကြားမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်ရန်၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက် အထောက်
အထားအပေါ် အခြေခံသော ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတန
် င
ို ရ
် ေးအတွက် အချက်အလက်များရရှစေရ
ိ
န် ရည်ရယ
ွ ၍
်
မှတ်တမ်းပြုစုထားရမည်။
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၁၅၈။

ကျောင်းများတွင် ကျောင်းသားအားလုံး၏ သင်ယူတတ်မြောက်မှုကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ထားသည့် အနှစ်ချုပ်
မှတတ
် မ်းများ ထားရှသ
ိ င်သ
့ ည်။ သိမ
ု့ သ
ှ ာ ကျောင်းသားများ က ၎င်းတိ၏
ု့ သင်ယပြ
ူ ီးမြောက်မဆ
ှု င
ို ရ
် ာ မှတတ
် မ်းများကို
အကြောင်းကိစ္စ တစ်စုံတစ်ရာအတွက် (ဥပမာ - ကျောင်းပြောင်းလိုခြင်း၊ အထူးပြုဘာသာတွဲပြောင်းလိုခြင်း
သို့မဟုတ် ကျောင်းထွက်လိုခြင်းနှင့် သင်ယူတတ်မြောက်မှု မှတ်တမ်းရယူလိုခြင်း) စသည့် ကိစ္စများအတွက်
တောင်း ခံ လာပါက တည် ဆဲ လ မ်း ညွှ န် ချက် များ၊ လု ပ် ထုံး လု ပ် န ည်း များ၊ စည်း မျဉ်း စည်း ကမ်း များနှ င့် အ ညီ
ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

၁၅၉။

ကျောင်း ထွ က် သွားသော ကျောင်း သားများ၏ သင် ယူ တ တ် မြောက် မှု မှ တ် တ မ်း များကို ပေးအပ် နို င် ရ န်
ကျောင်းများသည် လုံလောက်သောမှတ်တမ်းများကို ထိန်းသိမ်းရမည်။ အဆိုပါ မှတ်တမ်းများ (အထူးသဖြင့်
သင်ယူတတ်မြောက်မှု အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များအတွက် မှတ်တမ်းများ) ကို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
နှင့်အညီ အချ ိန်ကာလတစ်ခုအကြာ ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ သို့မှသာ လတ်တလော သို့မဟုတ် လွန်ခဲ့သော
နှစ်များကသင်ယူတတ်မြောက်မှု အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ရယူလိုသော/ ထပ်မံရယူလိုသော ( ဥပမာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ ပညာရေးလမ်းကြောင်းသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လိသေ
ု
ာ) ကျောင်းသားများအတွက်
စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်။

၁၆၀။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန သို့မဟုတ် ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများ၊ ကော်မရှင်နှင့် ကော်မတီများက
ကျောင်းသားများ၏ မှတတ
် မ်းများကို လိအ
ု ပ်သောအချ ိန်တင
ွ ် တိက
ု ဆ
် င
ို အ
် တည်ပြုနိင
ု ရ
် န်နင
ှ ့် လေ့လာဆန်းစစ်
အကဲဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် ကျောင်းများတွင် လုံလောက်သော မှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်းရမည်။
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ပညာရည်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မအ
ှု ဖွဲ့များက
ထိနး် သိမး် ထားရမည့် မှတတ
် မ်းများ

၁၆၁။

အခြေခံ ပ ညာအဆင့် တွ င် သင် ယူ တ တ် မြောက် မှု ကို စစ် ဆေးအကဲ ဖြတ် မ ည့် မြို့နယ် အ ဆင့် ၊ ခရို င် အ ဆင့် ၊
တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်၊ နိုင်ငံအဆင့် သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနကဲ့သို့သော ပညာရည်
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မအ
ှု ဖွဲ့များသည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မရ
ှု လဒ်များကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး ကျောင်းသားများ၏
ပညာရည်တိုးတက်မ၊ှု အဆင့က
် ူးပြောင်းမှု သိမ
ု့ ဟုတ် အသိအမှတပ် ြုလက်မတ
ှ ပေ
် းအပ်မတ
ှု ိအ
ု့ တွက် အသုံးပြု
နိင
ု သ
် ည်။ ထိပု့ ြင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာနများ၊ ကော်မရှငန
် င
ှ ့် ကော်မတီများ၊ တာဝန်ပေးထားသည့်
အဖွဲ့ အစည်း များက ပညာရေးဆို င် ရာ အစီ ရ င် ခံ တ င် ပြခြင်း ၊ လေ့လာကြီး ကြပ် ခြ င်း ၊ အကဲ ဖြတ် ခြ င်း တို့ နှ င့်
သက် ဆို င် သော ရည် ရွ ယ် ချက် များအတွ က် လ ည်း အသုံး ပြုနို င် သ ည် ။ သို့ ဖြစ် ၍ အဆို ပါ အဖွဲ့ များအနေဖြင့်
ကျောင်း သားများ၏ လို အ ပ် ချက် ကို ဖြည့် ဆ ည်း ပေးရန် ၊ လေ့လာကြီး ကြပ် ခြ င်း နှ င့် အကဲ ဖြတ် ခြ င်း တို့ တွ င်
အသုံးပြုနိင
ု ရ
် န် ပြည့စ
် လ
ုံ လေ
ုံ
ာက်သော စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မရ
ှု လဒ်များကို မှတတ
် မ်းထားရှပြ
ိ ီး အချ ိန်ကာလတစ်ခု
ကြာသည်အထိ လုခံ ြုံစွာ ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ အချက်အလက်များ နှင့် မှတတ
် မ်းများ ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကို
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းများက ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ရမည်။
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English Term

ဝေါဟာရစာရင်း
English Term

မြန်မာဝေါဟာရ

Assessment Design

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုအစီအစဉ်

Assessment Form

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုပုံစံ

Assessment Type

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မအ
ှု မျ ိုးအစား

Achievement Indicators

တတ်မြောက်မှုအညွှန်းကိန်းများ

Assessment Policy and Practices

ပညာရည်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းမူဝါဒနှင့်
လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုများ

Classroom Level Assessment

အတန်းတွင်း စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

Competency-based Teaching,
Learning and Assessment

တတ်ကျွမ်းမှုအခြေပြု သင်ကြားခြင်း၊ သင်ယူခြင်းနှင့်

Cut-off Scores

ဖြတ်မှတ်များ

External Evaluation

စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

ပြင်ပအကဲဖြတ်ခြင်း

Formal Formative Assessment

သင်ယူစဉ် ပုံစံတကျစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

Higher Order Thinking Skills

အဆင့်မြင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများ

Informal Formative Assessment

သင်ယူစဉ် အလွတ်သဘောစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

Inter-rater Reliability

အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးသူများအကြား ကိုးစားနိုင်မှု

Knowledge, Skills, Attitudes and
Competences

အသိပညာ၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ စိတ်နေသဘောထားနှင့်
တတ်ကျွမ်းမှုများ
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မြန်မာဝေါဟာရ

Learning Outcomes and
Achievement Standards

သင်ယူမှုရလဒ်များနှင့် တတ်မြောက်မှု
စံသတ်မှတ်ချက်များ

Learning Progression

သင်ယူမှုဆင့်ကဲတိုးတက်ခြင်း

Learning Readiness

သင်ယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်မှု

Marking and Scoring

အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးခြင်းနှင့် ရမှတ်တွက်ခြင်း

Minimum Achievement Standard

အနိမ့်ဆုံးတတ်မြောက်မှုစံသတ်မှတ်ချက်

Observable Behaviours

သိသာမြင်သာသော အပြုအမူများ

Peer-evaluation

အချင်းချင်း အကဲဖြတ်ခြင်း

Performance Level

စွမ်းဆောင်နိုင်မှု အဆင့်

Performance Task

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု

Rubric

အမှတပေ
် းစည်းမျဉ်း (သို့ ) စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု အမှတပေ
် းပုစ
ံ ဇ
ံ ယား

Sample-based Learning Assessment

နမူနာအခြေပြု သင်ယူမှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

Sampling

နမူနာကောက်ခြင်း

School Completion Assessment

ကျောင်းအဆင့်ပြီးမြောက်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

School-based Assessment

ကျောင်းအခြေပြု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

Self-evaluation

မိမိကိုယ်ကိုယ် အကဲဖြတ်ခြင်း

Soft Skills

ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကျွမ်းကျင်မှုများ

Student Learning Achievement

ကျောင်းသားများ၏ သင်ယူတတ်မြောက်မှု

Summative Assessment

သင်ယူအပြီး စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

System-level Evaluation

ပညာရေးစနစ်တစ်ခုလုံးကို အကဲဖြတ်ခြင်း

Valid and Reliable Assessment

ခိုင်လုံမှု၊ ကိုးစားနိုင်မှုရှိသော စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း

www.myanmarexam.org တွင်ရယူနိုင်သည်။
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ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ (COVID-19)
ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ တားဆီးနိုင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍
လိုက်နာရမည့် အချက်အလက်များနှင့်
ပညာပေးသိကောင်းစရာ အချက်အလက်များ
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(----------) ကုမဏီလီမိတက်က အုပ်ရေ(----------) ပုံနှိပ်သည်။

