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ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ဘဏ္ဍာရေးရထာြ်ပံ�မှု

“ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပညာရေးနှင�် လုပ်ငန်းြျွမ်းြျင်မှု

အေည်အရသွးအရပေေံများပမှင�်တင်ရေးအစီအစဉ်” ပြင�် အေမဲ�ပြန့်ရေသည်။





အခြေေံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းလမ်းညွှန် (NAG) 
ြပုစုေဲ့မှုမှတ်တမ်း
(၂၀၁၉ ေုနှစ်၊ စြ်တင်ဘာလ မှ ၂၀၂၀ ပပည�်နှစ်၊ ဇန်နေါေီလ အတွင်း) - အမျ ိုးသား ပညာရေး မူေါဒ ရြာ်မေှင်၊ 
အရပေေံပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာရေး သုရတသန၊ စီမံြိန်းနှင�် ရလ�ြျင�်ရေးဦးစီးဌာန၊ အဆင�်ပမင�်ပညာဦးစီးဌာန၊ 
ပမနမ်ာနိငုင်စံာစစဦ်းစီးဌာန၊ ပမနမ်ာ�ပညာရေး ြွံ့ဖြိုးတိုးတြမ်ှု အတြွ ်ရဆာငေ်ြွရ်နကြသည� ်ြွံ့ဖြိုးမှုမတိြ်ြ ်
အြွဲ့အစည်းများ (Development Partners) နငှ� ်ပညာေည ်စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှု နငှ� ်ပညာရေး ပပုပပငရ်ပပာင်းလမဲှု 
အရထာြ်အြူပပု အစီအစဉ် (Assessment and Education Reform Support- AERS Programme) မှ 
ပညာေငှမ်ျားြ ကြမိြ်နမ်ျားစွာ ရတွ့ဆုရံဆွးရနွးဖပီး အရပေေပံညာအဆင� ်အမျ ိုးသားပညာေည ်စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်း 
လမ်းညွှန် (NAG) အတွြ်  လုပ်ငန်းအဆိုပပုလွှာအြျဉ်းေျုပ် (Concept Note) ြို စတင်ပပုစုရေးသားေဲ�သည်။

(၆-၂-၂၀၂၀) ေြ် - အမျ ိုးသား ပညာရေး မူေါဒ ရြာ်မေှင်၊ အမျ ိုးသား သင်ရိုးညွှန်းတမ်းရြာ်မတီ၊ အမျ ိုးသား 
ပညာရေး အဆင�်အတန်းနှင�် အေည်အရသွးအာမေံမှု အြဲပြတ်ရေးရြာ်မတီတို့မှ ြိုယ်စားလှယ်များ၊ 
ရြျာင်းပပငပ်နငှ� ်တစသ်ြတ်ာပညာရေး ဦးစီးဌာန၊ အရပေေပံညာ ဦးစီးဌာန၊ ပညာရေး သရုတသန၊ စမီြံနိ်းနငှ� ်
ရလ�ြျင�်ရေး ဦးစီးဌာန၊ အဆင�ပ်မင�်ပညာ ဦးစီးဌာန၊ ပမန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန၊ နည်းပညာ၊ သြရ်မွးပညာ နှင�် 
ရလ�ြျင�ရ်ေးဦးစီးဌာနတိုန့ငှ� ်ပထမအကြမိ ်ညှနိှိုင်းအစည်းအရေးြိ ုပမနမ်ာနိငုင်စံာစစဦ်းစီးဌာန၊ ရုံးအမတှ(်၅၂)၊ 
ရနပပည်ရတာ်တွင်  ပပုလုပ်ေဲ�ပါသည်။ ထိုအစည်းအရေးတွင် အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆး 
အြဲပြတ်ပေင်း လမ်းညွှန် (NAG) အတွြ် လုပ်ငန်းအဆိုပပုလွှာ အြျဉ်းေျုပ် (Concept Note) ြိုတင်ပပ၍ 
အကြံဉာဏ်ေယူဖပီး NAG ၏ အြျယ်အေန်း နှင�် အဓိြပါေင်မည�် အရကြာင်းအောများြို ဆုံးပြတ်ေဲ�ကြသည်။

(၆-၃-၂၀၂၀) ေြ် - အမျ ိုးသား ပညာရေး မူေါဒ ရြာ်မေှင်၊ အမျ ိုးသား သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ရြာ်မတီ၊ အမျ ိုးသား 
ပညာရေး အဆင�်အတန်းနှင�် အေည်အရသွးအာမေံမှု အြဲပြတ်ရေး ရြာ်မတီတို့မှ ြိုယ်စားလှယ်များ၊ 
ရြျာင်းပပငပ်နငှ� ်တစသ်ြတ်ာပညာရေး ဦးစီးဌာန၊ အရပေေပံညာဦးစီးဌာန၊ ပညာရေး သရုတသန၊ စမီြံနိ်းနငှ� ်
ရလ�ြျင�်ရေး ဦးစီးဌာန၊ အဆင�်ပမင�်ပညာဦးစီးဌာန၊ ပမန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန၊ နည်းပညာ၊ သြ်ရမွးပညာနှင�် 
ရလ�ြျင�ရ်ေးဦးစီးဌာနတိုန့ငှ� ်ဒတုယိအကြမိ ်ညှနိှိုင်းအစည်းအရေးြိ ုပမနမ်ာနိငုင်စံာစစဦ်းစီးဌာန၊ ရုံးအမတှ(်၅၂)၊ 
ရနပပည်ရတာ်တွင် ပပုလုပ်ေဲ�ပါသည်။ ထိုအစည်းအရေးတွင် အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆး 
အြဲပြတ်ပေင်း လမ်းညွှန် (NAG) တွင် ပါေင်မည�် အေန်းများနှင�် ရေါင်းစဉ်ေွဲများ လျာထားေျြ် (မူကြမ်း) ြို 
တင်ပပ၍ ပပုပပင်ပေင်း၊ ပြည�်စွြ်ပေင်း၊ ပယ်ြျြ်ပေင်းပပုလုပ်ေန်အတွြ် အကြံဉာဏ်များ ေယူေဲ�ကြသည်။

(၁၄-၃-၂၀၂၀) ေြ် - အမျ ိုးသား ပညာရေး မူေါဒ ရြာ်မေှင်၊ အမျ ိုးသား ပညာရေး အဆင�်အတန်းနှင�် 
အေည်အရသွးအာမေံမှု အြဲပြတ်ရေး ရြာ်မတီတို့မှ ြိုယ်စားလှယ်များ၊ ပညာရေး သုရတသန၊ စီမံြိန်းနှင�် 
ရလ�ြျင�ရ်ေး ဦးစီးဌာန၊ ပမနမ်ာနိငုင်စံာစစ ်ဦးစီးဌာန၊ ေနြ်နုပ်ညာရေးတြ္ကသိလု၊် စစြ်ိငု်းပညာရေးတြ္ကသိလု၊် 
ေန်ြုန်တိုင်း ရဒသကြီး ပညာရေးမှူးရုံး၊ ေန်ြုန်တိုင်း အတွင်းေှိ ေရိုင်ပညာရေးမှူးရုံးများ၊ လှည်းြူးပညာရေး 
ရြာလိပ်၊ သင်္ဃန်းြျွန်းပညာရေးရြာလိပ်၊ ေန်ြင်းပညာရေးရြာလိပ်၊ အဖငိမ်းစား ပညာေှင်များ၊ JICA 
CREATE Project ၊ ADB EYE Project တိုန့ငှ� ်တတယိအကြမိ ်ညှနိှိုင်းအစည်းအရေးြိ ုပမနမ်ာနိငုင်စံာစစဦ်းစီးဌာန၊ 
ပါေမီလမ်း၊ (ေန်ြုန်ရုံးေွဲ)တွင် ပပုလုပ်ေဲ�ပါသည်။ ထိုအစည်းအရေးတွင် အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသား 
ပညာေညစ်စရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်း လမ်းညွှန ်(NAG) တငွပ်ါေငမ်ည� ်အေန်းများနငှ� ်ရေါင်းစဉေ်ွမဲျား လျာထားေျြ ်
(မကူြမ်း) ြိတုငပ်ပ၍ ပပ ပုပငပ်ေင်း၊ ပြည�စ်ြွပ်ေင်း၊ ပယြ်ျြပ်ေင်း ပပုလပုေ်နအ်တြ်ွ အကြဉံာဏမ်ျား ေယေူဲ�ကြသည။်

(၂၀၂၀ ပပည�်နှစ်၊ ဧဖပီလ) - အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း လမ်းညွှန် (NAG) 
မကူြမ်း အေန်း (၂) နငှ� ်(၄) တိုြ့ိ ုအရပေေပံညာဦးစီးဌာန၊ ပညာရေး သရုတသန၊ စမီြံနိ်းနငှ� ်ရလ�ြျင�ရ်ေး ဦးစီးဌာန၊ 
အဆင�်ပမင�်ပညာဦးစီးဌာနနှင�် ပမန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနတို့မှ တာေန်ေှိသူများ၏ စိစစ်အကြံပပုေျြ်များ ေယူ၍ 
ပပင်ဆင်ေဲ�ပါသည်။

(၂၀၂၀ ပပည�်နှစ်၊ ရမလ) - အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း လမ်းညွှန် (NAG) 
မူကြမ်း အေန်း (၁) ြို အမျ ိုးသား ပညာရေး မူေါဒ ရြာ်မေှင်၊ အမျ ိုးသား သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ရြာ်မတီ၊ အမျ ိုးသား 
ပညာရေးအဆင�်အတန်းနှင�် အေည်အရသွး အာမေံမှုအြဲပြတ်ရေး ရြာ်မတီ၊ အရပေေံပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာရေး 
သုရတသန၊ စီမံြိန်းနှင�် ရလ�ြျင�်ရေး ဦးစီးဌာန၊ အဆင�်ပမင�်ပညာဦးစီးဌာနနှင�် ပမန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန တို့မှ 
တာေန်ေှိသူများ၏ စိစစ်အကြံပပုေျြ်များ ေယူ၍ ပပင်ဆင်ေဲ�ပါသည်။

(၂၁-၅-၂၀၂၀) ေြ် - အရပေေံပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာရေး သုရတသန၊ စီမံြိန်းနှင�် ရလ�ြျင�်ရေး ဦးစီးဌာန၊ 
အဆင�ပ်မင�ပ်ညာဦးစီးဌာနနငှ� ်ပမနမ်ာနိငုင်စံာစစဦ်းစီးဌာနတိုမ့ ှညွှနက်ြားရေးမှူးေျုပမ်ျားနငှ� ်ဒတုယိ ညွှနက်ြားရေးမှူး 
ေျုပ်များ ပါေင်ရသာ အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း လမ်းညွှန် (NAG) 
စာအပုပ်ပုစရုေး အကြရံပးအြွဲ့ (Advisory Group) ြိ ုပညာရေးေနက်ြီးဌာနြ စာအမတှ၊် မေူါဒ (Advisory Group) 
၂၀၂၀ (၈၄၃၅) ပြင�် ြွဲ့စည်း တာေန်ရပးအပ်ေဲ�ပါသည်။

(၁၁-၆-၂၀၂၀) ေြ် - အမျ ိုးသား ပညာရေး မူေါဒ ရြာ်မေှင်၊ အမျ ိုးသား သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ရြာ်မတီ၊ အမျ ိုးသား 
ပညာရေး အဆင�်အတန်း နှင�် အေည်အရသွးအာမေံမှု အြဲပြတ်ရေး ရြာ်မတီတို့ြ ြိုယ်စားလှယ်များ၊ 
အရပေေံပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာရေး သုရတသန၊ စီမံြိန်းနှင�် ရလ�ြျင�်ရေး ဦးစီးဌာန၊ အဆင�်ပမင�်ပညာဦးစီးဌာနနှင�် 
ပမန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန တို့ြ တာေန်ေှိသူများသည် အွန်လိုင်းအစည်းအရေး (Zoom Meeting) ပပုလုပ်၍ 
အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း လမ်းညွှန် (NAG) မူကြမ်း (အဂဃလိပ်ဘာသာ) 
ြို စိစစ်အကြံပပုေျြ်များအား ေယူ၍ ပပင်ဆင်ေဲ�ပါသည်။

(၂၃-၇-၂၀၂၀) ေြ် - ပညာရေးေန်ကြီးဌာန ပပည်ရထာင်စုေန်ကြီး  နှင�် အမျ ိုးသား ပညာရေး မူေါဒ ရြာ်မေှင် 
ဥြ္ကဋ္ဌတို့ ဦးရဆာင်၍ အမျ ိုးသား ပညာရေး မူေါဒ ရြာ်မေှင်၊ အမျ ိုးသားသင်ရိုး ညွှန်းတမ်း ရြာ်မတီ၊ အမျ ိုးသား 
ပညာရေး အဆင�အ်တန်း နငှ� ်အေညအ်ရသွး အာမေမံှု အြဲပြတရ်ေး ရြာမ်တ၊ီ အရပေေပံညာ ဦးစီးဌာန၊ ပညာရေး 
သုရတသန၊ စီမံြိန်းနှင�် ရလ�ြျင�်ရေး ဦးစီးဌာန၊ အဆင�်ပမင�်ပညာ ဦးစီးဌာန နှင�် ပမန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနတို့ြ 
တာေနေ်ှသိမူျားသည ်အနွလ်ိငု်းအစည်းအရေး (Zoom Meeting) ပပုလပု၍် အရပေေပံညာအဆင� ်အမျ ိုးသားပညာေည ်
စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်း လမ်းညွှန ်(NAG) မကူြမ်း (ပမနမ်ာဘာသာ) ြိ ုစစိစ ်အကြပံပုေျြမ်ျား ေယြူာ အရေျာသတ ်
ပပင်ဆင်ေဲ�ပါသည်။

(၂၇-၇-၂၀၂၀) နှင�် (၂၈-၇-၂၀၂၀) ေြ် - တို့တွင် အမျ ိုးသား ပညာရေး မူေါဒ ရြာ်မေှင် ဥြ္ကဋ္ဌ နှင�် အြွဲ့ေင်များ၊ 
အမျ ိုးသား သင်ရိုးညွှန်းတမ်းရြာ်မတီ ဥြ္ကဋ္ဌ နှင�် အြွဲ့ေင်များ၊ အမျ ိုးသား ပညာရေး အဆင�်အတန်း နှင�် 
အေည်အရသွးအာမေံမှု အြဲပြတ်ရေး ရြာ်မတီ အြွဲ့ေင်များနှင�် ရတွ့ဆုံ၍ အရသးစိတ် လမ်းညွှန်မှုေံယူြာ 
အဖပီးသတ် ပပင်ဆင်ေဲ�ပါသည်။

(က) (ေ)



မာတိကာ

အရပေေပံညာအဆင� ်အမျ ိုးသားပညာေည ်စစရ်ဆးအြဲပြတပ်ေင်း လမ်းညွှန ်

အတိုခကာက်စကားလုံးများစာရင်း

ခေါဟာရစာရင်း 

သင်ကကားသင်ယူြေင်း

ပညာရည်စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းနှင့် တတ်ခြမာက်မှုစံ
သတ်မှတ်ေျက်များ

အရည်အခသေးြပည့်မီခသာ ပညာရည် စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းများ     

မှတ်တမ်းထားြေင်းနှင့့်် အစီရင်ေံတင်ြပြေင်း

ခေုံငုံသုံးသပ်ေျြ်

ခေုံငုံသုံးသပ်ေျြ်

ခေုံငုံသုံးသပ်ေျြ်

ခေုံငုံသုံးသပ်ေျြ်

ခေုံငုံသုံးသပ်ေျြ်

ရနာြ်ေံအရကြာင်းအော

သင်ကြားသင်ယူမှုနမူနာပုံစံ (A Model for Learning and Teaching) 

အရပေေံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်ပါေှိရသာ သင်ယူမှုေလဒ်များ

ရနာြ်ေံအရကြာင်းအော

ရနာြ်ေံအရကြာင်းအော 

ရယဘုယျအရပေေံမူများ

ဆောများြ ထိန်းသိမ်းထားေမည�် မှတ်တမ်းများ

ရြျာင်းများတွင် ထိန်းသိမ်းထားေမည်�မှတ်တမ်းများ

ပညာေည်စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုအြွဲ့များြ ထိန်းသိမ်းထားေမည်� မှတ်တမ်းများ 

သင်ယူပေင်း

သင်ယူမှုေလဒ်များမှ တတ်ရပမာြ်မှုစံသတ်မှတ်ေျြ်များဆီသို့

စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းနှင�်သင်ကြားပေင်း

အေည်အရသွးပပည�်မီရသာ စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုအညွှန်းရဘာင်

ပညာေည်စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း အရြာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ေွြ်မှုစြ်ေန်း၏ 

အဓိြအစိတ်အပိုင်းများ

စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းြဏ္ဍရလးေပ်အတွြ် အေည်အရသွးလိုအပ်ေျြ်များ

ေည်ေွယ်ထားရသာ သင်ယူမှုနယ်ပယ်များြို ဦးတည်စစ်ရဆးပေင်း

ြဏ္ဍ (၁) နှင�် (၂)  အတန်းတွင်း နှင�် ရြျာင်းအရပေပပုစစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း 

ြဏ္ဍ (၃) မူလတန်း၊အလယ်တန်းနှင�်အထြ်တန်းအဆင်�ဖပီးရပမာြ်မှု စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း  

ြဏ္ဍ (၄) နမူနာအရပေပပု သင်ယူမှုစစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းများ

သင်ကြားပေင်း

သင်ယူတတ်ရပမာြ်မှုြို တေားေင် အသိအမှတ်ပပုပေင်း 

သင်ယူစဉ်စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း နှင�် သင်ယူအဖပီးစစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း 

(Formative and Summative Assessment)

သင်ယူအဖပီး စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း

သင်ယူစဉ် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း 

ဆောများအတွြ် လမ်းညွှန်ေျြ်များ

အတန်းတွင်းစစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းဆိုင်ောနည်းလမ်းများ

ရြျာင်းများအတွြ် အတန်းတွင်းစစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းဆိုင်ောလမ်းညွှန်ေျြ်များ

စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းသည် အေည်အရသွးပပည်�ေရသာပညာရေးြို 

တန်းတူသင်ယူေွင�်ေေှိရေးဟူသည�် ပညာရေးေံယူေျြ်ြို ထင်ဟပ်ရစမည်

သင်ယူမှုေလဒ်များ တိုးတြ်ရစပေင်း

အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန်(NAG) ၏ ြွဲ့စည်းပုံ

သင်ယူပေင်းနှင�်စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း

မည်သည်တို့ြိုစစ်ရဆးအြဲပြတ်မည်နည်း

စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း၏ေည်ေွယ်ေျြ်

စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းဆိုင်ော အရသးစိတ်လိုအပ်ေျြ်များပြင�် အမျ ိုးသားပညာေည်

စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း မူေါဒ(NAP) ြို အရြာင်အထည်ရြာ်ပေင်း

အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း မူေါဒတွင် ရြာ်ပပပါေှိရသာ 

စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းများအတွြ် အရသးစိတ်လိုအပ်ေျြ်များစာေင်း

၁

၂၅

၃၉

၆၇

၈၃

၂

၂၆

၄၀

၆၇

၈၃

၈၄

၈၅

၈၆

၈၇

၉၂

၂၈

၄၃

၅၃

၆၈
၆၉

၇၅

၇၉

၇၅

၇၆

၇၈

၃၁

၄၅

၅၄

၅၇

၅၅

၅၈

၆၀

၆၂

၆၄

၃၄

၄

၅

၆

၇

၁၀

၁၂

၁

ဇ

၈၉

၂၅

၃၉

၆၇

၈၃

 အေန်း

(၁)

 အေန်း

(၂)

 အေန်း

(၃)

 အေန်း

(၅)

 အေန်း

(၆)

စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်း နှင့် သင်ယူြေင်း 

ခေုံငုံသုံးသပ်ေျြ်

စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း (ြဏ္ဍ ရလးေပ်)

၅၁

၅၂

၅၁ အေန်း

(၄)

(ဂ) (ဃ)

ကမ္ဘာ့ကပ်ခရာဂါ (COVID-19) ြာြွယ်၊ ထိန်းေျုပ်၊ တားဆီးနိုင်ရေးနှင�်

ပတ်သြ်၍ လိုြ်နာေမည�် အေျြ်အလြ်များနှင�် ပညာ ရပးသိရြာင်းစော အေျြ်အလြ်များ



အခြေေံပညာအဆင့် အမျ ိုးသားပညာရည် 

စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းလမ်းညွှန်

ပညာရည်စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းနှင့် 

တတ်ခြမာက်မှုစသံတ်မှတ်ေျက်များ

အရည်အခသေးြပည့်မီခသာ 

ပညာရည် စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းများ     

သင်ကကားသင်ယူြေင်း

စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းနှင့် 

သင်ယူြေင်း 

မှတ်တမ်းထားြေင်းနှင့့်် 

အစီရင်ေံတင်ြပြေင်း

 အေန်း

(၁)

 အေန်း

(၃)

 အေန်း

(၅)

 အေန်း

(၂)

 အေန်း

(၄)

 အေန်း

(၆)

(င) (စ)



အတိုခကာက်စကားလုံးများစာရင်း (List of Abbreviations)

BE – SQASF Basic Education School Quality Assurance Standards Framework 

  အရပေေံပညာရြျာင်းအေည်အရသွးအာမေံမှုစံသတ်မှတ်ေျြ်အညွှန်းရဘာင်  

BECF  Basic Education Curriculum Framework 

  အရပေေံပညာအဆင�် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအညွှန်းရဘာင်   

CPD  Continuous Professional Development  

  စဉ်ဆြ်မပပတ်ဆောအတတ်ပညာြွံ့ဖြိုးတိုးတြ်မှု 

DBE   Department of Basic Education 

  အရပေေံပညာဦးစီးဌာန 

DERPT  Department of Education Research, Planning and Training 

  ပညာရေးသုရတသန၊ စီမံြိန်းနှင�် ရလ�ြျင�်ရေးဦးစီးဌာန 

DME  Department of Myanmar Examinations 

  ပမန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန  

MAS   Minimum Achievement Standards  

  အနိမ�်ဆုံးတတ်ရပမာြ်မှုစံသတ်မှတ်ေျြ်များ

NAG   National Assessment Guidelines

  အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန်

NAP   National Assessment Policy  for Basic Education

  အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းမူေါဒ 

NAQAC   National Accreditation and Quality Assurance Committee 

  အမျ ိူ းသားပညာရေး အဆင�်အတန်းနှင�် အေည်အရသွးအာမေံမှုအြဲပြတ်ရေးရြာ်မတီ 

NCC   National Curriculum Committee

                        အမျ ိူ းသားသင်ရိုးညွှန်းတမ်းရြာ်မတီ 

NEPC  National Education Policy Commission 

  အမျ ိုးသားပညာရေးမူေါဒရြာ်မေှင်

NESP  National Education Strategic Plan

  အမျ ိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံြိန်း 

(ဆ) (ဇ)



အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် 
စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG) 

 အေန်း

(၁)

(ဈ) (ည)



အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG) www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG)1 2

အမျ ိုးသားပညာရေးဥပရဒတွင် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင�် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းစံသတ်မှတ်ပေင်းနှင�်ပတ်သြ်၍   
ရအာြ်ပါအေျြ်များြို ကြပ်မတ်ရဆာင်ေွြ်ေန် ရြာ်ပပထားသည်-

 

 

ဤအေျြ်များသည် ပညာေည်စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းမူေါဒနှင�် လြ်ရတွ့ြျင�်သုံးမှုများအရပါ်တွင် များစွာ
သြ်ရောြ်မှုေှိသည်။         

စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းသည် သင်ယူမှု၏မေိှမပြစ်အရေးပါရသာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ေုပြစ်သည်။ စစ်ခဆး 
အကဲြြတ်ြေင်းြြင့် သင်ယူမှုတိုးတက်ြေင်းကို သိရှိနိုင်ပပီး၊ သင်ကကားမှုနည်းလမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍လည်း 
ပိုမိုခကာင်းမေန်ခအာင် ြပုြပင်နိုင်သည့်အြပင် ခကျာင်းသားများ၏ တတ်ခြမာက်မှုကိုလည်း ခြာ်ြပခပး      
နိုင်သည်။ ၇   စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းသည် အမျ ိုးသားပညာရေးဥပရဒတွင် ရြာ်ပပပါေှိသည�် အရပေေံပညာ 
သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏ စံသတ်မှတ်ေျြ်များြို ထင်ဟပ်ေမည်။ ဤလမ်းညွှန် (NAG) တွင် အရပေေံပညာရေး 
ဥပရဒပါ ပမန်မာ�ပညာရေးေည်မှန်းေျြ်များြို ပြည�်ဆည်းပံ�ပိုးရပးမည�် ပညာရေးနှင�် သင်ယူမှုတို့၏ 
သရဘာသဘာေြို ေှင်းလင်းစွာ ရြာ်ပပထားသည်။ 

အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် 

စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း လမ်းညွှန် 

အေန်း(၁)

ခေုံငုံသုံးသပ်ေျက်

၁။

၂။

၃။

(ြ)

(ြ)

(ြ)

(ေ)

(ေ)

(ေ)

(ဂ)

အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG) သည် 
အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းမူေါဒ (NAP) တွင် ေျမှတ် 
ထားရသာ မူေါဒများ (အလွှာ ၁) ၁ နှင�် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း အရသးစိတ်နည်းလမ်းများ 
(အလွှာ ၃) အကြား ရပါင်းြူးေျတိ်ဆြ်ရပးသည်။ ဤလမ်းညွှန် (NAG) တွင်-

အမျ ိုးသားပညာရေးဥပ ရဒ၊ အရပေေပံညာအဆင� ်အမျ ိုးသားပညာေည ်စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းမေူါဒ 
(NAP) တိုတ့ငွပ်ါေငသ်ည� ်စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှု စသံတမ်တှေ်ျြမ်ျားနငှ� ်လပုထ်ုံးလပုန်ည်းများြိ ု
လိုြ်နာရဆာင်ေွြ်နိုင်ေန် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG) ြ 
တိြျရသေျာရသာ လမ်းညွှန်မှုများေေှိရစမည်။

ဤလမ်းညွှန် (NAG) သည် အရပေေံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင�်အညီ ရြျာင်းသားတစ်ဦး၏ 
သင်ယူတတ်ြျွမ်းမှုများြို စစ်ရဆးအြဲပြတ်သည�် နည်းလမ်းအားလုံးနှင�် သြ်ဆိုင်သည်။

အနာဂတ်ပမန်မာ�ပညာရေးတွင် အသုံးပပုမည�် အရြာင်းမွန်ဆုံး သင်ကြားသင်ယူမှုများနှင�် 
စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုလုပ်ငန်းများြို ထင်ဟပ်ရြာ်ပပသည်။

အရပေေံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ထည�်သွင်းထားဖပီးပြစ်ရသာ အရြာင်းမွန်ဆုံး စစ်ရဆး 
အြဲပြတ်မှု လြ်ရတွ့လုပ်ငန်းများလည်း ပါေှိသည်။

အရပေေံပညာအဆင�်အလိုြ် ရတွးရေါ်ကြံဆရေြန်ပိုင်းပေားနိုင်ရသာ အသိဉာဏ်ေှိဖပီး ဗလငါးတန်နှင�်
ပပည�်စုံသူများပြစ်ရေး၊၊ ၂

အရပေေံပညာရေးြဏ္ဍတွင် သင်ယူသူဗဟိုပပုေျဉ်းြပ်နည်းအပါအေင် ထိရောြ်ရသာသင်နည်းများ 
ပြင�် သင်ကြားသင်ယူမှုပြစ်စဉ်ြို စနစ်တြျ အရြာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ေွြ်ရေး၊၊ ၃

သင်ယူတတ်ရပမာြ်မှုစစ်ရဆးပေင်းများသည် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းြို အရပေေံ၍ သင်ယူမှုေလဒ်များ 
ရပါြ် ရပမာြ်ရအာင်ပမင်မှုအရပေအရနြို စစ်ရဆးသည�် တတ်ြျွမ်းမှုအရပေပပုအြဲပြတ်နည်းစနစ် 
ြို ြျင�်သုံးရေး၊၊ ၄  

ရတွးရေါ်ကြံဆ ရေြန်ပိုင်းပေားနိုင်စွမ်းေှိရသာ အသိဉာဏ်ေှိ၍ ဘြ်စုံပညာပပည�်ေသည�် နိုင်ငံ�သား 
ရြာင်းများပြစ်ထွန်းရစရေး၊၊ ၅ 

ြိုယ်ြျင�်တေားရြာင်းမွန်မှု၊ မတူြွဲပပားပေားနားပေင်းြို နားလည်လြ်ေံမှု၊ တန်းတူညီမျှမှုြို 
အရလးထားမှု၊ တာေန်သိမှု၊ တာေန်ေိှမှု၊ တာေန်ယူမှု၊ ဒီမိုြရေစီအရလ�အြျင�်နှင�် လူ့အေွင�်အရေး 
ဆိုင်ောစံနှုန်းများြို တန်ြိုးထားသည�် နိုင်ငံ�သားရြာင်းများပြစ်ထွန်းရေး၊၊ ၆   

ခနာက်ေံအခကကာင်းအရာ

အရပေေံပညာအဆင�်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းသည် ရအာြ်ပါေည်မှန်းေျြ်၊ အရပေေံမူ၊ စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း
နည်းများနှင�် ြိုြ်ညီေမည်-

၄။

၅။

၆။

၁ စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း လုပ်ငန်းရဆာင်ေွြ်မှု အလွှာ (၁) နှင�် အလွှာ (၃) အရကြာင်းြို ပိုမိုသိေှိလိုပါြ   
အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းမူေါဒ (NAP) ြို ကြည�်ရှုပါေန်။ 

၂ ပုဒ်မ ၃ (ေ)၊ အရပေေံပညာရေးဥပရဒ ၂၀၁၉ ေုနှစ်။
၃ ပုဒ်မ ၄ (ဆ)၊ အရပေေံပညာရေးဥပရဒ ၂၀၁၉ ေုနှစ်။
၄ ပုဒ်မ ၁၉ (ြ)၊ အရပေေံပညာရေးဥပရဒ ၂၀၁၉ ေုနှစ်။
၅ ပုဒ်မ ၃၉ (ြ)၊ အမျ ိုးသားပညာရေးဥပရဒ ၂၀၁၄ ေုနှစ်၊ (ပပင်ဆင် ၂၀၁၅ ေုနှစ်)။
၆ ပုဒ်မ ၃၉ (ဂ)၊ အမျ ိုးသားပညာရေးဥပရဒ ၂၀၁၄ ေုနှစ်၊ (ပပင်ဆင် ၂၀၁၅ ေုနှစ်)။
၇ အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းမူေါဒ၊ စာမျြ်နှာ - ၆



အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG) www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG)3 4

“အရပေေပံညာသငရ်ိုးညွှန်းတမ်းတငွ ်၂၁ ောစြုျွမ်းြျငမ်ှုများ (21st Century Skills)၊ ရပါင်းသင်းဆြဆ်ရံေး၊ 
ဉာဏ်ေည်ဉာဏ်ရသွး၊ တစ်ြိုယ်ရေြွံ့ဖြိုးမှုနှင�် အလုပ်အြိုင်ေေှိမှုဆိုင်ောြျွမ်းြျင်မှုများ (Soft Skills) နှင�် 
အဆင�်ပမင�်စဉ်းစားရတွးရေါ်မှုဆိုင်ောြျွမ်းြျင်မှုများ (Higher Order Thinking Skills) ြွံ့ဖြိုးလာရစေန် 
ရဆာင်ေွြ်မည်ပြစ်ပါသည်။” 

၈
  ၎င်းြို အရြာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ေွြ်ောတွင် အမျ ိုးသားအဆင�် 

တတရ်ပမာြ်မှုစသံတမ်တှေ်ျြ်များ (National Achievement Standards)  ြိ ုေငှ်းလင်းစွာသတမ်တှပ်ေင်းြ 
အရထာြ်အြူ ပပုနိုင်သည်။ ဤြဲ�သို့ စံသတ်မှတ်ေျြ်များ သတ်မှတ်ပေင်းပြင�် အေည်အရသွးေှိပေင်းတွင် 
မည်သည�်အေျြ်များပါေင်သည်ြို အများပပည်သူများ သိေှိရစမည်။ ထိုစံသတ်မှတ်ေျြ်များတွင် 
သြဆ်ိငုေ်ာအတန်းအဆင�တ်စေ်၌ု ရြျာင်းသားများသည ်မညသ်ည�အ်ောများြိ ုသေိှသိင�သ်ညန်ငှ� ်မညသ်ည ်
တို့ြို လုပ်ရဆာင်နိုင်သည်ြို သတ်မှတ်ရြာ်ပပရပးရသာ သင်ယူမှုပန်းတိုင်များလည်း ပါေင်မည်ပြစ်သည်။

ရြျာင်းသားများ၏ သင်ယူမှုအဆင�်အတန်းြို အမျ ိုးသားအဆင�်တတ်ရပမာြ်မှုစံသတ်မှတ်ေျြ်များြို 
အသုံးပပု၍ ရအာြ်ပါအတိုင်း အပိုင်း (၃) ပိုင်းပြင�် ရြာ်ပပနိုင်သည်-

အမျ ိုးသားအဆင�်တတ်ရပမာြ်မှုစံသတ်မှတ်ေျြ်များ ရပါြ်ရပမာြ်ရအာင်ပမင်မှုေှိရစေန်အတွြ် စစ်ရဆး 
အြဲပြတ်ပေင်းသည် အလွန်အရေးပါသည်။

အေန်း (၁) တွင် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆး
အြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG) အရကြာင်း 
မိတ်ဆြ် ရြာ်ပပထားဖပီး အမျ ိုးသားပညာေည် 
စ စ် ရဆး အ ြဲ ပြ တ် ပေ င်း မူ ေါ ဒ ( N A P ) တွ င်  
ပါေှိရသာမူေါဒများ ြို လြ်ရတွ့အရြာင် 
အထညရ်ြာေ်နအ်တြွ ်လိအုပသ်ည� ်အရသးစတိ ်
အေျြ်အလြ်ဇယားလည်း ပါေင်သည်။

အေန်း (၃) တငွ ်သငရ်ိုးညွှန်းတမ်း၊ သငရ်ိုးမာတြိာ
များ၏ ေည်ေွယ်ေျြ်များ၊ သင်ယူမှုေလဒ်များ၊ 
တတ်ရပမာြ်မှုအညွှန်းြိန်းများနှင�် ပညာေည် 
စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းတိုက့ြား ဆြန်ွှယမ်ှုများ
ြိ ုရြာပ်ပထားသည။် အေျနိြ်ာလတစေ်အုတငွ်း 
ဘာသာေပ်တစ်ေု၏ တတ်ရပမာြ်မှုြို မည်သို့ 
စစရ်ဆးအြပဲြတန်ိငုဖ်ပီး ပညာေညတ်တရ်ပမာြမ်ှု 
စသံတမ်တှေ်ျြမ်ျားအေ မညသ်ိုအ့စေီငေ်တံငပ်ပ 
နိုင်သည်တို့ြိုလည်း ရြာ်ပပထားသည်။

အေန်း (၅) တွင် အရပေေံပညာအဆင�် ပညာေည်
စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်း၏ ြဏ္ဍရလးေပလ်ုံးတငွ ်
အမတှရ်ပးပေင်းနငှ� ်အစေီငေ်တံငပ်ပပေင်း၊ စစရ်ဆး 
အြပဲြတမ်ှုဆိငုေ်ာလပုထ်ုံးလပုန်ည်းများ၏ ေည်
ေွယ်ေျြ်များထားေှိပေင်းတို့အပါအေင် စစ်ရဆး 
အြပဲြတပ်ေင်းအတြ်ွ လိအုပရ်သာအေညအ်ရသွး 
အာမေံမှုစနစ်များအရကြာင်း ေှင်းပပထားသည်။

အေန်း (၂) တွင် သင်ကြားသင်ယူမှုပြစ်စဉ်ြို 
ေငှ်းလင်းရြာပ်ပောတငွ ်အသုံးပပုရလ�ေှရိသာ နမနူာ 
ပုစံမံျားြိ ုရြာပ်ပထားသည။် အဆိပုါပုစံမံျားတငွ ်
သင်ကြားနည်းများနှင�် သင်ယူမှုေလဒ်များ 
တိုးတြ်ရြာင်းမွန်ရအာင် လုပ်ရဆာင်ရပးနိုင်
သည�် နည်းလမ်းများပါေှိသည်။

အေန်း (၄) တငွ ်စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှု ေညေ်ယွေ်ျြ်
အမျ ိုးမျ ိုးအရကြာင်း ရြာ်ပပထားဖပီး၊ စစ်ရဆး
အြဲပြတ်မှုပုံစံများသည် မည်သို့ြွဲပပားပေားနား  
ကြသညန်ငှ� ်၎င်းတိုအ့ားမညသ်ို ့အသုံးပပုနိငုသ်ည ်
တို့ြို ေှင်းပပထားသည်။

အေန်း (၆) တွင် ရြျာင်းသားများ၏ သင်ယူမှု 
တိုးတြရ်စေနအ်တြွ ်သငယ်စူဉ/် သငယ်အူဖပီး 
ပုံစံတြျစစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းနှင�် သင်ယူစဉ် 
အလွတ်သရဘာစစ်ရဆး အြဲပြတ်ပေင်းများမှ 
ေလဒ်များြို မှတ်တမ်းတင်ော၌ ရြျာင်းနှင�် 
ဆောများ ၊  ပညာေည ်စစရ်ဆးအြဲပြတမ်ှုအြွဲ့များ 
လိြုန်ာေမည� ်အရပေေမံမူျားြိ ုရြာပ်ပထားသည။်

အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG) တွင် အေန်း (၆) ေန်း ပါေင်သည်-

၈။

၁၀။

၁၁။

၉။

အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းလမ်းညွှန် (NAG) ၏ြေဲ့စည်းပုံ

(က) အေန်း (၁)

(ဂ) အေန်း (၃)

(င) အေန်း (၅)
(ေ) အေန်း (၂)

(ဃ) အေန်း (၄)

(စ) အေန်း (၆)(ြ)

(ေ)

(ဂ)

အမျ ိုးသားပညာရေးစနစ်တစ်ေုလုံး စံပပုလြ်ေံထားရသာ၊ အတန်းဆင�်တစ်ေု၏ ဘာသာေပ်တစ်ေုအတွြ် 
ရမျှာ်မှန်းထားရသာ သင်ယူမှုေလဒ်များနှင�် သြ်ဆိုင်ရသာရြာ်ပပေျြ်များ။

၎င်းစံများအေ သင်ယူမှုြိုအရပေေံတိုင်းတာ၍ စွမ်းရဆာင်နိုင်မှုအဆင�်များြို သတ်မှတ်ရြာ်ပပရပးနိုငသ်ည�် 
စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုအစီအစဉ။်

သင်ယူမှုြိုရြာ်ပပသည�် ေလဒ်ထုတ်ပပန်မှုအစီအစဉ်။

(ြ)

(ေ)

(ဂ)

(င်္)

(င)

သင်ယူမှုနမူနာပုံစံတစ်ေုြို ရြာ်ပပသည်။

စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းြို သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ သင်ရိုးမာတိြာများ၊ သင်ယူမှုေလဒ်များ၊ တတ်ရပမာြ်မှု 
စံသတ်မှတ်ေျြ်များနှင�် ေျနိ်ညှိရေးအတွြ် အညွှန်းရဘာင်တစ်ေု သတ်မှတ်ရပးသည်။

သင်ယူမှုပန်းတိုင်များနှင�် ြိုြ်ညီမှုေှိရစမည�် စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှု အရထာြ်အြူပပုပစ္စည်းများြန်တီး 
ပပင်ဆင်ရေးြို လမ်းညွှန်သည်။

သင်ယူမှုြိုပမှင�်တင်ရပးမည�် သင်ေန်းစာများပပင်ဆင်ရေးအတွြ် ဆောများြို ပံ�ပိုးရပးသည်။

ရြျာင်းသားများ၏ သင်ယူမှုြို စစ်ရဆးအြဲပြတ်မည�်စံနှုန်းများြို မည်သို့ပပုစုေမည်ြို အြျဉ်းေျုပ် 
ရြာ်ပပသည်။

၇။ အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG) တွင်-

၈ အမျ ိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံြိန်း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)၊  စာမျြ်နှာ-၁၈



အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG) www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG)5 6

သင်ယူပေင်းသည် ပညာရေးစနစ်တစ်ေု၏ ဗဟိုေျြ်ပြစ်ဖပီး၊ စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းသည်လည်း သင်ကြား
သငယ်မူှုပြစစ်ဉ၏် မေှမိပြစလ်ိအုပသ်ည� ်အစတိအ်ပိငု်း တစေ်ပုြစသ်ည။် ထရိောြစ်ွာ သငက်ြားနိငုေ်န ်ဆော
သည် မိမိရြျာင်းသားများ မည်သည�်အေျြ်ြို သိေှိ ဖပီး မည်သည်ြိုလုပ်ရဆာင်နိုင် ဖပီ ပြစ်ရကြာင်း 
နားလည်ထားေမည်။ ဤသို့ နားလည်သရဘာရပါြ်မှုြို စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းြသာ ရပးစွမ်းနိုင်သည်။ 
ထို့ရကြာင�် ရြာင်းမွန်ရသာစစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းသည် ရြာင်းမွန်ရသာ သင်ကြားမှုြို ပြစ်ရပါ်ေန် 
ပံ�ပိုးြူညီရပးနိုင်သည်။

ပမနမ်ာနိငုင်၏ံ ရေေညှတ်ညတ်ံ�ေိငုဖ်မဖဲပီး ဟနေ်ျြည်ရီသာ ြွံ့ဖြိုးတိုးတြမ်ှုစမီြံနိ်း (Myanmar Sustainable 
Development Plan) (၂၀၁၈-၂၀၃၀) တငွ ်“လငူယမ်ျားအတေက ်ယဉှပ်ပိုငန်ိငုစ်ေမ်းနငှ့ ်တထီေငြ်နတ်ီးနိငုစ်ေမ်းရှသိည့ ်
စီးပေားခရးစနစ်ကို ဦးခဆာင်ခမာင်းနှင်သူများအြြစ် တိုင်းြပည်ကို အကျ ိုးြပုနိုင်မည့် ၂၁ရာစု၏ ကျွမ်းကျင် 
ပညာရပ်များ ပါေင်ခသာ အမျ ိုးသားဘက်စုံ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းခရးဆေဲရန်” ဟု ရြာ်ပပထားသည်။ ဤသို့ပြင�် 
မဟာဗျူဟာြျရသာ ေလဒ်ပြစ်သည�် “ရြျာင်းသူ/ရြျာင်းသားအားလုံးတွင် မိမိဘေနှင�် ဆီရလျာ်ဖပီး 
ပမန်မာနိုင်ငံ၏  ၂၁ ောစုလူမှုစီးပွားရေးအရပေအရနအေ လိုအပ်မည�် အသိပညာ၊ ြျွမ်းြျင်မှု၊ သရဘာထား 
ေံယူေျြ်နှင�် ြိုယ်စွမ်းြိုယ်စများ ြွံ့ဖြိုးတိုးတြ်ရစပေင်း” ြိုေေှိမည်ပြစ်သည်။၁၀

စစ်ရဆးအြဲ ပြတ် ပေင်းသည်  ရြာင်းမွန်ရသာသင်ယူမှုေလဒ်များြို  ပံ� ပိုးရပးနို င် ပေင်း  မေှိပါြ 
ထိုစစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းြို ရြျာင်းများတွင် အသုံးပပုေန်မသင�်ရလျာ်ပါ။ စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းသည် 
စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှု ဆိငုေ်ာ အရြာင်းဆုံးလပုထ်ုံးလပုန်ည်းများြိ ုထငဟ်ပဖ်ပီး အြပဲြတေ်န ်ေညေ်ယွထ်ားရသာ 
သင်ယူမှုေလဒ်များြိုလည်း တိြျစွာ စစ်ရဆးတိုင်းတာနိုင်ေမည်။  စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုနည်းလမ်း 
ရြာင်းများြို အသုံးပပုပေင်းသည်သာလျှင် ပိုမိုရြာင်းမွန်ရသာသင်ယူမှုြို ပြစ်ရပါ်ရစမည်။ ထို့ရကြာင�် 
အမျ ိုးသားပညာရည်စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းလမ်းညွှန် (NAG) သည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းြိုသာမြ 
အဆိပုါ စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းများ၏ ပညာရေးစနစအ်ရပါ် အြျ ိုးပပုပုြံိလုည်း အရလးရပး ရြာပ်ပထားသည။် 
စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းများမ ှေေှလိာရသာ အေျြအ်လြမ်ျားသည ်ရြာင်းမနွရ်သာ သငက်ြားသငယ်မူှုြိ ု
အားပြည�ရ်ပးပေင်းပြင�လ်ည်းရြာင်း၊ တနွ်းအားရပးပေင်းပြင�လ်ည်းရြာင်း ပညာရေးစနစြ်ိ ုအြျ ိုးပပုသည။်

“စစ်ခဆးအကဲြြတ်မှုများကို သုံးသပ်ရာတေင် 
၎င်းတို့မှရရှိခသာ အခထာက်အထားများ၏ အရည်အခသေးအြပင် 

အနာဂတ်သင်ယူမှုအခပါ် ၎င်းတို့၏ အကျ ိုးသက်ခရာက်နိုင်မှုကိုလည်း စတင်အကဲြြတ်ရမည်။ 

အရည်အခသေးခကာင်းမေန်ခသာ စစ်ခဆးအကဲြြတ်မှုများသည် 
ခနာက်ထပ်ခလ့လာသင်ယူမှုြပုလုပ်ရန် အားခပးလှုံ့ခဆာ်သည်။ 

အရည်အခသေးနိမ့်ကျခသာ စစ်ခဆးအကဲြြတ်မှုများသည် 
ခလ့လာသင်ယူမှုကို အဟန့်အတား ြြစ်ခစသည်။” ၉

စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းသည ်သငရ်ိုးညွှန်းတမ်းအား သငယ်မူှုေလဒမ်ျားနငှ� ်ေျတိဆ်ြရ်ပးရသာ သငက်ြားသငယ်မူှု 
နည်းဗျူဟာတစေ်ပုြစသ်ည။် သိုပ့ြစေ်ာ ရြျာင်းသားများြိ ုစစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းသည ်သငရ်ိုးညွှန်းတမ်းြိ ု
ထင်ဟပ်ေမည်။ အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းမူေါဒ (NAP) တွင် “ခကျာင်းသားများ၏ 
သင်ယူမှုကို စစ်ခဆးအကဲြြတ်ရာတေင် အခြေေံပညာအဆင့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအညွှန်းခဘာင် (BECF) နှင့် 
ကိုက်ညီရမည်” ဟု ရြာ်ပပထားသည်။

၁၂။ ၁၄။

၁၅။

၁၃။

သင်ယူြေင်းနှင့်စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်း မည်သည်တို့ကိုစစ်ခဆးအကဲြြတ်မည်နည်း

၉ Stiggins, R. (2007). Assessment through the student's eyes. Educational Leadership, 64(8), 22-26 ၁၀ ပမနမ်ာနိငုင်၏ံရေေညှတ်ညတ်�ံေိငုဖ်မဖဲပီး ဟနေ်ျြ်ညရီသာြွံ့ဖြိုးတိုးတြမ်ှုစမီြိံန်း (၂၀၁၈-၂၀၃၀)၊ စာမျြ်နှာ - ၆၈
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အမျ ိုးသားပညာရည်စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းမူေါဒ(NAP) တွင် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းြို ြဏ္ဍရလးေပ်ပြင�် 
ရဆာင်ေွြ်ေန် သတ်မှတ်ထားသည်။ ြဏ္ဍတစ်ေုစီသည် ၎င်းတို့၏ ြွဲပပားရသာ လုပ်ငန်းတာေန်များြို 
ပြည�ဆ်ည်းရပးနိငုေ်နအ်တြွ ်မတညူရီသာ နည်းလမ်းများပြင� ်စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းြိ ုရဆာငေ်ြွက်ြသည။် 
ြဏ္ဍတစ်ေုစီ၏ လုပ်ငန်းတာေန် အမျ ိုးမျ ိုးြို ဆောများနှင�် ပညာရေးတွင်ပါေင်ပတ်သြ်သူများြ 
နားလည်သရဘာရပါြ်ေန် အရေးကြီးသည်။ ထိုြဏ္ဍရလးေပ်နှင�် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းတာေန်အသီးသီးြို   
ပုံ (၁၊ ၁) တွင်ရြာ်ပပထားသည်။

၁၇။

စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်း၏ရည်ရွယ်ေျက်

၁၆။ အရပေေံပညာအဆင�် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အညွှန်းရဘာင် (BECF) တွင် သင်ရိုးေင်ဘာသာေပ်များအပြစ ်
ြမန်မာစာ၊ အဂဂလိပ်စာ၊ သေဂျာ၊ သိပ္ပံ၊ လူမှုခရးဘာသာ (ပထေီေင်)၊ လူမှုခရးဘာသာ (သမိုင်း)၊ 
ဘေတေက်တာ ကျွမ်းကျင်စရာ၊ ကာယပညာ၊ စာရိတ္တနှင့် ြပည်သူ့နီတိ၊ ရသပညာ (ဂီတနှင့်ပန်းေျ )ီ ၊ ခဒသ 
ဆိုင်ရာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် အထူးသြြင့် ၂၁ ရာစု ကျွမ်းကျင်မှုများကိ ု အရလးရပးထည�်သွင်းထားသည်။ 
ဤဘာသာေပ်များနှင�် ြျွမ်းြျင်မှုများသည် ရြျာင်းသားများ၏ အနာဂတ်ဘေရအာင်ပမင်မှုအတွြ် 
လိုအပ်ရသာဘာသာေပ်ဆိုင်ော အသိပညာများ၊ ဗလငါးတန်နှင�် ြိုယ်ေည်ြိုယ်ရသွး ြျွမ်းြျင်မှုများ 
(Soft Skills) ြို ပြည�်ဆည်းရပးနိုင်မည်ပြစ်သည်။ အထြ်ပါ ဘာသာေပ်များ၏ အသိပညာ၊ 
ြျွမ်းြျင်မှုနှင�် တတ်ြျွမ်းမှုနယ်ပယ်များြို ပညာေည်စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း ြဏ္ဍရလးေပ် (Four 
Pillars of Assessment) ြို အသုံးပပု၍ စစ်ရဆးအြဲပြတ်ေမည်ပြစ်သည်။ အမျ ိုးသားပညာရည် 
စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်း မူေါဒ (NAP) အေ  “အတန်းတေင်း၌ ခဆေးခနေးြေင်း၊ စကားခြပာဆိုြေင်း အပါ 
အေင် ခလးနက်စောခတေးခေါ်ြေင်း၊ ဆန်းစစ်ခေြန်ြေင်းနှင့် ြပဿနာခြြရှင်းြေင်း (Critical Thinking, 
Reasoning and Problem Solving)၊ ပူးခပါင်းခဆာင်ရွက်ြေင်း/ အုပ်စုြြင့် လုပ်ငန်းခဆာင်ရွက်ြေင်း 
(Collaboration/ Group Work)၊ ဆက်သေယ်ခြပာဆိုြေင်း/ လူလူေျင်းဆက်ဆံြေင်း (Communication)၊ 
အသစ်ြန်တီးနိုင်စေမ်းရှိြေင်းနှင့် ဆန်းသစ်တီထေင်ြေင်း (Creativity and Innovation)၊ နိုင်ငံ့သားခကာင်း 
စိတ်ဓာတ်ရှိြေင်းနှင့် ခရရှည်တည်တံ့ခသာြေံ့ပြိုးမှု(Citizenship and Substainable Development) 
စသည့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်ခသေး ကျွမ်းကျင်မှုများ (Soft Skills) ကို ရရှိခစမည့် တက်ကကခသာသင်ယူမှုကို 
အားခပးရန်” အတန်းတွင်း စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းြို ရဆာင်ေွြ်ေမည်။ ထိုသို့လုပ်ရဆာင်နိုင်ေန်အတွြ် 
လိုအပ်ေျြ်များနှင�် လမ်းညွှန်ေျြ်များြို ဤအမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းလမ်းညွှန် (NAG) 
တွင် ရြာ်ပပထားပါသည်။

ပုံ(၁၊ ၁) စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းကဏ္ဍ(၄) ရပ်

အရည်အခသေးြမင့်မားခသာ စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းသည် ခကာင်းမေန်ခသာ
သင်ယူမှုရလဒ်များကုိ ြြစ်ခပါ်ခစသည်

ကဏ္ဍ(၁)

ကဏ္ဍ(၂)

ကဏ္ဍ(၃)

ကဏ္ဍ(၄)

အတန်းတေင်း စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်း

ခကျာင်းအခြေြပု စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်း

အခြေေံပညာ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း နှင့်အထက်တန်း 
အဆင့်ပပီးခြမာက်မှု စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်း

နမူနာအခြေြပု သင်ယူမှု စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်း

• ရြျာင်းသားများ၏သင်ယူမှု တိုးတြ်ရြာင်းမွန်ရေးအတွြ်အေွင�်အလမ်းများ 
စဉဆ်ြမ်ပပတ ်ေှာရြရွြာထ်တုဖ်ပီး လြရ်တွ့သငက်ြားမှုြိ ုြညူလီမ်းညွှနရ်ပးသည။်

• ရြျာင်းသားတစ်ဦးေျင်းစီ၏ လိုအပ်ေျြ်များြို ပုံမှန်တုံ့ပပန်ပြည�်ဆည်းရပးသည။်
• အဓိြအားပြင�် သင်ယူရနစဉ်အတွင်း စစ်ရဆးအြဲပြတ်သည်။

• စာသငန်စှတ်စရ်လျှာြလ်ုံးေှသိတမ်တှထ်ားရသာ အဆင�မ်ျားတငွ ်ရြျာင်းသားများ၏ 
တတ်ရပမာြ်မှုြို တိုင်းတာသည်။

• အေျ ို့ရသာအတန်းများအတြွ ်ရြျာင်းအရပေပပု စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းြိအုတန်း
တစတ်န်းဖပီးရပမာြ၍် ရနာြတ်စတ်န်းသို ့တိုးပမငှ�ရ်ပးေနစ်အံပြစ ်အသုံးပပုသည။်

• အဓိြအားပြင�် သင်ယူအဖပီးစစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း ပြစ်ရသာ်လည်း သင်ယူစဉ် 
စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း၏ သွင်ပပင်လြ္ခဏာများလည်း ပါေင်သည်။

• အရပေေံပညာရေးအဆင�်တစ်ေုအဆုံးတွင် ရြျာင်းသားတစ်ဦးေျင်းစီ၏ သင်ယူ 
တတ်ရပမာြ်မှုြို စစ်ရဆးအြဲပြတ်ေန်နှင�်တေားေင်အသိအမှတ်ပပုေန်ပြစ်သည။်

• ရြျာင်းသားများ၏ အသပိညာ၊ ြျွမ်းြျငမ်ှုများနငှ� ်တတြ်ျွမ်းမှုများြိ ုပပည�စ်ုစံွာ 
စစ်ရဆးအြဲပြတ်သည။်

• သငယ်အူဖပီးပုစံတံြျ စစရ်ဆးအြပဲြတဖ်ပီး အရေးပါရသာအဆုံးအပြတမ်ျားရပးသည� ်
စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုများပြစ်သည်။

• သငယ်မူှုတငွ ်သာတညူမီျှမှုအပါအေင ်ပညာရေး စနစတ်စေု်လုံး၏အရပေအရနမနှြိ် ု
သိေှိရစသည။်

• မေူါဒပပ ပုပငရ်ပပာင်းလမဲှုများနငှ� ်ေင်းပမစမ်ျား ေွရဲေပံ�ပိုးရေးတိုအ့တြွ ်သတင်းအေျြ ်
အလြ်များပံ�ပိုးရပးသည်။



အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG) www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG)9 10

၁၈။

၁၉။

၂၀။

စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်း၏ အဓြိေညေ်ယွေ်ျြမ်ှာ ရြျာင်းသားများ၏ သငယ်မူှုြိ ုတိုးတြရ်ြာင်းမနွရ်စေန ်
အတြွ ်အေငွ�အ်လမ်းများြိ ုစဉဆ်ြမ်ပပတ ်ရြာထ်တုသ်တမ်တှရ်ပးေနပ်ြစသ်ည။် ပု(ံ၁၊ ၁) တငွ ်သငယ်စူဉ ်
စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းနှင�်  သင်ယူအဖပီး စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းဟူသည�် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း၏ 
အဓိြေည်ေွယ်ေျြ်နှစ်ေုြို ေည်ညွှန်းရြာ်ပပထားသည်။ ရြျာင်းသားတစ်ဦးေျင်းစီ၏ လိုအပ်ေျြ်များြို 
အေျနိန်ငှ� ်တရပပးည ီတုံပ့ပနရ်ဆာငေ်ြွရ်ပးေန ်ရြျာင်းသားများ၏ သငယ်မူှုဆိငုေ်ာ သတင်းအေျြအ်လြမ်ျား 
စရုဆာင်းပေင်းြိ ုသငယ်စူဉ ်စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းဟ ုဆိလုိသုည။် သငယ်အူဖပီး စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းသည ်
ရြျာင်းသားများ၏ တတ်ရပမာြ်မှုများြို တတ်ရပမာြ်မှုစံသတ်မှတ်ေျြ်များနှင�် နှိုင်းယှဉ်၍ အစီေင်ေံ 
တင်ပပောတွင် အလွန်အရေးကြီးသည�် အေန်းြဏ္ဍမှပါေင်သည်။

ပညာေည်စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း ြဏ္ဍရလးေပ်အေ ပပုလုပ်ရနရသာ စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းများသည် 
အတန်းအဆင�်တစ်ေုစီ၏ သင်ရိုးမာတိြာအလိုြ် သတ်မှတ်ထားသည�် သင်ယူမှုရလဒ်များ

၁၁
တွင် 

ရြာ်ပပထားသည�်အတိုင်း ရြျာင်းသားများ၏ အသိပညာ၊ နားလည်သရဘာရပါြ်မှု၊ ြျွမ်းြျင်မှုနှင�် 
တတ်ြျွမ်းမှုများအားလုံးြို နမူနာအပြစ် ရြာြ်ယူမည်ပြစ်သည်။

ဤစစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းများသည် သင်ယူတတ်ရပမာြ်မှု တိုးတြ်ရြာင်းမွန်ရေး နှင�် အသိအမှတ်ပပု 
လြ်မှတ်ရပးရေးစသည�် အဓိြေည်ေွယ်ေျြ်များအပပင် ရြျာင်း၏ တာေန်ေံမှုနှင�် အေည်အရသွးအာမေံမှု 
တို့ြိုလည်း ပံ�ပိုးရပးမည်ပြစ်သည်။  ထို့ ပပင် ရြျာင်းများနှင�်ပညာရေးစနစ်တစ်ေုလုံးသည် ပညာရေး 
ရမျှာ်မှန်းေျြ်ြို မည်မျှရပါြ်ရပမာြ် ရအာင်ပမင်ရကြာင်း ရလ�လာဆန်းစစ်ပေင်း၊ အစီေင်ေံစာတင်ပပပေင်း 
တို့အပပင် ပိုမိုရြာင်းမွန်သည�် မဟာဗျူဟာများ ေျမှတ်နိုင်ေန်အတွြ် မူေါဒေျမှတ်သူများအား ပညာေည် 
စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းဆိုင်ော အေျြ်အလြ်များြို ပံ�ပိုးရပးေမည်။

အခြေေပံညာအဆင့ ်အမျ ိုးသားပညာရည ်စစခ်ဆးအကြဲြတြ်ေင်းလမ်းညွှန ်(NAG) သည ်အခြေေပံညာအဆင့ ်
အမျ ိုးသားပညာရည ်စစခ်ဆးအကြဲြတြ်ေင်းမေူါဒ (NAP) နငှ� ်စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှု အရသးစတိန်ည်းလမ်းများ 
အကြား ရပါင်းြူးေျတိဆ်ြရ်ပးသည။် အရပေေပံညာသငရ်ိုးညွှန်းတမ်းအေ ရြျာင်းသားတစဦ်း၏ အသပိညာ၊ 
ြျွမ်းြျင်မှုများနှင�်  တတ်ြျွမ်းမှုများြို စစ်ရဆးအြဲပြတ်နိုင်သည�် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းအားလုံး 
အြျုံးေင်ရသာ အရသးစိတ် လိုအပ်ေျြ်များစာေင်းြို ဤလမ်းညွှန် (NAG) ၏ အဓိြအစိတ်အပိုင်းတစ်ေု 
အပြစ် အပိုဒ် ၂၅ တွင် ရြာ်ပပထားသည်။

အပိုဒ် ၂၅ ပါ လိုအပ်ေျြ်များ၏  ရနာြ်ေံအရကြာင်းေင်းများနှင�် အရပေေံမူများြို ြျန်အေန်းများတွင် 
ဆြ်လြ်ရြာ်ပပထားသည်။ ထိုအေန်းများတွင် ရြာင်းမွန်ရသာ စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုအရလ�အထများ 
အရကြာင်း ေှင်းလင်းရြာ်ပပထားဖပီး အဆိုပါအရလ�အထများနှင�် စပ်လျဉ်း၍ အကြံပပုေျြ်များ၊  အရသးစိတ် 
လိုအပ်ေျြ်များြို တင်ပပထားသည်။

စစ်ရဆးအြဲပြတ်ောတွင် တာေန်ေှိရသာဌာနများ၊ အြွဲ့အစည်းများြို အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ခဆး 
အကြဲြတြ်ေင်းမေူါဒ (NAP) တငွ ်ပပဋ္ဌာန်းထားရသာအရပေေမံမူျားနငှ� ်မေူါဒများ အရြာငအ်ထညရ်ြာရ်ဆာင ်
ေွြ်နိုင်ေန်အတွြ် ဆုံးပြတ်ေျြ်များေျမှတ်ော၌ ထိုလိုအပ်ေျြ်များြ ပံ�ပိုးြူညီရပးနိုင်သည်။

အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းလမ်းညွှန် (NAG) တွင် အရသးစိတ်သတ်မှတ်ထားရသာ 
လိုအပ်ေျြ်များြို တာေန်ယူအရြာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်မည�်သူများြို အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ခဆး 
အကဲြြတ်ြေင်းမူေါဒ (NAP) ၌ ရအာြ်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ထားပါသည်-

၂၁။

၂၂။

၂၃။

၂၄။

စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းဆိုင်ရာ အခသးစိတ်လိုအပ်ေျက်များြြင့် အမျ ိုးသား  
ပညာရည် စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းမူေါဒ (NAP) ကို အခကာင်အထည်ခြာ်ြေင်း

၁၁ သင်ယူမှုေလဒ်များတွင် ဘာသာေပ်နယ်ပယ်အလိုြ် အသိပညာများ၊ ၂၁ ောစု ြျွမ်းြျင်မှုများ၊ ြိုယ်ေည်ြိုယ်
ရသွးြျွမ်းြျင်မှုများနှင�် အဆင�်ပမင�်စဉ်းစားရတွးရေါ်မှုဆိုင်ော ြျွမ်းြျင်မှုများ အစေှိသည်တို့ပါေင်သည်။ 

(ြ)

(ေ)

ဆောများနငှ�ရ်ြျာင်းအပုမ်ျားသည ်အတန်းတငွ်းစစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်း၏ သရဘာသဘာေ၊ အသုံးပပုမှုတိုန့ငှ� ်
စပ်လျဉ်း၍ တာေန်ေှိသည်။

ရြျာင်းအပုမ်ျားသည ်အတန်းတငွ်းစစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်း၏ သရဘာသဘာေ၊ အသုံးပပုမှု၊ ရြျာင်းအရပေပပု 
စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း၏ သရဘာသဘာေ၊ အသုံးပပုမှုနှင�် အဆင�်ဖပီးရပမာြ်မှု စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း 
များအတွြ် ရြျာင်းသားများြိုကြိုတင်ပပင်ဆင်ရပးမှုတို့နှင�် စပ်လျဉ်း၍ တာေန်ေှိသည်။



အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG) www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG)11 12

(ဂ)

(င်္)

(င)

(စ)

(ဆ)

(ဇ)

(ဈ)

ပမန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန (DME) သည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းဆိုင်ော အရသးစိတ်နည်းလမ်းများ             

(အလွှာ-၃) နှင�် အဆိုပါလိုအပ်ေျြ်များသည် မည်သည�်အတိုင်းအတာအထိ ြိုြ်ညီမှုေှိသည်ြို 

ဆုံးပြတ်ေမည်ပြစ်ဖပီး၊ အဆင�်ဖပီးရပမာြ်မှု စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းသည်လည်း အဆိုပါလိုအပ်ေျြ်များနှင�် 
မည်သည�်အတိုင်းအတာအထိ ြိုြ်ညီမှုေှိသည်ြို ဆုံးပြတ်ေန် တာေန်ေှိသည်။

ပညာရေးသုရတသန၊ စီမံြိန်းနှင�် ရလ�ြျင�်ရေးဦးစီးဌာန (DERPT) သည် သြ်ဆိုင်ောဦးစီးဌာနများနှင�် 
အြွဲ့အစည်းများြ အဆိုပါလိုအပ်ေျြ်များြို လိုြ်နာရဆာင်ေွြ်ရစေန် တာေန်ေှိသည်။

အရပေေံပညာဦးစီးဌာန (DBE) သည် အတန်းတွင်း စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း၊ ရြျာင်းအရပေပပုစစ်ရဆး 
အြဲပြတ်ပေင်းနှင�် အဆင�် ဖပီးရပမာြ်မှု စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းများြို  အရြာင်အထည်ရြာ်ော၌ 
အဆိုပါလိုအပ်ေျြ်များနှင�် ြိုြ်ညီမှုေှိ/မေှိ ဆုံးပြတ်ေန် တာေန်ေှိသည်။

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းရေးဆွဲပပုစုသူများသည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုနည်းလမ်းများ နှင�်ပတ်သြ်၍ တာေန်            
ေှိသည်။

ပညာရေးတြ္ကသိလုမ်ျား  (UOEs) နငှ� ်ပညာရေးရြာလပိမ်ျား (ECs)  သည ်ဆောအတတပ်ညာသငတ်န်းများ၏ 
စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ၊ စဉ်ဆြ်မပပတ်ဆောအတတ်ပညာြွံ့ဖြိုးတိုးတြ်မှု (CPD) 
နှင�် စပ်လျဉ်း၍ ဆုံးပြတ်ေန် တာေန်ေှိသည်။

ပညာရေးမှူးရုံးများသည် အဆိုပါလိုအပ်ေျြ်များနှင�် ြိုြ်ညီရသာ စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းများပပုလုပ်နိုင်
ေန်အတွြ်  စွမ်းရဆာင်ေည်ပမှင�်တင်မှုနှင�် စဉ်ဆြ်မပပတ် ဆောအတတ်ပညာြွံ့ဖြိုးတိုးတြ်မှု (CPD) 
ဆိုင်ော လိုအပ်ေျြ်များနှင�် စပ်လျဉ်း၍ ဆုံးပြတ်ေျြ်များေျမှတ်ေန် တာေန်ေှိသည်။

အမျ ိုးသားပညာရေးမူေါဒရြာ်မေှင် (NEPC) သည် မူေါဒအတည်ပပုပေင်းနှင�် စပ်လျဉ်း၍တာေန်ေိှသည်။ 
အမျ ိုးသားသငရ်ိုးညွှန်းတမ်းရြာမ်တ ီ(NCC) သည ်စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းနည်းလမ်းများြ သငရ်ိုးညွှန်းတမ်း
ပါ သင်ယူမှုေလဒ်များြို ရပါြ်ရပမာြ်ရအာင်ပမင်ရအာင် စနစ်တြျ စစ်ရဆးနိုင်ေန်အတွြ် စိစစ်၊     
လမ်းညွှန်၊ အတည်ပပုေန် တာေန်ေှိသည်။ အမျ ိုးသားပညာရေးအဆင�်အတန်းနှင�် အေည်အရသွး အာမေံမှု 
အြဲပြတ်ရေးရြာ်မတီ (NAQAC) သည် အေည်အရသွးဆိုင်ောြိစ္စေပ်များတွင် ရပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းေန် 
တာေန်ေှိသည်။ 

၂၅။ ဤအေန်းအဆုံးတွင် လိုအပ်ေျြ်တစ်ေုစီအတွြ် ရဆွးရနွးတင်ပပထားသည�် အေန်းများြို ေည်ညွှန်းလျြ် 
အရသးစိတ် လိုအပ်ေျြ်စာေင်း အပပည�်အစုံြို ရြာ်ပပထားသည်။

အမျ ိုးသားပညာရည် စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းမူေါဒတေင် ခြာ်ြပပါရှိခသာ
စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းများအတေက် အခသးစိတ် လိုအပ်ေျက်များစာရင်း

ခေါင်းစဉ် လုိအပ်ေျက်

အခသးစိတ် ကကည့်ရှုရန်

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် 
စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်း
တို့ကို ေျတိ်ဆက်ြေင်း

၁။ သင်ရိုးမာတိြာ တစ်ေုေျင်းစီတွင် ေည်ေွယ်ေျြ်များ၊ သင်ယူမှုေလဒ်များ 
နှင�် တတ်ရပမာြ်မှုအညွှန်းြိန်းများြို သတ်မှတ်ရြာ်ပပထားသည်။

သငရ်ိုးမာတြိာ တစေ်ေုျင်းစတီငွ ်အသပိညာ၊ ြျွမ်းြျငမ်ှုများနငှ� ်တတြ်ျွမ်း 
မှုများအေ သင်ယူမှုေလဒ်များြို သတ်မှတ်ထားသည်။ 

သင်ရိုးမာတိြာ တစ်ေုေျင်းစီသည် အသိပညာ၊ နားလည်သရဘာရပါြ်မှု၊ 
ြျွမ်းြျင်မှုများနှင�် တတ်ြျွမ်းမှုများြို ရဆာင်ကြဉ်းေန်လိုအပ်သည်။

သင်ရိုးမာတိြာ တစ်ေုေျင်းစီသည် သင်ယူမှုေလဒ် တစ်ေုတိုင်းအတွြ်       
“တတ်ရပမာြ်မှုအညွှန်းြိန်း” တစ်ေု သို့မဟုတ် အညွှန်းြိန်းများြို 
သတ်မှတ်ရြာ်ပပသည်။

တတ်ရပမာြ်မှုအညွှန်းြိန်းနှင�် တိုင်းတာလိုရသာ သင်ယူမှုေလဒ်များ 
အကြားတငွ ်ေငှ်းလင်းဖပီး အရထာြအ်ထားေိငုလ်ုရံသာ ဆြန်ွှယမ်ှုေှသိည။် 

အသပိညာဆိသုညမ်ှာ (သအီိေု ီသိုမ့ဟတု ်လြရ်တွ့နငှ� ်စပလ်ျဉ်းရသာ)  
သတင်းအေျြ်အလြ်များ၊ ဆန်းစစ်ရေြန်မှု၊ ပပန်လည်သုံးသပ်မှု 
နှင�် အြဲပြတ်မှုတို့မှ ေေှိရသာ နားလည်သရဘာရပါြ်မှုများြို 
ဆိုလိုသည်။
ြျွမ်းြျင်မှုများဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းတာေန်အသီးသီးတွင် အသိ 
ပညာများ   အသုံးေျေနအ်တြွလ်ိအုပသ်ည� ်စမွ်းေညမ်ျားြို ဆိလုိသုည။် 
တတ်ြျွမ်းမှုများဆိုသည်မှာ လြ်ရတွ့ဘေအရပေအရနများတွင် 
အသပိညာနငှ� ်ြျွမ်းြျငမ်ှုများြိ ုအသုံးေျနိငုသ်ည� ်စမွ်းေညမ်ျားြိ ု
ဆိုလိုသည်။

“တတ်ရပမာြ်မှုအညွှန်းြိန်း” ဆိုသည်မှာ ရြျာင်းသားများ၏ 
စွမ်းေည်များြို ပပသနိုင်သည�် တိြျဖပီး တိုင်းတာ၍ေရသာ တစ်ေု 
သို့မဟုတ် တစ်ေုထြ်ပိုသည�်  လုပ်ရဆာင်ေျြ်ပပ  သွင်ပပင် 
လြ္ခဏာများ ပြစ်သည်။

အေန်း ၂ နှင့် အေန်း ၃

၁၊ ၁။

၁၊ ၂။

၁၊ ၃။

၁၊ ၄။

၁၊ ၅။

၁၊ ၂၊ ၁။

၁၊ ၄၊ ၁။

၁၊ ၂၊ ၂။

၁၊ ၂၊ ၃။
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ခေါင်းစဉ်

ခေါင်းစဉ်

လုိအပ်ေျက်

လုိအပ်ေျက်

စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်း၏
အဓိက သေင်ြပင်လက္ခဏာများ

တတ်ခြမာက်မှု 
စံသတ်မှတ်ေျက်များ

၂။

၃။

စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းတစ်ေုစီတွင် ရြျာင်းသားများ၏ သင်ယူမှုနှင�် 
ေျတိ်ဆြ်ထားရသာ ရြာင်းစွာသတ်မှတ်ထားသည�် ေည်ေွယ်ေျြ်တစ်ေု 
ေှိသည်။ 

စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းမ ှေေှရိသာ သတင်းအေျြ်အလြ်များအရပါ်  မတူည၍် 
ရြာြ်ေျြ်ေျမှုများနှင�်  ထိုအေျြ်အလြ်များြို ေည်ေွယ်ထားသည�် 
ရနောများတငွ ်အသုံးပပုမှုများသည ်သင�ရ်လျာည်ညီတွမ်ှု ေှရိကြာင်း ပပသနိငုသ်ည� ်
ရြာင်းမွန်ရသာ အရထာြ်အထားေှိသည်။ 

အတန်းတွင်းစစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းတွင်-
 

ရြျာင်းအရပေပပုစစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းနှင�် အဆင�်ဖပီးရပမာြ်မှုစစ်ရဆး 
အြပဲြတပ်ေင်းများြိ ု“တတရ်ပမာြမ်ှု စသံတမ်တှေ်ျြမ်ျား” အေ ေလဒမ်ျား
ြို တိုင်းတာေန်နှင�် အစီေင်ေံတင်ပပေန် ပပုစုရေးဆွဲေမည်။

သြဆ်ိငုေ်ာ စသံတမ်တှေ်ျြတ်စေ်၌ု ရြျာင်းသားများသည ်မညသ်ည�အ်ောြိ ု
သိေှိသင�်သည်၊ မည်သည�်အောြို နားလည်သရဘာရပါြ်သင�်သည်နှင�် 
မညသ်ညတ်ိုြ့ိ ုလပုရ်ဆာငန်ိငုသ်ညတ်ိုြ့ိ ု“တတရ်ပမာြမ်ှု စသံတမ်တှေ်ျြ”် 
တွင် တိြျေှင်းလင်းစွာ ရြာ်ပပထားသည်။

တတ်ရပမာြ်မှုစံသတ်မှတ်ေျြ်များသည် ရြျာင်းသားတစ်ဦးေျင်းအလိုြ်၊ 
အတန်းအလိုြ်၊ ရြျာင်းအလိုြ်နှင�် နိုင်ငံအဆင�်အလိုြ် တတ်ရပမာြ်မှု 
များအတြွ ်ရလ�လာကြီးကြပန်ိငုသ်ည� ်စသံတမ်တှေ်ျြမ်ျားြိ ုပံ�ပိုးရပးသည။်

တတ်ရပမာြ်မှုစံသတ်မှတ်ေျြ် တစ်ေုစီြို အဓိြသင်ယူမှုေလဒ်များနှင�် 
စပ်လျဉ်းသည�် တတ်ရပမာြ်မှုအညွှန်းြိန်းများနှင�် ြိုြ်ညီရအာင် ေျမှတ် 
ထားသည်။

အတန်းတွင်းစစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း၊ ရြျာင်းအရပေပပုစစ်ရဆးအြဲပြတ် 
ပေင်းနှင�် အဆင�်ဖပီးရပမာြ်မှု စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းများတွင်-
 

သငယ်မူှုေလဒမ်ျားအေ ရြျာင်းသားများ၏ တိုးတြမ်ှုနငှ�စ်ပလ်ျဉ်း၍ 
တိြျဖပီး အသုံးေင်ရသာ၊ အေျနိ်နှင်�တရပပးညီပြစ်ရသာ သတင်း 
အေျြ်အလြ်များြို ရြျာင်းသား၊ မိဘနှင�် ရြျာင်းများအား 
ရပးနိုင်ေန်အတွြ် ဆောများြ စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းြို အသုံး 
ပပုပေင်းပြစ်သည်။ 
သင်ကြားမှုနှင�်  ရြျာင်းသားများ၏ လိုအပ်ေျြ်များအကြား 
လိုြ်ရလျာညီရထွမှု ေှိရစေန်နှင�် ရြျာင်းသားများ၏ သင်ယူမှု 
တုိးတြ်ရစေန်အတွြ် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းြုိ အသံုးပပုသည်။
စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းနည်းလမ်းများတငွ ်ရြျာင်းသားတစဦ်းေျင်း 
ပြစ်ရစ အုပ်စုလိုြ်ပြစ်ရစ လုပ်ငန်းများြို စနစ်တြျ ကြည�်ရှု 
ရလ�လာပေင်း ပါေင်သည်။
စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းတငွ ်ရြျာင်းသားများအား မမိတိို၏့ အလပု ်
ြိ ု ပပနလ်ည ်ဆန်းစစတ်တေ်နန်ငှ� ်မမိြိိယုြ်ိယု ်စစရ်ဆးအြပဲြတ ်
သူများပြစ်လာနိုင်ရစေန် ရမျှာ်မှန်းေျြ်များ ပါေင်သည်။

စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုတစ်ေုစီသည် ရြျာင်းသားတစ်ဦးေျင်းစီအား 
မိမိတို့  မည်သည်�အောြိုသိသည်နှင�် မည်သည်တို့ြို လုပ် 
ရဆာင်နိုင်သည်ြို ပပသနိုင်ေန်အတွြ် မျှတရသာ အေွင�်အလမ်း 
ရပးထားသည်။ 
 တစေ် ုသိုမ့ဟတု ်ထိုထ့ြ ်ပိရုသာ  တတရ်ပမာြမ်ှု အညွှန်းြနိ်းများတငွ ်
ရြာ်ပပထားသည�်အတိုင်း ရြျာင်းသားများ မည်သည�်အောြို 
သိသည် နှင�် မည်သည်တို့ြို လုပ်ရဆာင်နိုင်သည်ြို စစ်ရဆး 
အြဲပြတ်ေန်အတွြ် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း တစ်ေုစီြို ပပုစု 
ရေးဆွဲထားပေင်းပြစ်သည်။

စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းတငွ ် သငရ်ိုးညွှန်းတမ်းနငှ� ်သငရ်ိုးမာတြိာ 
တို့၏ လိုအပ်ေျြ်များနှင�် ြိုြ်ညီရစေန် ြိုယ်ေည်ြိုယ်ရသွး 
ြျွမ်းြျင်မှုများြို စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း ပါေင်သည်။
စစ်ရဆးအြဲပြတ်ေန် မည်သည�်စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုပုံစံြို 
ရေးဆွဲပပုစုထားသည်၊ သင်ယူမှုေလဒ်များနှင�် မည်သို့ြိုြ်ညီမှု 
ေှိသည်တို့ြို ရြျာင်းသားများအား အသိရပးသည်။ 
စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုေလဒ်များြို အပမန်ဆုံး အဆုံးအပြတ် 
ရပးရစသည်။
စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှုေလဒမ်ျားြိ ု  ရြျာင်းသားများအား အသ ိရပးဖပီး၊ 
ထိုေလဒ်များြို ၎င်းတို့၏အသိပညာ၊ ြျွမ်းြျင်မှု၊တတ်ြျွမ်းမှု၊ 
ြွံ ဖ့ြိုးတိုးတြမ်ှုတိုန့ငှ� ်ဆြစ်ပန်ားလညန်ိငုရ်စေနလ်ည်း အသရိပး 
သည်။

အခသးစိတ် ကကည့်ရှုရန် အေန်း ၄

၂၊ ၁။

၂၊ ၂။

၃၊ ၁။

၃၊ ၂။

၃၊ ၃။

၃၊ ၄။

၂၊ ၃။

၂၊ ၄။

၂၊ ၃၊ ၁။

၂၊ ၃၊ ၂။

၂၊ ၃၊ ၃။

၂၊ ၃၊ ၄။

၂၊ ၄၊ ၁။

၂၊ ၄၊ ၂။

၂၊ ၄၊ ၆။

၂၊ ၄၊ ၅။

၂၊ ၄၊ ၄။

၂၊ ၄၊ ၃။
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ခေါင်းစဉ် လုိအပ်ေျက်

ခကျာင်းအခြေြပု 
စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်း 
သို့မဟုတ် အဆင့်ပပီးခြမာက်မှု 
စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းများတေင် 
ခကျာင်းသားများ၏ 
လုပ်ခဆာင်မှုကို 
စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းနှင့် 
အစီရင်ေံတင်ြပြေင်း

၄။ ရြျာင်းအရပေပပု စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း သို့မဟုတ် အဆင�်ဖပီးရပမာြ်မှု 
စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းတွင် ရြျာင်းသားတစ်ရယာြ်၏ စွမ်းရဆာင်နိုင်မှု 
အဆင�်နှင�် ပတ်သြ်ရသာ ဆုံးပြတ်ေျြ်သည်-

ရြျာင်းအရပေပပု စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း သို့မဟုတ် အဆင�်ဖပီးရပမာြ်မှု 
စစရ်ဆး အြပဲြတပ်ေင်းတငွ ်ရအာြပ်ါ ရမးေနွ်းအမျ ိုးအစားတစမ်ျ ိုး သိုမ့ဟတု်
 ထို့ထြ်ပို၍ အသုံးပပုနိုင်သည်-

Forced Choice Items အမျ ိုးအစား ရမးေွန်းများတွင် “အရြာင်းဆုံး” 
သို့မဟုတ် “မှန်ြန်ရသာ” အရပြပြစ်ရကြာင်း ေှင်းလင်းစွာပပသထားသည�် 
ပြစ်နိုင်ရပေေှိရသာ အရပြတစ်ေုပါေမည်။ အပေားအရပြများသည်လည်း             
“မှားသည်” သို့မဟုတ် “ဆီရလျာ်မှုမေှိပါ” ဟု စဉ်းစားနိုင်ရေးအတွြ် 
အရကြာင်းပပေျြ်ရြာင်းများ ပြစ်ေမည်။ 

ရြျာင်းသားြ မည်သည်�အောြို သိေှိသည်၊ မည်သည်တို့ြို 
လုပ်ရဆာင်နိုင်သည်နှင�် ပတ်သြ်၍ စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းမှ 
ေေှိသည�် အရထာြ်အထားရပါ်တွင် မူတည်သည်။
စံပပုသတ်မှတ်ထားရသာ သို့မဟုတ် ရြျာင်းသားတစ်ဦးနှင�် 
တစ်ဦး နှိုင်းယှဉ်ရြာ်ပပရသာ ဆုံးပြတ်ေျြ်များအရပါ်တွင် 
မူတည်ပေင်းမဟုတ်ရပ။

Forced Choice Items အမျ ိုးအစား ရမးေွန်းများ၊ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန် 
ရမးေွန်းများတွင် ရြျာင်းသားသည် နှစ်မျ ိုး သို့မဟုတ် နှစ်မျ ိုး 
ထြ်ပိုရသာ ရေွးေျယ်စောများမှ အရပြမှန်တစ်ေုြို ရေွးေျယ် 
ေပေင်းပြစ်သည်။
Constructed Response Items များပြစ်သည�် အရပြတို 
ရမးေနွ်းများတငွ ်ရပးထားရသာ  လပုင်န်း သိုမ့ဟတု ်ရမးေနွ်းြိ ု     
ရြျာင်းသားြ အရပြတိုပြင�် ရေးသားရပြဆိုေပေင်း ပြစ်သည်။ 
Extended Response Items များပြစ်သည�် အြျယ်ေျဲ့ ရပြဆို 
ေရသာ/ေျဲ့ထွင်ရပြဆိုေရသာ ရမးေွန်းများမှာ သတ်မှတ်ထား 
ရသာ အရပြပုံစံ သို့မဟုတ် ရမးေွန်းအေ ေွင�် ပပုထားရသာ 
အရပြပုံစံပြင�် စာသားအေှည် ရေးသားရပြဆိုေပေင်းပြစ်သည်။ 
လုပ်ငန်းရဆာင်ေွြ်မှုများ Performance Tasks ။ ၁၂

အခသးစိတ် ကကည့်ရှုရန် အေန်း ၃

အဓိြသင်ယူမှုေလဒ်များသည် ရြျာင်းသားတစ်ဦးအရနပြင�် အတန်း 
တစ်တန်းတွင် သင်ယူရလ�လာေမည�် အောများပြစ်ဖပီး ရနာြ်အတန်း 
တစ်တန်း၏ သင်ယူမှု ရအာင်ပမင်ရစေန်လည်း ေျတိ်ဆြ်ရပးနိုင်သည်။

သင်ယူမှု၏အဓိြေလဒ်များတွင် အသိပညာ(သင်ယူသည်ြုိ နားလည် 
သရဘာရပါြ်မှုနှင�် လြ်ရတွ့အသုံးေျမှု အပါအေင်)၊ ြျွမ်းြျင်မှုများနှင�် 
တတ်ြျွမ်းမှုများ ပါေင်သည်။

တတ်ရပမာြ်မှု စံသတ်မှတ်ေျြ်တစ်ေုစီသည် စွမ်းရဆာင်နိုင်မှု  အဆင�် 
ရလးဆင�်ြို တိြျေှင်းလင်းစွာ ရြာ်ပပသည်။

တတ်ရပမာြ်မှု စံသတ်မှတ်ေျြ်များတွင် စွမ်းရဆာင်နိုင်မှု အဆင�်များြို 
အလနွရ်ြာင်း၊ ရြာင်း၊ သာမန ်နငှ� ်ထပမ်ကံြိုးစားေနဟ် ုသတမ်တှရ်ပးနိငုဖ်ပီး 
A, B, C, D ပြင�် အသီးသီး ေည်ညွှန်းနိုင်သည်။ 

တတ်ရပမာြ်မှု စံသတ်မှတ်ေျြ်များတွင် အပမင�်ဆုံး စွမ်းရဆာင်နိုင်မှု အဆင�် 
(A) သည် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း မူေါဒ (NAP) တွင် 
“ြျွမ်းြျငပ်ိငုန်ိငုမ်ှု”  ဟ ုအဓပိ္ပာယသ်တမ်တှထ်ားသည�အ်တိငု်း လိအုပရ်သာ 
သင်ယူမှုေလဒ်များြို ရပါြ်ရပမာြ်ရအာင်ပမင်ဖပီး၊ မိမိ၏ အသိပညာ၊ 
နားလည်သရဘာရပါြ်မှုများနှင�် ြျွမ်းြျင်မှုများြို ရှုပ်ရထွးနြ်နဲသည�် 
အရပေအရနများတွင် တီထွင်ြန်တီး အသုံးေျနိုင်သည�် ရြျာင်းသားတစ်ဦး 
ပြစ်ေမည်။ 

၁၂ လုပ်ငန်းရဆာင်ေွြ်မှု (Performance Task) ဆိုသည်မှာ ရြျာင်းသားများြို  လုပ်ငန်းတစ်ေုေုရဆာင်ေွြ်ရစပေင်း သို့မဟုတ် 
တစ်စုံတစ်ေုပပုလုပ်ရစပေင်းပြင�် သင်ယူမှုအရထာြ်အထားအပြစ်ပပသနိုင်ရသာ စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုပုံစံတစ်ေုပြစ်သည်။ 

၃၊ ၅။ ၄၊ ၁။

၄၊ ၂။

၄၊ ၃။

၃၊ ၆။

၃၊ ၇။

၃၊ ၈။

၃၊ ၉။

၄၊ ၁၊ ၁။

၄၊ ၂၊ ၁။

၄၊ ၂၊ ၂။

၄၊ ၂၊ ၃။

၄၊ ၂၊ ၄။

၄၊ ၁၊ ၂။
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“အမှတ်ရပးစည်းမျဉ်း (သို့) စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုအမှတ်ရပးပုံစံဇယား 
(Rubric)”  တစ်ေုတွင် ရမးေွန်း သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းတစ်ေုြို ရပြဆိုော၌ 
တူညီမှုမေှိရသာ်လည်း ေိုင်လုံမှုတန်းတူေှိရသာ နည်းလမ်းများပြင�် 
ရပြဆိုထားသည�်အရပြများအတွြ် တူညီရသာ အမှတ်/အသိအမှတ်ပပုမှု 
ရပးေမည်။

အခသးစိတ် ကကည့်ရှုရန်

အခသးစိတ် ကကည့်ရှုရန်

အေန်း ၅

အေန်း ၂

ခေါင်းစဉ်

ခေါင်းစဉ်

လုိအပ်ေျက်

လုိအပ်ေျက်

ခကျာင်းသားများ၏ 
တိုးတက်မှု

အရည်အခသေးအာမေံမှု

၅။

၆။

ရြျာင်းသားများ၏ သင်ယူမှုဆိုင်ောတိုးတြ်မှုြို အရထာြ်အထား 
ပပနိုင်ေန်အတွြ် ၎င်းတို့၏ တိုးတြ်မှုြို တိုင်းတာေန်လိုအပ်သည်။

တိုးတြ်မှုြို တိုင်းတာောတွင် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ သင်ကြားမှုနှင�် စစ်ရဆး 
အြဲပြတ်ပေင်းတို့အကြား ြိုြ်ညီမှုေှိေန် လိုအပ်သည်။

အရပေေံပညာရေးြဏ္ဍေှိ စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း အမျ ိုးအစား အားလုံး 
(အတန်းတငွ်း စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်း၊ ရြျာင်းအရပေပပ  ုစစရ်ဆး အြပဲြတပ်ေင်း၊ 
အဆင�်ဖပီးရပမာြ်မှု စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းနှင�် နမူနာအရပေပပုသင်ယူမှု 
စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်း)ြိ ုထရိောြမ်ှုေှရိသာ အေညအ်ရသွးအာမေမံှုစနစ ်
များပြင�် ပံ�ပိုးြူညီရပးေမည်ပြစ်ဖပီး အေါအားရလျာ်စွာ အြဲပြတ်ေမည်။

အတန်းတွင်း စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းအတွြ် အေည်အရသွးအာမေံမှုစနစ် 
တစ်ေု၏ မေှိမပြစ်ရသာ လိုအပ်ေျြ်များတွင် ရအာြ်ပါအေျြ်များြို 
ရသေျာရစေမည် -

မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင�် အထြ်တန်း အဆင�်ဖပီးရပမာြ်မှု စစ်ရဆး 
အြဲပြတပ်ေင်းများအတြ်ွ  အေညအ်ရသွးအာမေမံှုစနစတ်စေု် တညရ်ဆာြ် 
ောတွင် ရအာြ်ပါလုပ်ငန်းများ ရဆာင်ေွြ်ေန်လိုအပ်သည် - 

ဆောအတတ်ပညာသင်ကြားပို့ေျသူများ၊ ဆောရလာင်းလျာများ၊ 
လုပ်ငန်းေွင်ေှိဆောများ၊ ရြျာင်းအုပ်များနှင�် ပညာရေးမှူးများ/ 
ပညာရေးအောေှမိျားအတြွ ်ထရိောြရ်သာ အတန်းတငွ်းစစရ်ဆး 
အြဲပြတ်ပေင်း နည်းလမ်းများဆိုင်ော စွမ်းရဆာင်ေည် ြွံ့ဖြိုးတိုး 
တြ်မှု အစီအစဉ်များ ပံ�ပိုးရပးသည်။
သငရ်ိုးညွှန်းတမ်းအေ လိအုပသ်ည�အ်သပိညာ၊ ြျွမ်းြျငမ်ှုများနငှ� ်
တတြ်ျွမ်းမှုများအရပါ် အရလးထားရသာ အတန်းတငွ်း စစရ်ဆး 
အြပဲြတပ်ေင်းြိ ုပံ�ပိုးရပးနိငုသ်ည� ်အေင်းအပမစမ်ျား/ အရထာြ ်
အြူပစ္စည်းများြို ဆောများြေေှိသည်။
ရြျာင်းသားများ၏ သငယ်မူှုြိ ုစစရ်ဆးအြပဲြတေ်ာတငွ ်ေိငုလ်ုမံှု၊ 
ြိုးစားနိုင်မှုေှိရစေန် ဆောများသည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း 
နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုးြို အသုံးပပုကြသည်။
အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း လမ်းညွှန်၏ 
လိုအပ်ေျြ်များ ပပည�်မီရစေန် ဆောများအား အရထာြ်အပံ� 
ပစ္စည်းများနငှ� ်လမ်းညွှနစ်ာအပုမ်ျားြိ ုပြည�ဆ်ည်းပံ�ပိုးရပးသည။် 
ရြျာင်းအဆင�် ၊ ဖမို့နယ်၊ ေရိုင် ၊ တိုင်းရဒသကြီး/ပပည်နယ်နှင�် 
နိုင်ငံအဆင�်များတွင် အေည်အရသွးေှိ အတန်းတွင်း စစ်ရဆး 
အြပဲြတပ်ေင်းြိ ုလပုရ်ဆာငန်ိငုေ်နန်ငှ� ်ထိစုစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်း 
သည် အမျ ိုးသားပညာေည်စစ်ရဆး အြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန်၏ 
လိအုပေ်ျြမ်ျားနငှ� ်ြိြုည်မီှု ေှ/ိမေှ ိသေိှေိန် စနစတ်ြျရလ�လာ 
ကြီးကြပ်မှုေှိသည်။ 

ရြာင်းမွန်စွာ ရလ�ြျင�်သင်တန်းရပးထားဖပီး လုံရလာြ်ရသာ 
ေင်းပမစ်ေှိသည�် စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုအြွဲ့ပြင�် ရဆာင်ေွြ်ေမည်။
 အများပပညသ် ူေေှနိိငုရ်သာ စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းအညွှန်းရဘာင်
တွင် ေည်ေွယ်ေျြ်၊ စစ်ရဆးအြဲပြတ်မည�် အစီအစဉ်၊ ေုိင်လုံမှု
ဆိုင်ောြိစ္စေပ်များနှင�် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ေမည�် အသိပညာ၊ 
ြျွမ်းြျငမ်ှုများ၊ တတြ်ျွမ်းမှုများ စသညတ်ိုြ့ိ ုေငှ်းလင်းပပည�စ်ုစံွာ 
ရြာ်ပပထားေမည်။
ရအာြ်ပါအေျြ်များြို ရသေျာရစသည�် လုပ်ငန်းစဉ်များ 
ပံ�ပိုးရပးေမည်-
 စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းသည ်ြိုးစားနိငုမ်ှု၊ ေိငုလ်ုမံှု ( ေညေ်ယွေ်ျြ ်
နှင�် လိုြ်ရလျာညီရထွစွာ အသုံးပပုနိုင်မှု) နှင�် မျှတမှုေှိေမည်။

အရပြတိုရမးေွန်း၊ ေျဲ့ထွင်ရပြဆိုေရသာ ရမးေွန်းနှင�် လုပ်ငန်းရဆာင်ေွြ်မှု 
တစေ်စုြီိ ုအမတှရ်ပးောတငွ ်သြဆ်ိငုေ်ာ ရမးေနွ်းအတြွ ်ရြာင်းမနွရ်သာ 
အရပြ သိုမ့ဟတု ်ရဆာငေ်ြွမ်ှုတစေ်သုည ်မညသ်ည�သ်ငွပ်ပငလ်ြ္ခဏာများ
ေှိသည်ြို ရြာ်ပပထားသည�် ေှင်းလင်းရသာ ရြာ်ပပေျြ်များပါေှိသည�်             
“အမှတ်ရပးစည်းမျဉ်း (သို့) စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှု အမှတ်ရပးပုံစံဇယား 
(Rubric)” ြို အသုံးပပုေမည်။
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စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှုများြိ ုစသံတမ်တှပ်ေင်း၊ ရလ�လာကြီးကြပပ်ေင်းနငှ�်
မှတ်တမ်းများထားေှိပေင်း အစေှိရသာ နည်းလမ်းများပြင�် ရဆာင်ေွြ် 
ေမည်။
ရနာြ်ဆုံးေလဒ်များသည် ြွာဟေျြ်များနှင�် အမှားများြင်းစင်ဖပီး၊ 
၎င်းတို့ြို သင�်ရလျာ်စွာ သိမ်းဆည်း မှတ်တမ်းတင်ထားေှိေမည်။
စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှုေလဒမ်ျားနငှ�ပ်တသ်ြ၍် ေိငုလ်ုမံှုေှဖိပီး အသုံးေငသ်ည� ်
ရြာြ်ေျြ်ေျမှုများြို ပြစ်ရပါ်ရစသည�် ရေြန်ဆန်းစစ်မှုဆိုင်ော 
ေလဒမ်ျား ရပးစမွ်းနိငုေ်နအ်တြွ ်နည်းပညာအေ ေိငုမ်ာမှုေှဖိပီး ရြာင်းမနွ ်
သည�အ်ေျြအ်လြရ်ေြန ်ဆန်းစစမ်ှုနည်းလမ်းများြိ ုအသုံးပပုေမည။် 
ရေြန ်ဆန်းစစမ်ှု ေလဒမ်ျားြိ ုပပည�စ်ုစံွာ မတှတ်မ်းတငထ်ားဖပီး လိအုပ ်
ပါြ ပပန်လည် စစ်ရဆးေံနိုင်ရသာ မှတ်ရြျာြ်တင်ေံနိုင်မှု ေှိေမည်။
အသိအမှတ်ပပု လြ်မှတ်များတွင် ရြာ်ပပထားရသာ ေလဒ်များသည် 
ေိငုလ်ုမံှု၊ တနြ်ိုးထားမှုေှဖိပီး စစမ်နှရ်ကြာင်း  အရထာြအ်ထား ပပသနိငုေ်မည။်
စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုဆိုင်ော အေျြ်အလြ်များနှင�် ေလဒ်များြို 
ပါေင်သြ်ဆိုင်သူများြ သင�်ရလျာ်ထိရောြ်စွာ အသုံးပပုနိုင်ေန် 
သင�်ရလျာ်သည�် နည်းလမ်းများပြင�် အစီေင်ေံတင်ပပေမည်။

စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းသည် ြိုးစားနိုင်မှု၊ ေိုင်လုံမှု  (ေညေ်ယွ်
ေျြ် နှင�် လိုြ်ရလျာညီရထွစွာ အသုံးပပုနိုင်မှု) နှင�် မျှတမှုေှိ 
ေမည်။
စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုေလဒ်များြို ရြာြ်ေျြ်ဆွဲောတွင် 
စာေင်းအင်းဆိုင်ော တိြျရသေျာမှုနှင�် ေိုင်လုံမှု ေှိရကြာင်း 
ပပသနိုင်ေန် နမူနာရြာြ်ယူပေင်း လုပ်ငန်းစဉ်ြုိ မှတ်တမ်း 
ထားေှိေမည်။
စစရ်ဆးအြပဲြတ်မှုများြိ ုစံသတ်မတှ်ပေင်း၊ ရလ�လာကြီးကြပ ်
ပေင်းနှင�် မှတ်တမ်းများထားေှိပေင်း နည်းလမ်းများပြင�် ရဆာင် 
ေွြ်ေမည်။
ရနာြ်ဆုံးေလဒ်များသည် ြွာဟေျြ်များနှင�် အမှားများ 
ြင်းစင်ဖပီး၊ ၎င်းတို့ြို သင�်ရလျာ်စွာ သိမ်းဆည်း မှတ်တမ်း 
တင်ထားေှိေမည်။
စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုေလဒ်များနှင�်ပတ်သြ်၍ ေိုင်လုံမှုေှိ ဖပီး 
အသုံးေငသ်ည� ်ရြာြေ်ျြေ်ျမှုများြိ ုပြစရ်ပါ်ရစသည� ်ရေြန်
ဆန်းစစမ်ှုဆိငုေ်ာ ေလဒမ်ျား ရပးစမွ်းနိငုေ်နအ်တြွ ်နည်းပညာအေ 
ေိငုမ်ာမှုေှဖိပီး ရြာင်းမနွသ်ည� ်အေျြအ်လြရ်ေြန ်ဆန်းစစမ်ှု 
နည်းလမ်းများ အသုံးပပုေမည်။ ရေြန်ဆန်းစစ်မှု ေလဒ်များြို 
ပပည�်စုံစွာ မှတ်တမ်းတင်ထားဖပီး လိုအပ်ပါြ ပပန်လည် 
စစ်ရဆးေံနိုင်ရသာ မှတ်ရြျာြ်တင်ေံနိုင်မှု ေှိေမည်။
ပါေငသ်ြ်ဆိငုသ်မူျားြ  စစရ်ဆး အြပဲြတမ်ှုဆိငုေ်ာ  အေျြ ်
အလြ်များနှင�် ေလဒ်များြို ထိရောြ်စွာ အသုံးပပုနိုင်ေန် 
သင�်ရလျာ် ရြာင်းမွန်သည�် နည်းလမ်းများပြင�် ေလဒ်များြို 
အစီေင်ေံ တင်ပပေမည်။

ေငှ်းလင်းတြိျစွာ သတမ်တှထ်ားရသာ ရြျာင်းသားထအုတငွ်းမ ှ 
ြိုယ်စားပပုနမူနာအုပ်စုြို ရေွးေျယ်၍ အရြာင်အထည် 
ရြာ်ရဆာင်ေွြ်ေမည်။
သြ်ဆိုင်ောရနာြ်ေံအရကြာင်းေင်းနှင�် ဆြ်စပ်အရကြာင်း 
အော အေျြ်အလြ်များ ရြာြ်ယူေမည်။
နမူနာအုပ်စုများ ရေွးေျယ်သတ်မှတ်သည်�အေါ သို့မဟုတ် 
အရြာင်အထည်ရြာ်သည�်အေါတွင် ပပည�်စုံမှုမေှိသည�် အေျြ် 
သိုမ့ဟတု ်အပေားဘြလ်ိြုမ်ှုများ၏ သြရ်ောြမ်ှုြိ ုအစေီငေ် ံ
တင်ပပေမည်။
ရြာင်းမနွစ်ွာ ရလ�ြျင�သ်ငတ်န်းရပးထားဖပီး လုရံလာြရ်သာ 
ေင်းပမစေ်ှသိည� ်စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှုအြွဲ့ပြင�ရ်ဆာငေ်ြွေ်မည။်

အများပပည်သူ ေေှိနိုင်ရသာ စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း အညွှန်းရဘာင် 
တငွ ်ေညေ်ယွေ်ျြ၊် ရနာြေ်အံရကြာင်းအောနငှ� ် ဆြစ်ပအ်ရကြာင်း 
အောများစရုဆာင်းေပေင်း၏ ေညေ်ယွေ်ျြ၊် စစရ်ဆးမည�ပ်ုစံ၊ံ ေိငုလ်ုမံှု
ဆိုင်ောြိစ္စေပ်များနှင�် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ေမည�် အသိပညာ၊ 
ြျွမ်းြျင်မှုများ၊ တတ်ြျွမ်းမှုများစသည်တို့ြို ေှင်းလင်းပပည�်စုံစွာ
ရြာ်ပပထားေမည်။
ရအာြပ်ါ အေျြမ်ျားြိ ုရသေျာရစသည� ်လပုင်န်းစဉမ်ျား ပံ�ပိုးရပးေန-်

အခသးစိတ် ကကည့်ရှုရန် အေန်း ၅

နမူနာအရပေပပု သင်ယူမှုစစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းများအတွြ် အေည် 
အရသွးအာမေံမှုစနစ်တစ်ေုတွင် ရအာြ်ပါ  မေှိမပြစ်လိုအပ်ေျြ်များပါ   
ေှိေမည် -

၆၊ ၄။

၆၊ ၄၊ ၁။

၆၊ ၄၊ ၂။

၆၊ ၄၊ ၃။

၆၊ ၄၊ ၄။

၆၊ ၄၊ ၅။

၆၊ ၄၊ ၆။
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ခေါင်းစဉ် ခေါင်းစဉ်လိုအပ်ေျက် လိုအပ်ေျက်

မှတ်တမ်းထားြေင်း စဉ်ဆက်မြပတ် ဆရာ 
အတတ်ပညာ ြေံ့ပြိုး 
တိုးတက်ခစြေင်း (ဆရာ
အတတ်ပညာ သင်တန်း
များ)

၇။ ၈။မှတ်တမ်းများ ထားရေးအတွြ် အသုံးပပုေရသာ အေျနိ်နှင�်ေင်းပမစ်များ 
ြနု်ြျမှုသည ်ထိမုတှ်တမ်းများ၏ စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှုေညေ်ယွေ်ျြမ်ျား 
ရပါြ်ရပမာြ်ရအာင်ပမင်ရစမည�်တန်ြိုးနှင�် ညီမျှမှုေှိေမည်။

မတှတ်မ်းထားောတငွ ်ပဂု္ဂိုလရ်ေးဆိငုေ်ာ အေျြအ်လြမ်ျား လုခံေုံမှုေှရိစေန ်
ြာြွယ်ရပးေမည်။

ဆောသည ်ထပရ်ဆာင်းပံ�ပိုးြညူမီှု လိအုပရ်သာ ရြျာင်းသားများ၊ ရမျှာမ်နှ်း 
ထားသည�အ်တိငု်း သငယ် ူရလ�လာနိငုရ်သာ ရြျာင်းသားများနငှ� ်ရမျှာမ်နှ်း 
ေလဒမ်ျားထြ ်ရြျာလ်နွ၍် သငယ်ရူလ�လာနိငုရ်သာ ရြျာင်းသားများြိ ု
သတ်မှတ်ရြာ်ထုတ်နိုင်ေန် မှတ်တမ်းထားေမည်။ 

ရြျာင်းများသည် ရြျာင်းသားများ၏ တတ်ရပမာြ်မှုများအတွြ် 
တိြျရသေျာရသာ မှတ်တမ်းများ ထားေမည်။

ဖမို့နယအ်ဆင� ်သိုမ့ဟတု ်ေရိငုအ်ဆင� ်စသည� ်တာေနေ်ှအိြွဲ့အစည်းများသည ်
အဆင�ဖ်ပီးရပမာြမ်ှု စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းများအတြွ ်တြိျရသေျာရသာ 
မှတ်တမ်းများေှိေမည်။

နိုင်ငံအဆင�် စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုများအတွြ် တာေန်ယူရဆာင်ေွြ်ရသာ
အြွဲ့အစည်းများသည ်လိအုပရ်သာ မတှတ်မ်းများထားေှဖိပီး တစဦ်းေျင်းစ၏ီ 
အေျြ်အလြ်များြို ြာြွယ်ထားေမည်။

ပညာေည်စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုနှင�် သြ်ဆိုင်သည�် စဉ်ဆြ်မပပတ် ဆော
အတတပ်ညာြွံ့ဖြိုးတိုးတြမ်ှု(CPD) အစအီစဉမ်ျားနငှ�် ြနဦး လပုင်န်းေငွ ်
ြွံ့ဖြိုးတိုးတြမ်ှုအစအီစဉမ်ျားြိ ုအတန်းတငွ်းနငှ်� ရြျာင်းတငွ်းစစရ်ဆး 
အြပဲြတန်ည်းလမ်းများ ထရိောြမ်ှုေှရိစေန ်ေညေ်ယွေ်ျြပ်ြင်� ရေးဆွေဲမည။် 

ပညာေည်စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုနှင�် သြ်ဆိုင်သည�် စဉ်ဆြ်မပပတ် ဆော 
အတတပ်ညာ ြွံ ဖ့ြိုးတိုးတြမ်ှု (CPD)  အစအီစဉမ်ျားနငှ�် ြနဦး လပုင်န်းေငွ ်
ြွံ ဖ့ြိုးတိုးတြမ်ှုအစအီစဉမ်ျားသည ်အတန်းတငွ်းနငှ်� ရြျာင်းတငွ်း စစရ်ဆး 
အြဲပြတ်နည်းလမ်းများအရပါ် ထိရောြ်မှု ေှိ/မေှိ ပုံမှန် အြဲပြတ် 
သုံးသပ်ေမည်။ 

အဆင်�ဖပီးရပမာြမ်ှုနငှ်� နမနူာအရပေပပု သငယ်မူှု စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှုဆိငုေ်ာ 
စဉဆ်ြမ်ပပတ ်ဆောအတတပ်ညာြွံ ဖ့ြိုးတိုးတြ်မှု (CPD)  အစအီစဉမ်ျားြုိ 
စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုနည်းလမ်းများ ထိရောြ်မှုေှိေန် ေည်ေွယ်ေျြ်ပြင်� 
ရေးဆွဲေမည်။

အဆင်�ဖပီးရပမာြမ်ှုနငှ်� နမနူာအရပေပပု သငယ်မူှု စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှုဆိငုေ်ာ 
စဉ်ဆြ်မပပတ် ဆောအတတ်ပညာြွံ့ဖြိုးတိုးတြ်မှု (CPD)  အစီအစဉ် 
များသည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုနည်းလမ်းများအရပါ် ထိရောြ်မှု ေှိ/မေှိ 
ပုံမှန် အြဲပြတ်သုံးသပ်ေမည်။

အခသးစိတ် ကကည့်ရှုရန် အခသးစိတ် ကကည့်ရှုရန်အေန်း ၆ အေန်း ၅

၇၊ ၁။ ၈၊ ၁။

၈၊ ၂။

၈၊ ၃။

၈၊ ၄။

၇၊ ၂။

၇၊ ၃။

၇၊ ၄။

၇၊ ၅။

၇၊ ၆။
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သင်ကြားသင်ယူပေင်း

 အေန်း

(၂)
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သင်ကကားသင်ယူြေင်းအေန်း(၂)

ခေုံငုံသုံးသပ်ေျက်

၂၆။

၂၇။

၂၈။

၂၉။

၃၁။

၃၀။

ဤအေန်းတွင် ရြျာင်းသားများ၏ သငယ်ူမှုြို အရထာြအ်ြပူြစ်ရစမည� ်သငက်ြားသငယ်မူှု 
ဆိငုေ်ာ ေျဉ်းြပန်ည်းများနငှ� ်လပုင်န်းစဉမ်ျားအရကြာင်း ရြာပ်ပထားသည။် အဆိပုါ ေျဉ်းြပန်ည်း 
များနှင�် လုပ်ငန်းစဉ်များသည် သင်ယူမှုတိုးတြ်ရြာင်းမွန်ရစေန်ပပုလုပ်ရသာ ပညာေည် 
စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များြို လမ်းညွှန်ရပးသည်။

သငယ်ြူေင်းဆိသုညမ်ှာ တစစ်ုတံစရ်ယာြြ် သငက်ြားရပး၍ပြစရ်စ၊ ြိယုတ်ိငု ်ရတွ က့ြုံ၍ပြစရ်စ၊ 
ရလ�လာြျြ်မှတ်၍ပြစ်ရစ အသိပညာ၊ နားလည်သရဘာရပါြ်မှု၊ ြျွမ်းြျင်မှုများနှင�် 
တတ်ြျွမ်းမှုများြွံ့ဖြိုးလာသည�် ပြစ်စဉ်တစ်ေုပြစ်သည်။ သင်ယူပေင်းသည် ရန့စဉ်လုပ်ငန်း 
ရဆာငတ်ာများ၏ အြျ ိုးဆြအ်ရနပြင� ်သဘာေအရလျာြပ်ြစရ်ပါ် လာသြဲ�သို ့ရြျာင်းပညာ 
ရေးမှပြစ်ရစ၊ ရြျာင်းပပင်ပပညာရေးမှပြစ်ရစ ေည်ေွယ်ေျြ်ေှိေှိ ရလ�လာသင်ယူပေင်းပြင�်လည်း 
ပြစ်ရပါ်လာသည်။

သငက်ကားြေင်းသည ်ရြျာင်းသားတစဦ်းြိ ုအသပိညာ၊  နားလညသ်ရဘာရပါြမ်ှု၊  ြျွမ်းြျငမ်ှု 
များနငှ� ်တတြ်ျွမ်းမှုများ ြွံ ဖ့ြိုးတိုးတြရ်စေန ်ြညူလီပုရ်ဆာငရ်ပးသည� ်ပြစစ်ဉတ်စေ်ပုြစသ်ည။် 
သင်ကြားနည်းများသည် သင်ကြားသည�် အရကြာင်းအော၊ သရဘာသဘာေ၊ ရြျာင်းသား၏ 
စွမ်းေည်၊ ပင်ြိုလြ္ခဏာ စသည်တို့အရပါ်မူတည်၍ ရပပာင်းလဲနိုင်သည်။

သင်ကကားသင်ယူမှုနမူနာပုံစံ 
(A Model for Learning and Teaching) 

အရပေေံပညာရေးဥပရဒ (BEL) တွင်  “သင်ယူသူဗဟိုပပုေျဉ်းြပ်နည်း” အပါအေင် ထိရောြ်ရသာ 
သင်နည်းများပြင�် သင်ကြားသင်ယူမှုပြစ်စဉ်ြို  စနစ်တြျအရြာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ေွြ်ရေး” ြို 
အရပေေံပညာရေးဆိုင်ော အရပေေံမူ ၁၃ တစ်ေုအပြစ် ရြာ်ပပထားသည်။ 

သင်ယူသူဗဟိုပပုေျဉ်းြပ်နည်းတွင် ဆောသည် ရြျာင်းသားတစ်ဦးေျင်းစီ၏ လိုအပ်ေျြ်များြို သိေှိ 
ရြာ်ထုတ်ရပးဖပီး ထိုလိုအပ်ေျြ်များနှင်� သင်ယူမှုအေွင�်အလမ်းများြို အရလးထား ေျတိ်ဆြ်ရပးပေင်းပြင�် 
ရြျာင်းသားြို တတ်ရပမာြရ်အာငပ်မငရ်စသည်။ စာသင်ေန်းတစ်ေုတွင် သင်ယူသူဗဟိုပပုေျဉ်းြပ်နည်းြို 
ရအာြ်ပါသွင်ပပင်လြ္ခဏာများပြင�် ပပသနိုင်သည်-

သင်ယူသူဗဟိုပပုေျဉ်းြပ်နည်းြို အသုံးပပုရသာ သင်ယူမှုေန်းြျင်တစ်ေုတွင် ဆောသည် -

(ြ)

(ြ)

(ေ)

(ေ)

(ဂ)

(ဂ)

(င်္)

မိမိတို့၏ ဘာသာေပ်ဆိုင်ော အသိပညာများအပပင် လူတို့၏ စိတ်ပိုင်း/ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ောြွံ့ ဖြိုးမှုြို သိေှိ         
နားလည်သည်။

ဆောတစ်ရယာြ်အရနပြင�်ေှိေမည်� စိတ်ရနသရဘာထားနှင�် တာေန်ေတ္တေားများြို သိေှိသည်။

မိမိနှင�်ရြျာင်းသားများကြား ဆြ်ဆံရေးြို သြ်ရောြ်မှုေှိရစနိုင်သည�် အရကြာင်းအောများြို သိေှိ 
နားလည်သည်။

ဆောတစ်ရယာြ်အရနပြင�် ရြျာင်းသားများြို သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ပါေင်လုပ်ရဆာင်သင်ယူရစေန် 
လှုံ့ရဆာ်ရပးနိုင်ဖပီး ြျွမ်းြျင်ပိုင်နိုင်မှုေှိရစေန် သင်ကြားမှုနည်းလမ်း အသွယ်သွယ်ြို အသုံးပပုသည်။

၁၃ ပုဒ်မ ၄(ဆ)၊ အရပေေံပညာရေးဥပရဒ ၂၀၁၉ ေုနှစ်။

ဆောနှင�်ရြျာင်းသားနှစ်ဦးလုံးသည် သင်ယူမှုဆိုင်ောလုပ်ငန်းများတွင် တြ်ကြစွာ ပါေင်ရဆာင်ေွြ်ကြ
သည်။

ဆောနငှ�ရ်ြျာင်းသားနစှြ်ြလ်ုံးြ သငက်ြားသငယ်မူှုဆိငုေ်ာ ထငပ်မငေ်ျြမ်ျားြိ ုထတုရ်ြာရ်ပပာကြားကြ
သည်။

ရြျာင်းသားများြိ ုရမးေနွ်းရမးတတေ်န၊် စူးစမ်းေှာရြတွတေ်န၊် ပပနလ်ည ်သုံးသပတ်တေ်န၊် ရလ�ြျင�တ်တ်
ေန်နှင�် ၎င်းတို့၏သင်ယူမှုြိုပပသတတ်ေန် ရလ�ြျင�်သင်ကြားရပးသည်။



အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG) www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG)27 28

အရပေေံပညာရေး၏ ေည်ေွယ်ေျြ်များအေ သင်ယူသူဗဟိုပပုေျဉ်းြပ်နည်းသည် လိုအပ်ေျြ်တစ်ေု         
ပြစ်သည်။ အရပေေံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းပြင�် ရြျာင်းသားများအတွြ် ြိုယ်တိုင်ရလ�လာသင်ယူမှု 
အေွင�်အလမ်းများြို ြန်တီးရပးေန် လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရြျာင်းသားများသည် မိမိတို့၏ 
ရလ�လာသငယ်မူှုအတြွ ်မမိြိိယုတ်ိငု ်ပိမုိတုာေနယ်ေူမည။် အရပေေပံညာသငရ်ိုးညွှန်းတမ်းပြင� ်ရြျာင်းသားများ 
ြို အသိပညာနှင�် နားလည်သရဘာရပါြ်မှုအပပင် စိတ်ရနသရဘာထားများနှင�် ြျွမ်းြျင်မှုများ ြွံ့ဖြိုး 
တိုးတြ်ရစေမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မိမိတို့  ရလ�လာသင်ယူသည�် အောြို စူးစမ်းေှာရြွတတ်ေန်နှင�် 
ရလ�လာဆန်းစစ်တတ်ေန်၊ သိလိုစိတ်ပပင်းပပေန်၊ ဆုံးပြတ်ေျြ်ေျတတ်ေန်နှင�် ရလးနြ်စွာဆန်းစစ် ရေြန် 
တတေ်န ်ရြျာင်းသားများြိ ုအေငွ�အ်လမ်းများ ပံ�ပိုးရပးေမည။် အဆိပုါလပုင်န်းများတငွ ်ရြျာင်းသားများအား 
ပံ�ပိုးရပးနိုင်ေန်အတွြ် ရဘးြင်းလုံခေုံရသာ သင်ယူမှုေန်းြျင်များြို ဆောများြ ြန်တီးရပးေမည်။

အရပေေံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ရြျာင်းသားများအရနပြင�် သတင်းအေျြ်အလြ်နှင�် ဆြ်သွယ်ရေး 
နည်းပညာ၊ ပတ်ေန်းြျင်ထိန်းသိမ်း ရစာင�်ရေှာြ်ရေးဆိုင်ော ြျွမ်းြျင်မှုများ စသည်တို့ြဲ�သို့ရသာ 
ရေတ်မီနည်းပညာများြို ရလ�လာသင်ယူေန်၊ သင်ယူထားသည်များြို ရန့စဉ်ဘေတွင် မည်သို့လြ်ရတွ့ 
အသုံးေျမညြ်ိ ုစဉ်းစားရတွးရေါ်ေန၊် ပူးရပါင်းရဆာငေ်ြွပ်ေင်း နငှ� ်ပါေငလ်ပုရ်ဆာငပ်ေင်းဆိငုေ်ာ ြျွမ်းြျငမ်ှုများ 
ြွံ့ဖြိုးတိုးတြ်ေန် လိုအပ်ေျြ်များေှိရကြာင်းြို အရလးရပးရြာ်ပပထားသည်။ ဤသင်ယူမှုပန်းတိုင်များ 
ရပါြရ်ပမာြေ်နအ်တြွ ်ရြျာင်းသားများ၏ တြက်ြရသာ ပါေငရ်ဆာငေ်ြွမ်ှုများ လိအုပသ်ည။် သိုေ့ာတငွ ်
၎င်းြို ဆောများြ ပံ�ပိုးြူညီရပးသည�် ပတ်ေန်းြျင်အတွင်း၌သာ ေေှိနိုင်မည်။

ထို့ရကြာင�် သင်ကြားသင်ယူမှုနမူနာပုံစံသည် သင်ကြားသင်ယူမှုနည်းလမ်းများနှင�်အတူ “ရတွးရေါ်ကြံဆ 
ရေြန်ပိုင်းပေားနိုင်ရသာ အသိဉာဏ်ေှိ၍ ဗလငါးတန်ပပည်�စုံသည်� နိုင်ငံ�သားရြာင်းများ ပြစ်ထွန်းရေးြို 
ဦးတညရ်လ�ြျင်�ရပးေန၊် ပပညသ်ူ့နတီ၊ိ ဒမီိြုရေစ ီြျင်�စဉန်ငှ� ်လူ့အေငွ်�အရေးဆိငုေ်ာ စနံှုန်းများပြင်� ဥပရဒြိ ု
ရလးစားလိုြ်နာရသာ နိုင်ငံသားများ ပြစ်လာရစရေးအတွြ် ရလ�ြျင်�ပပုစုပျ ိုးရထာင်ရပးေန်” ဟူရသာ 

ထိသုေိှဖိပီးရသာ အသပိညာြိ ုအရပေအရနသစမ်ျားတငွ ်အသုံးေျနိငုပ်ေင်းမှာမ ူအဆင�ပ်မင� ်ရတွးရေါ်နိငုစ်မွ်းများ 
(Higher Order Thinking Skills) ြွံ့ဖြိုးတိုးတြ်မှုရပါ်တွင်မူတည်သည်။ သင်ကြားသင်ယူမှုပြစ်စဉ်ြို 
နားလည်ရစရသာ သင်ယူမှုအဆင�်ေွဲပေင်းပုံစံများ (Learning Taxonomies) ဥပမာအားပြင�် ဘလေန်းမ်၏ 
သင်ယူမှုအဆင့်ေေဲြေင်းပုံစံ (Bloom's Taxonomy of Cognitive Learning) နှင့် ြမင်သာခသာသင်ယူမှုရလဒ် 
အဆင့မ်ျားြေဲ့စည်းတညခ်ဆာကြ်ေင်းပုစံ ံ(Structure of the Observed Learning Outcome-SOLO)တိုသ့ည ်
အရကြာင်းအောတစ်ေုြို  နားလည်သရဘာရပါြ်ေန်၊ အဆင�်ပမင�်စဉ်းစားရတွးရေါ်တတ်ေန် ရလ�ြျင်� 
သငက်ြားရေးအတြွ ် အရထာြအ်ြပူပ ကုြသည။် အရကြာင်းအောတစေ်ြုိ ုသေိှသိွားပေင်း၊ အသပိညာြိေုေှပိေင်း 
(Knowlegde) သည် ရြျာင်းသားနှင�် ဆော၏ သင်ကြားသင်ယူမှု အရတွ့ အကြုံအတွြ် အမှန်ပင် 
အဓိြြျသည်။ မှတ်မိပေင်း(Recall)၊ နားလည်သရဘာရပါြ်ပေင်း (Understanding) နှင�် လြ်ရတွ့ 
အသုံးေျတတပ်ေင်း (Application) တိုသ့ည ်အဆင�ပ်မင�စ်ဉ်းစား ရတွးရေါ်နိငုစ်မွ်းများ(Higher Order Thinking 
Skills) နငှ� ်နြန်စဲွာနားလညသ်ေိှသိငယ်မူှု (Deep Learning) တိုအ့တြ်ွ အရပေေအံတုပ်မစသ်ြယွ ်ပြစသ်ည။်

ရြျာင်းသားများအတွြ် အရပေေံပညာရေး၏ေည်မှန်းေျြ်များတွင် ရအာြ်ပါအေျြ်များ ပါေင်သည်-

ဆောသည ်သငယ်သူဗူဟိပုပုေျဉ်းြပန်ည်းြိ ုအသုံးပပု၍ ရြျာင်းသားများ၏ တိုးတြမ်ှုနငှ� ်စမွ်းရဆာငေ်ည ်
တိုြ့ိ ုစဉဆ်ြမ်ပပတ ်ရလ�လာကြီးကြပအ်ြပဲြတေ်မည။် ဆောသည ်ရြျာင်းသားများ၏ သငယ်တူတရ်ပမာြ ်
မှုြို သင်ရိုးဖပီးရပမာြ်မှုထြ် ပိုမိုအရလးထားေမည်။   

၃၂။

၃၃။

၃၅။

၃၆။

၃၇။

၃၄။

သင်ယူြေင်း

(ြ)

(ေ)

(ဂ)

ပပည်သူ့နီတိ၊ ဒီမိုြရေစီြျင�်စဉ်နှင�် လူ့အေွင�်အရေးဆိုင်ော စံနှုန်းများပြင�် ဥပရဒြို ရလးစားလိုြ်နာ 
တတ်သည�် တာေန်သိစိတ်၊ တာေန်ယူစိတ်ေှိသူများပြစ်ေန်၊ ၁၆

အပမင်ြျယ်မှုေှိဖပီး စူးစမ်းေှာရြွရလ�လာလိုရသာ စိတ်ဓာတ်နှင�် ပူးရပါင်းတီထွင်ကြံဆရဆာင်ေွြ်တတ် 
သူများပြစ်ေန်၊ ၁၇

သဘာေပတ်ေန်းြျင်ြို ပမတ်နိုးြာြွယ်ထိန်းသိမ်းဖပီး စဉ်ဆြ်မပပတ် ြွံ့ဖြိုးတိုးတြ်မှုဆိုင်ော အသိ    
ပညာ၊ အတတ်ပညာြို လြ်ဆင�်ြမ်းနိုင်သူများပြစ်ေန်။ ၁၈ 

၁၄ ပုဒ်မ ၃၊ အမျ ိုးသားပညာရေးဥပရဒ ၂၀၁၄ ေုနှစ်၊ (ပပင်ဆင် ၂၀၁၅ ေုနှစ်)။ 
၁၅ ပုဒ်မ ၃၉ (ေ)၊ အမျ ိုးသားပညာရေးဥပရဒ ၂၀၁၄ ေုနှစ်၊ (ပပင်ဆင် ၂၀၁၅ ေုနှစ်)။ 
၁၆ ပုဒ်မ ၃(ဂ)၊ အရပေေံပညာရေးဥပရဒ ၂၀၁၉ ေုနှစ်။
၁၇ ပုဒ်မ ၃(င်္)၊ အရပေေံပညာရေးဥပရဒ ၂၀၁၉ ေုနှစ်။
၁၈ ပုဒ်မ ၃(စ)၊ အရပေေံပညာရေးဥပရဒ ၂၀၁၉ ေုနှစ်။

အမျ ိုးသားပညာရေး ေည်မှန်းေျြ်များ
၁၄

 နှင�်ြိုြ်ညီမှုေှိသည်။ အမျ ိုးသားပညာရေးဥပရဒတွင်လည်း 
“လတူစဦ်းေျင်းမသှည ်ပမနမ်ာ�လမူှုအြွဲ့အစည်းတစေ်လုုံးအတြွ ်အသုံးေငမ်ည�် အသပိညာ၊ အတတပ်ညာနငှ� ်
ြျွမ်းြျင်မှုများြို ရလ�ြျင်�ရြာ်ရဆာင်နိုင်စွမ်းေှိရေး” 

၁၅
 ြို သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင�် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းစံ

သတမ်တှပ်ေင်းအေန်းတငွ ်ရြာပ်ပထားသည။် ထိုရ့ကြာင� ်အသပိညာ (Knowledge) သည ်သငရ်ိုးညွှန်းတမ်းတစေု်လုံး၏ 
အစတိအ်ပိငု်းတစေ်မုျှသာပြစရ်ကြာင်း သေိှနိိငုသ်ည။် သိုပ့ြစ၍် ဤသငက်ြားသငယ်မူှုနမနူာပုစံသံည ်အသပိညာ၊ 
နားလည်သခဘာခပါက်မှု၊ ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ တတ်ကျွမ်းမှုများေေှိ ဖပီး ၎င်းတို့ြို ပိုမိုေြ်ေဲရသာ အရပေ 
အရနများတွင် လိုြ်ရလျာညီရထွစွာ အသုံးေျနိုင်ရေးြို အရလးရပး ရြာ်ပပထားသည်။ 



အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG) www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG)29 30

ဘာသာေပ်နယ်ပယ်များြို (ြ) ရလ�လာသင်ယူပေင်းမှတစ်ဆင�်ပြစ်ရစ၊ (ေ) ၂၁ောစု ြျွမ်းြျင်မှုများြို 
အသုံးေျပေင်းပြင�် နားလည်မှုြို ပပသပေင်းပြင�်ပြစ်ရစ [၂၁ောစုြျွမ်းြျင်မှုများ- ဆြ်သွယ်ရပပာဆိုပေင်း 
(Communication)၊ ပူးရပါင်းရဆာင်ေွြ်ပေင်း(Collaboration) နှင�် အုပ်စုပြင�်လုပ်ငန်းရဆာင်ေွြ်ပေင်း 
(Group Work)၊ အသစြ်နတ်ီးနိငုစ်မွ်းေှပိေင်း (Creativity)၊ ဆန်းသစတ်ထီငွပ်ေင်း (Innovation)၊ ရလးနြစ်ွာ 
ရတွးရေါ်ပေင်း (Critical Thinking) နှင�် ပပဿနာရပြေှင်းပေင်း (Problem Solving)၊ နိုင်ငံ�သားရြာင်း 
စိတ်ဓာတ်ေှိပေင်း (Citizenship)]

၁၉
 ၊ (ဂ) တစ်ြိုယ်ရေြွံ့ဖြိုးမှုနှင�် အလုပ်အြိုင်ေေှိမှုဆိုင်ောြျွမ်းြျင် 

မှုများ (Soft Skills) များ ြွံ့ဖြိုးတိုးတြ်လာပေင်းပြင�်ပြစ်ရစ၊ (င်္) အဆင�်ပမင�်စဉ်းစားရတွးရေါ်မှုများ ြွံ့ဖြိုး 
တိုးတြရ်စပေင်းပြင�ပ်ြစရ်စ အထြတ်ငွရ်ြာပ်ပထားရသာ  ရြျာင်းသားများအတြွ ်သငယ်မူှုရမျှာမ်နှ်းေျြ ်
များ ရပါြ်ရပမာြ်ရအာင်ပမင်လာနိုင်သည်။ ဤသင်ယူမှု၏ အြျ ိုးေလဒ်အရနပြင�် ရြျာင်းသားများသည် 
ပုံ (၂၊ ၁) 

၂၀
 တွင် ပပထားသည�်အတိုင်း ဗလငါးတန်နှင�် ပပည�်စုံလာမည်။ 

အရပေေပံညာသငရ်ိုးညွှန်းတမ်းပြင� ်ရြျာင်းသားများ မမိတိို၏့ အသပိညာဗဟသုတုများြိ ုလြရ်တွ့အသုံး 
ေျနိငုရ်ေးအတြွ ်နြန်ရဲသာနားလညမ်ှုနငှ� ်ြျွမ်းြျငမ်ှုများ ေေှရိစေန ်အဓြိလပုရ်ဆာငေ်နလ်ိအုပသ်ည။် 
အလွတ်ြျြ်မှတ်မှုအရပါ်တွင်သာ မှီေိုအားထားရနပါြ အဆိုပါလိုအပ်ေျြ်ြို ပပည�်မီမည်မဟုတ်ရပ။  

ရြျာင်းသားများသည် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတစ်ေု ရလ�လာသင်ယူသည�်အေါ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် 
ပါေင်ြွဲ့စည်းထားရသာ အစိတ်အပိုင်းများအကြား ဆြ်နွှယ်မှုြို စတင်သိပမင်လာမည်။ ထို့ရနာြ် 
ထိအုောများြိ ုသငရ်ိုးညွှန်းတမ်းတစေု်လုံး၏ အစတိအ်ပိငု်းအပြစ ်သပိမငလ်ာလမိ�မ်ည။် ဆြ်လြ်၍ အဆိပုါ 
အစတိအ်ပိငု်းမ ှအရကြာင်းအောတစေ်လုုံးအပြစ ်နားလညသ်ရဘာရပါြမ်ှုြိ ုအပေားရသာ အသပိညာများ၊ 
အရပေအရနများတွင် ဆြ်စပ်ကြည�်ပမင်လာနိုင်မည်။ အရပေအရနအသစ်များ သို့မဟုတ် ေြ်ေဲနြ်နဲရသာ 
အရပေအရနများတငွ ်အသပိညာများြိ ုတထီငွြ်နတ်ီး အသုံးေျနိငုသ်ည� ်စမွ်းေညသ်ညပ်င ်သငရ်ိုးညွှန်းတမ်း၏ 
အဓိြလိုအပ်ေျြ်ပင်ပြစ်သည်။      

အဆိပုါတတြ်ျွမ်းမှုများြိ ုေေှေိနအ်ေျနိ ်လိအုပသ်ည။် အမျ ိုးသားပညာေည ်စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းမေူါဒ(NAP)
တငွ ်“ြျွမ်းြျငမ်ှုများ တစဆ်င�ေ်ျင်းတိုးတြေ်ေှေိန”် လိအုပသ်ညဟ် ုရြာပ်ပထားသည။် ရြျာင်းသားများသည ်
အေျြအ်လြမ်ျားြိ ုမတှမ်ရိနပေင်းထြ ်သငယ်မူှုြိ ုလြရ်တွ့အသုံးေျပေင်းပြင� ်၎င်းတို၏့ ဘာသာေပဆ်ိငုေ်ာ 
ြျွမ်းြျင်ပိုင်နိုင်မှုြို ပပသေန် ရမျှာ်မှန်းထားသည်။ 

သငရ်ိုးညွှန်းတမ်းေညေ်ယွေ်ျြမ်ျားအေပြစရ်စ၊ ထိေုညေ်ယွေ်ျြမ်ျားနငှ�အ်ည ီတိုးတြမ်ှုြိ ုဆန်းစစရ်ပးသည� ်
စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းများအေပြစ်ရစ မည်သည�်အောအား လိုအပ်သည်ြို ရြျာင်းသားများနှင�် ေှင်းေှင်း 
လင်းလင်း ရပပာဆိုေျတိ်ဆြ်ရပးပေင်းပြင�် ရြျာင်းသားအားလုံး ရပါြ်ရပမာြ်ရအာင်ပမင်မှုေေှိရအာင် 
ပံ�ပိုးြူညီေန်မှာ ဆော၏ ေည်ေွယ်ေျြ်ပြစ်သည်။   

ရြျာင်းသားတစ်ဦးေျင်းစီသည် နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုး၊ အဆင�်အမျ ိုးမျ ိုးပြင�် ဗလငါးတန်နှင�် စပ်လျဉ်းသည�် 
အသိပညာ၊ ြျွမ်းြျင်မှုများနှင�် တတ်ြျွမ်းမှုများြို ပပသေမည်။ ရြျာင်းသားအားလုံးြို တိုးတြ်မှု 
ေှိရအာင် အားထုတ်ေန်နှင�် မိမိတို့၏ သင်ယူမှုြို အသိအမှတ်ပပုေန်လည်း အားရပးသင�်သည်။

 ပု ံ(၂၊ ၁) သငယ်မူှုပန်းတိငုမ်ျား

၃၈။ ၃၉။

၄၀။

၄၁။

၄၂။

၄၃။

အသိပညာ
( KNOWLEDGE )

၂၁ ရာစုကျွမ်းကျင်မှုများ
( 21ST CENTURY SKILLS )

ကိုယ်ရည်ကိုယ်ခသေးကျွမ်းကျင်မှုများ 
( SOFT SKILLS )

အဆင့်ြမင့်စဉ်းစားခတေးခေါ်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများ 
( HIGHER ORDER THINKING SKILLS )

နားလညသ်ခဘာခပါကမ်ှု
( UNDERSTANDING )

ကျွမ်းကျင်မှုများ
( SKILLS )

တတ်ကျွမ်းမှုများ
( COMPETENCES )

ဉာဏဗလ ကာယဗလ စာရိတ္တဗလ မိတ္တဗလ  ခဘာဂဗလ

ေျတ်ိဆက်ခနခသာ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် တတ်ကျွမ်းမှုများ

၁၉ G6_New Assessment Format DBE
၂၀ https://createmm.org/en



အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG) www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG)31 32

သင်ကကားြေင်း

ဆောများသည ်ရြျာင်းသားများ အသပိညာများ ေေှဖိပီး လြရ်တွ့အသုံးေျေနန်ငှ� ်အရပေအရနအသစမ်ျားတငွ ်
တီထွင်ြန်တီးလုပ်ရဆာင်တတ်ရသာ ြျွမ်းြျင်မှုများ ြွံ့ဖြိုးတိုးတြ်ေန် လမ်းညွှန်ရပးေမည်။ ဆောြ 
မိမိတို့၏ ဘာသာေပ်ြျွမ်းြျင်မှုြို အသုံးေျဖပီး ရြျာင်းသားတစ်ဦးေျင်းစီ၏ ြွံ့ဖြိုးတိုးတြ်မှုအဆင�်နှင�် 
ြိုြ်ညီရသာ နည်းလမ်းပြင�် သင်ကြားပပသေမည်။ သင်ယူမှုေန်းြျင်ရြာင်း တစ်ေုတွင် ရြျာင်းသားများ 
ပါေင်ရဆာင်ေွြ်ေန်အတွြ် ဆောများြ မိမိတို့၏ သင်ကြားနည်းများ၊ ဆြ်သွယ်ရပပာဆိုမှုဆိုင်ော 
ြျွမ်းြျင်မှုများနှင�် ပတ်သြ်၍ ပပန်လည်သုံးသပ်နိုင်စွမ်းေှိေမည်။ ရြျာင်းသားများအား သင်ယူမှုတွင် 
ပါေငရ်ဆာငေ်ြွေ်န ်ဆောများြ ရြျာင်းသားတစဦ်းေျင်းစ၏ီ လြေ်ှသိငယ်နူိငုမ်ှု အဆင� ်တစန်ည်းအားပြင� ်
“သင်ယူေန်အဆင်သင�်ပြစ်မှု” (Learning Readiness) ြုိ သိထားေမည်။ ထိုသိေှိမှုများြို အသုံးပပုလျြ် 
ဆောသည် မတူညီရသာ သင်ယူမှုပန်းတိုင်များနှင�် မတူညီရသာ ြွံ့ဖြိုးမှုအဆင�်များတွင် ေှိရနကြသည�် 
မတူညီရသာ ရြျာင်းသားများအတွြ် အရြာင်းမွန်ဆုံး သင်ကြားနည်းများြို ရေွးေျယ်နိုင်သည်။ 

ဆောသည် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင�်သင်ရိုးမာတိြာများ၏ လိုအပ်ေျြ်နှင�် ရြျာင်းသားများ၏ သင်ယူေန် 
အဆင်သင�်ပြစ်မှုတို့ြို နားလည်သရဘာရပါြ်ဖပီး ထိုအေျြ်များနှင�် ြိုြ်ညီရသာ သင်ကြားနည်းများြို 
ရေွးေျယက်ြသည။် အဆိပုါ သငက်ြားနည်းများြိ ုရေွးေျယေ်ာတငွ ်ရြာင်းမနွရ်သာ/အပပုသရဘာရဆာငရ်သာ 
ဆောနှင�်ရြျာင်းသားဆြ်ဆံရေးြို ထည�်သွင်းစဉ်းစားလျြ် ရြျာင်းသားများ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ော၊ 
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ော ြျန်းမာြွံ့ဖြိုးမှုြို မထိေိုြ်ရစဘဲ ရေွးေျယ်ေမည်။

လြရ်တွ့တငွ ်ဆောများြ ရြျာင်းသားများအား မမိတိို၏့ အသပိညာနငှ� ်နားလညသ်ရဘာရပါြမ်ှုတိုြ့ိ ု
တည်ရဆာြ်နိုင်ေန် လုပ်ရဆာင်မှုအဆင�်ဆင�်ြို အသုံးပပု၍ ဦးရဆာင်ရပးနိုင်သည်။ ဆောများသည်  
ပု ံ(၂၊ ၂) တငွ ်ပပထားသည� ်သငက်ြားသငယ်မူှုစြေ်န်းြိ ုအသုံးပပု၍သငက်ြားနိငုသ်ည။် ဆောနငှ�ရ်ြျာင်းသား 
များအရနပြင�် သင်ယူမှုပန်းတိုင်များြို ရပါြ်ရပမာြ်ရအာင်ပမင်ရစသည�် အရြာင်းဆုံး နည်းလမ်းများြို 
ရလ�လာရြာ်ထုတ်နိုင်ေန် သင်ကြားနည်းများ၊ အရလ�အထများြို ရပါင်းစပ်လျြ် အဆိုပါစြ်ေန်းြို 
အရြာင်းဆုံး အရြာင်အထည်ရြာ် ရဆာင်ေွြ်နိုင်သည်။ ဤသင်ကြားသင်ယူမှုစြ်ေန်းအတွင်းေှိ 
သငေ်န်းစာ ေျဉ်းြပန်ည်းအမျ ိုးမျ ိုးြိ ုလိြုရ်လျာညရီထစွွာအသုံးေျပေင်းပြင� ်သငက်ြားသငယ်မူှုနမနူာပုစံြံိ ု
ရြာင်းမွန်စွာ အသုံးပပုနိုင်သည်။

ပုံ (၂၊ ၂) သင်ကြားသင်ယူမှုစြ်ေန်း

၄၄။

၄၅။

၄၆။

ဆရာက အခရးကြီးကီးခသာ 
အခြေေအံသိပညာများ၊ ဥပခဒသများနှင့ ်

အသိသညာများကို မိတဆ်ကြ်ေငး်ြြစသ်ည။်

ခကျာငး်သားများအား သငယ်ူမှုလုပင်န်းစဉတ်ေင ်
မိမိတို့၏ ရှိပပီးခသာအသိပညာများ 

ဆကလ်ကတ်ိုးပေားခစရန ်ဦးခဆာငခ်ပးြေငး်ြြစသ်ည။် 

ခကျာငး်သားများသည ်အသိသညာများကို 
အခြေအခနသစမ်ျားတေင ်အသုးံေျပပီး 

လကရ်ှိသငယ်ူမှုနှင့် ခပါငး်စပြ်ေငး်ြြစသ်ည။်

သင်ေန်းစာအစပျ ိုးြေင်း (Introduction) စူးစမ်းရှာခြေြေင်း (Exploration) 

အသုံးေျြေင်း (Application) 



အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG) www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG)33 34

အဆိုပါ သင်ေန်းစာအစပျ ိုးပေင်း၊ စူးစမ်းေှာရြွပေင်းနှင�် အသုံးေျပေင်း စြ်ေန်းတွင် ရြျာင်းသားများအား 
လြရ်တွ့လပုရ်ဆာငေ်န ်အေငွ�အ်လမ်းများ ပံ�ပိုးရပးေန ်လိအုပသ်ည။် ဆောများသည ်ရြျာင်းသားများအား 
သင်ေန်းစာအရကြာင်းအောများတွင် တြ်ကြစွာ ပါေင်ရဆာင်ေွြ်နိုင်ေန် အားရပးေမည်။ ထို့ ပပင် 
ပတ်ေန်းကျင်ခလာကအခကကာင်းကို ပိုမိုနက်နဲစော သိရှိနားလည်ခစရန်အတေက် သင်ေန်းစာပါအခကကာင်း 
အရာများအကကား ေျတိ်ဆက်မှုကိုလည်း တည်ခဆာက်ခပးရမည်။ 

ဤသင်ကြားသင်ယူမှုစြ်ေန်းတွင် ဆောသည်  အေောပြစ်ဖပီး သင်ေန်းစာအစပျ ိုးပေင်း၊ ေှင်းပပပေင်းနှင�် 
ရြျာင်းသားများအား လမ်းညွှနရ်ပးပေင်းတိုြ့ိ ုလပုရ်ဆာငသ်ည။် သိုေ့ာတငွ ်ဤစြေ်န်းသည ်သငယ်သူမူျား    
အရနပြင�် အလွတ်ြျြ်မှတ်မှုအရပါ် မှီေို ပေင်းထြ် မိမိတို့၏ ြိုယ်ပိုင်သင်ယူမှုတွင် တြ်ကြစွာ 
ပါေငလ်ပုရ်ဆာငသ်ညဟ် ုယဆူထားသည။် ရြျာင်းသားများ၏ တြက်ြစွာသငယ်မူှုြိ ုရလ�ြျင�ရ်ပးေနအ်တြွ ်
ဆောနှင�်ရြျာင်းသားများသည် အပပန်အလှန်ရဆွးရနွးရပပာဆိုမှုများတွင် တြ်ကြစွာပါေင်ေမည်။ 
ဤအပပန်အလှန်ရဆွးရနွးရပပာဆိုမှု၏ အဓိြအပိုင်းမှာ စာသင်ေန်းတွင်းနှင�် ရြျာင်းအဆင�်တို့တွင် 
ရဆာငေ်ြွသ်ည� ်သငယ်စူဉ ်ပုစံတံြျ စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းနငှ� ်အလတွသ်ရဘာ  စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းတို ့   
ပြစသ်ည။် စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းသည ်ရြျာင်းသားများအရနပြင� ်သငယ်မူှုပြစစ်ဉ၏် မညသ်ည�ရ်နောတငွ ်
ရောြ်ေှိရနသည်၊  မည်သည�်အောများြို ဆြ်လြ်သင်ယူေန် လိုအပ်သည် စသည်တို့နှင�် စပ်လျဉ်း၍ 
အရေးကြီးသည�် အေျြ်အလြ်များြို ဆောများအား ရပးသည်။

ဤသင်ကြားနည်းသည် အသိသညာများြိုသင်ယူပေင်း၊ ပပဿနာရပြေှင်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်များနှင�် အရပေေံ 
စည်းမျဉ်းများြို နားလည်သရဘာရပါြ်ပေင်းတို့အရပါ် အရလးထားမှုများ ပါေင်ရနသည�် အရပေေံပညာ 
သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင�် ြိုြ်ညီမှုေှိသည်။ 

၄၈။

၄၉။

၅၀။သငယ်မူှုအတြွ ်ရယဘယုျေျဉ်းြပန်ည်းတစေ်တုငွ ်သငေ်န်းစာအစပျ ိုးပေင်း၊ စူးစမ်းေှာရြပွေင်းနငှ� ်အသုံးေျပေင်း 
ပုံစံများ ပါေင်သည်-

၄၇။

(ြ)

(ေ)

(ဂ)

သင်ေန်းစာအစပျ ိုးပေင်း (Introduction) 
ဆောြ အရေးကြီးရသာ အရပေေံ အသိပညာများ၊ ဥပရဒသများနှင�် အသိသညာများြို မိတ်ဆြ်ပေင်း          
ပြစ်သည်။ 

စူးစမ်းေှာရြွပေင်း (Exploration) 
ရြျာင်းသားများအား သငယ်မူှုလပုင်န်းစဉတ်ငွ ်မမိတိို၏့ ေှဖိပီးရသာအသပိညာများ ဆြလ်ြတ်ိုးပွားရစေန ်
ဦးရဆာင်ရပးပေင်းပြစ်သည်။ 

အသုံးေျပေင်း (Application) 
ရြျာင်းသားများသည် အသိသညာများြို အရပေအရနသစ်များတွင် အသုံးေျဖပီး လြ်ေှိသင်ယူမှုနှင�် 
ရပါင်းစပ်ပေင်းပြစ်သည်။ 

သင်ယူမှုရလဒ်များ တုိးတက်ခစြေင်း

ဤအေန်းတွင် ရြာ်ပပထားရသာ သင်ကြားသင်ယူမှုနမူနာပုံစံ အားရြာင်းလာရစေန်အတွြ် ဆောနှင�် 
ရြျာင်းသားများ ြျင�်သုံးရနရသာ အရလ�အထများသည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းပုံစံ၊ အရလ�အထများနှင�် 
ြိုြ်ညီမှုေှိေမည်။ တိုးတြ်မှု အစီအစဉ်တိုင်း၏ အရေးပါရသာ အစိတ်အပိုင်းမှာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် 
ရြာ်ပပထားရသာ အဓိြ သင်ယူမှုေလဒ်များ တိုးတြ်မှုြို တိုင်းတာပေင်းပြစ်သည်။ သင်ယူမှုေလဒ်များ 
တိုးတြ်ရြာင်းမွန်ေန် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ သင်ကြားပေင်းနှင�် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းစရသာ ပညာရေး၏ 
အဓိြအစိတ်အပိုင်းသုံးေုသည် လိုြ်ရလျာညီရထွပြစ်ေန် လိုအပ်သည်။ ထို့ ပပင် သင်ယူမှုေလဒ်များ 
တိုးတြ်ရြာင်းမွန်ရေးအတွြ် အသိပညာ၊ ြျွမ်းြျင်မှုများ၊ တတ်ြျွမ်းမှုများနှင�် စပ်လျဉ်းဖပီး 
တစဆ်င�ထ်ြတ်စဆ်င� ်ပိမုိေုြေ်နဲြန်လဲာရသာအဆင�မ်ျားြိ ုရြာပ်ပသည� ်ေငှ်းလင်းရသာ လမ်းပပရပမပုမံျားလည်း 
လိုအပ်သည်။ 

၅၁။
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ကုိက်ညီမှု (Alignment)

သင်ယူမှုဆင့်ကဲတုိးတက်ြေင်း (Learning Progression)

သငယ်ပူေင်းဆိသုညမ်ှာ တိုးတြ်ပေင်းပငပ်ြစသ်ည။် သငယ်မူှုဆင့က်တဲိုးတကြ်ေင်း (Learning Progression) 
သည ်တြိျရသာ သငယ်မူှုနယပ်ယတ်စေ် ု(ဥပမာ - ဘာသာေပတ်စေ်)ု တငွ ်လယွြ်ေူငှ်းလင်းသည�အ်ဆင�မ် ှ
နြ်နဲရသာရြာြ်ေျြ်ဆွဲ ပေင်း၊ အသုံးေျပေင်းအဆင�်များအထိ အဆင�်ဆင�် တိုးတြ်လာောတွင် 
အရေးကြီးရသာအဆင�်များြို ရြာ်ပပသည်။ ၎င်းသင်ယူမှုဆင�်ြဲတိုးတြ်ပေင်းတွင် အနိမ�်ဆုံးအဆင�်မှ 
အပမင�်ဆုံးအဆင�်အထိ ြျွမ်းြျင်တတ်ရပမာြ်မှု အဆင�်ဆင�်တိုးတြ်လာပုံြို ရြာ်ပပသည်။ သင်ယူမှု 
ဆင�်ြဲတိုးတြ်ပေင်းသည် အသိပညာ၊ နားလည်သရဘာရပါြ်မှု၊ ြျွမ်းြျင်မှုများနှင�် တတ်ြျွမ်းမှုများ 
ြွံ့ဖြိုးတိုးတြမ်ှုြိ ုပပသရသာ လမ်းပပရပမပုတံစေ် ုပြစသ်ည။် ထိလုမ်းပပရပမပုသံည ်ဘာသာေပ ်နယပ်ယတ်စေ် ု

သင်ယူမှုရလဒ်များ တိုးတက်ခကာင်းမေန်ခရးသည် အသိပညာများကို မည်သို့တည်ခဆာက်ကကပပီး၊ 
ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် တတ်ကျွမ်းမှုများ မည်သို့ြေံ့ပြိုးကကသည်ကို နားလည်သခဘာခပါက်ရန် လိုအပ်သည်။ 
ထိုသို့နားလည်သခဘာခပါက်ခစရန် သင်ယူမှုဆင့်ကဲတိုးတက်ြေင်း အယူအဆများက ကူညီခပးသည်။ 
ရြျာင်းသားများသည် ပညာရေးတွင် အဆင�်ဆင�် တိုးတြ်လာသည်နှင�်အမျှ ၎င်းတို့၏ သင်ယူမှုေလဒ်များ 
သညလ်ည်း ပိမုိရုှုပရ်ထွးနြန်လဲာကြသည။် ဘာသာေပန်ယပ်ယမ်ျား၌ အဆိပုါ ပိမုိရုှုပရ်ထွးနြန်လဲာပေင်းြိ ု
အရသးစတိရ်ြာပ်ပထားရသာ သငယ်မူှုပန်းတိငုမ်ျားပါေငသ်ည� ်သငယ်မူှုဆင�ြ်တဲိုးတြပ်ေင်းပြင� ်ရြာင်းမနွစ်ွာ 
ရြာပ်ပနိငုသ်ည။် ဆရာအများစသုည ်ဘလေန်းမ ်(Bloom) သိုမ့ဟတု ်SOLO ကဲသ့ိုခ့သာ သငယ်မူှုအဆင့ေ်ေဲြေင်း 
ပုစံမံျားမ ှသငယ်မူှုအဆင့ဆ်င့တ်ိုန့ငှ့ ်ရင်းနှီးကကပပီး အနည်းစမုှာ Dreyfus နငှ့ ်Dreyfus (1986) ၏ အခြေေံအဆင့မ် ှ
ကျွမ်းကျငမ်ှုအဆင့ထ် ိအဆင့ ်၆ ဆင့ရ်ှခိသာ သငယ်မူှုပုစံနံငှ့ ်ရင်းနှီးကကသည။် အဆိပုါ သငယ်မူှုအဆင့မ်ျားသည ်
သငက်ကားနည်းများကိ ုလမ်းညွှနခ်ပးနိငုခ်သာလ်ည်း ၎င်းတိုသ့ည ် ခယဘယုျကျခသာခကကာင့ ် ဘာသာရပတ်စေ်၏ု 
သင်ယူမှု တိုးတက်ြေင်းကို ခလ့လာကြီးကီးကကပ်ရာတေင် အားနည်းေျက်များ ရှိနိုင်ခပသည်။ ဘာသာရပ် 
တစ်ေုအတေင်း သင်ယူမှုတေင် တိုးတက်လာမှု သို့မဟုတ် သင်ယူမှုအစီအစဉ်နှင့် ဆင့်ကဲတိုးတက်ြေင်းကို 
သိရှိြေင်းြြင့် အထက်ပါ သင်ယူမှုအဆင့်များကို ြပည့်စုံ ခကာင်းမေန်ခအာင် လုပ်ခဆာင်ရန် လိုအပ်သည်။ 
သင်ယူမှုဆင့်ကဲတိုးတက်ြေင်းများသည် သင်ယူမှုပန်းတိုင်များကို စီစဉ်ထားရှိရြေင်း၏ ခနာက်ကေယ်မှ 
အခကကာင်းရင်းများကိုခပးပပီး ဆရာများအတေက်လည်း လမ်းညွှန်များအြြစ် လုပ်ခဆာင်ခပးသည်။ ထို့ပပင် 
ပညာေည်စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းဆိုင်ော ခမးေေန်းများြပုစုခရးအတေက် အညွှန်းခဘာင်များအြြစ်လည်း 
ပံ့ပိုးခပးသည်။ သို့ပြစ်၍ ပမန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနသည် သင်ယူမှုဆင�်ြဲ တိုးတြ်ပေင်းနှင�်သြ်ဆိုင်ရသာ 
စမီြံနိ်းတစေ်ြုိ ုလြေ်ှတိငွ ်အရြာငအ်ထညရ်ြာရ်ဆာငေ်ြွလ်ျြေ်ှဖိပီး ၎င်းစမီြံနိ်းနငှ� ်စပလ်ျဉ်းသည� ်
စာေွြ်စာတမ်းများ ြို (၂၀၂၁ - ၂၀၂၂ ) ပညာသင်နှစ်အတွင်း ေေှိနိုင်မည်ပြစ်သည်။ 

ဤအေန်းတွင်  အြျဉ်းေျုပ်ရြာ်ပပထားသည�်အတိုင်း  ဆောများသည်  ရြျာင်းသားများ  မည်သည်ြို 
သင်ကြားေမည်နှင�် ပါေင်သင်ယူမည�် ရြျာင်းသားများ၏ လိုအပ်ေျြ်စသည�် သရဘာသဘာေနှင�် 
ြိုြ်ညီသည�် သင်ကြားနည်းများြို ရေွးေျယ်ေမည်။ ဥပမာအားပြင�် သင်ေန်းစာ၏ေည်ေွယ်ေျြ်မှာ 
သတင်းအေျြ်အလြ်များြို ရလ�လာသင်ယူမှုပြစ်ပါြ အဆိုပါ သတင်းအေျြ်အလြ်များြို ဆောြ 
နှုတ်ပြင�် ပြစ်ရစ၊ စာပြင�် ပြစ်ရစ၊ ရုပ်ပုံများအသုံးပပုပေင်း (Graphic Media) ပြင�် ပြစ်ရစ တိုြ်ရိုြ်ပို့ေျ 
ရပးပေင်းသည ်သင�ရ်လျာလ်မိ�မ်ည။် သငေ်န်းစာ၏ေညေ်ယွေ်ျြမ်ှာ ပပဿနာတစေ်အုား မညသ်ိုရ့ပြေငှ်းေမညြ်ိ ု
သင်ယူေန်ပြစ်ပါြ ရြျာင်းသားများြို ပပဿနာအရပေအရနတစ်ေုအား ရပးထားဖပီး ပြစ်နိုင်ရပေေှိရသာ 
အရပြများ ေှာရြွရြာ်ထုတ်တတ်ေန် လမ်းညွှန်ရပးေမည်။ သင်ေန်းစာ၏ေည်ေွယ်ေျြ်မှာ ပန်းေျပီညာတွင် 
ပပည�်စုံရြာင်းမွန်ရသာ စုတ်ေျြ်တစ်ေျြ်ြို ရေးဆွဲတတ်ေန်ပြစ်ပါြ ဆောသည် ထိုလုပ်ရဆာင်ေျြ်ြို 
နမူနာပပုလုပ်ပပေမည်ပြစ်သည်။ ဤဥပမာတစ်ေုေျင်းစီသည် သင်ယူမှုပန်းတိုင်နှင�် သင်ကြားမှုနည်းများ 
ြိုြ်ညီရကြာင်း ပပသသည်။

စစခ်ဆးအကြဲြတြ်ေင်းနည်းလမ်းများသညလ်ည်း သငယ်မူှုပန်းတိငု၏် သခဘာသဘာေကိ ုထငဟ်ပခ်နရမည။် 
ဥပမာအားပြင�် ဓာတ်ရငွ့များြို ြိုယ်စားပပုရြာ်ပပရသာ သရြဃတများအရကြာင်း ရြျာင်းသားများ သိေှိမှု 
ေှိ/မေှိြို ဆန်းစစ်ရသာအေါ ရြျာင်းသားများအား ဓာတ်ရငွ့များနှင�် သရြဃတများြို ယှဉ်တွဲေိုင်းရသာ 
စစရ်ဆးမှုတစေ်သုည ်သင�ရ်လျာလ်မိ�မ်ည။် ပပဿနာရပြေငှ်းမှုဆိငုေ်ာြျွမ်းြျငမ်ှုြိ ုအြပဲြတေ်နအ်တြွမ် ူ
စစရ်ဆးအြပဲြတသ်ည�ပ်ုစံသံည ်သြဆ်ိငုေ်ာ အေျြအ်လြမ်ျားြိ ုရြျာင်းသားများ ရြာြယ်နူိငုမ်ှုနငှ� ်
စုစည်းနိုင်မှု၊ ပြစ်နိုင်ရပေေှိရသာအရပြများနှင�် ပတ်သြ်ရသာ ယူဆေျြ်များနှင�် ထိုအရပြများြို လြ်ရတွ့
စမ်းသပပ်ေင်းတိုအ့ရပါ်တငွ ်အရလးထားေမည။် ရြျာင်းသားများ ပန်းေျဆီွနဲည်းများ အသုံးပပုနိငုမ်ှု ေှ/ိမေှြိိ ု
ရလ�လာသုံးသပ်လိုပါြ ၎င်းတို့ဆွဲထားရသာ ပန်းေျနီမူနာများြို စစ်ရဆးေမည်။ သင်ယူမှုပန်းတိုင်များနှင�် 
သင်ကြားနည်းများ၊ သင်ယူမှုပန်းတိုင်များနှင�် စစ်ရဆးအြဲပြတ်နည်းများအကြား ြိုြ်ညီမှုေှိ ပေင်း၏ 
တန်ြိုးမှာ ဆရာနှင့် ခကျာင်းသားနှစ်ဦးစလုံးသည် မည်သည့်အရာကို ခလ့လာသင်ယူရမည် ကို သိရှိပပီး 
၎င်းတို့၏ ခလ့လာသင်ယူမှုပုံစံသည် ၎င်းတို့အား စစ်ခဆးအကဲြြတ်မည့်ပုံစံနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည်ကို 
သိရှိြေင်းပင်ြြစ်သည်။ 

၅၄။

၅၅။

၅၂။

၅၃။

(ဥပမာ - သပိ္ပ ံဘာသာေပ)် အတငွ်းပြစန်ိငုသ်ြဲ�သို ့ြျွမ်းြျငမ်ှုနယပ်ယတ်စေ် ု(ဥပမာ - ပပဿနာရပြေငှ်းပေင်း) 
တွင်လည်း ပြစ်နိုင်သည်။ သင်ယူမှုဆင�်ြဲတိုးတြ်ပေင်းများသည် သင်ယူမှုနယ်ပယ်တစ်ေုတွင် အရစာပိုင်း 
သိုမ့ဟတု ်ြနဦးအဆင�မ်ျားနငှ� ်ထိအုဆင�မ်ျားမတှစဆ်င� ်ဆြလ်ြတ်ိုးတြမ်ှုအဆင�မ်ျားြိ ုရြာပ်ပသည။် 
သင်ယူမှုဆင�်ြဲတိုးတြ်ပေင်းသည် အဆင�်တစ်ေုအတွင်း (ဥပမာ -  မူလတန်းအဆင�် ပထမတန်းမှ 
ပဉ္စမတန်းအထ)ိ အတန်းလိြ်ု သငယ်မူှုအစအီစဉြိ်ပုြစရ်စ၊ အတန်းတစတ်န်း (ဥပမာ - ပထမတန်း) အတြ်ွ  
ပို၍ အရသးစိတ်ရသာ သင်ယူမှုအစီအစဉ်ြိုပြစ်ရစ၊ အတန်းတစ်တန်း၏ စာသင်နှစ်ေြ်တစ်ေုအတွင်းေှိ 
သင်ေန်းစာရေါင်းစဉ်တစ်ေုအတွြ်ပြစ်ရစ ရြာ်ပပရပးနိုင်သည်။ သင်ယူမှုဆင�်ြဲတိုးတြ်ပေင်းတစ်ေု၏ 
အဆင�တ်စဆ်င�စ်ေီှ ိသသိာပမငသ်ာရသာ အပပုအမမူျားအေ ဖပီးေဲ�ရသာအဆင�အ်ားလုံးြိ ုတတရ်ပမာြသ်ညဟ် ု
ယဆူနိငုသ်ည။်  သငယ်မူှုဆင�ြ်တဲိုးတြပ်ေင်း အယအူဆများသည ်သငရ်ိုးညွှန်းတမ်း၏ ရြျာရိုးသြယွပ်ြစဖ်ပီး 
၎င်းြိုအရပေေံ၍ အရသးစိတ်ရြာ်ပပေျြ်များနှင�် ဥပမာများြို ထည�်သွင်းြာ သင်ရိုးမာတိြာြို 
ရေးဆွဲပေင်းပြစ်သည်။
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ပညာေည်စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းနှင�် 
တတ်ရပမာြ်မှုစံသတ်မှတ်ေျြ်များ

 အေန်း

(၃)
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ပညာရည်စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းနှင့် 
တတ်ခြမာက်မှုစံသတ်မှတ်ေျက်များ

အေန်း(၃)

ခေုံ ငံုသံုးသပ်ေျက်

အခြေေံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတေင်ပါရှိခသာ သင်ယူမှုရလဒ်များ

ဤအေန်းတငွ ်သငရ်ိုးညွှန်းတမ်း၊ သငရ်ိုးမာတြိာများ၏ ေညေ်ယွေ်ျြမ်ျား၊ သငယ်မူှုေလဒမ်ျား၊  
တတရ်ပမာြမ်ှုအညွှန်းြနိ်းများနငှ� ်ပညာေညစ်စရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းတိုက့ြား ဆြန်ွှယမ်ှုများြိ ု
ရြာ်ပပထားသည်။ အေျနိ်ြာလတစ်ေုအတွင်း ဘာသာေပ်တစ်ေု၏ တတ်ရပမာြ်မှုြို မည်သို့ 
စစ်ရဆးအြဲပြတ်နိုင်ဖပီး ပညာေည်တတ်ရပမာြ်မှု စံသတ်မှတ်ေျြ်များအေ မည်သို့ အစီေင်ေံ
တင်ပပနိုင်သည်တို့ြိုလည်း ရြာ်ပပထားသည်။ 

ေှင်းလင်းစွာအဓိပ္ပာယ်ြွင�်ဆိုသတ်မှတ်ထားရသာ  တတ်ရပမာြ်မှုစံသတ်မှတ်ေျြ်များသည်        
“ရြျာင်းသားများ၊ သင်ယူသူလူငယ်လူေွယ်များြို ၂၁ ောစုအတွြ်  လိုအပ်သည�် အသိပညာ
နငှ� ်ြျွမ်းြျငမ်ှုများတတရ်ပမာြရ်စေန ်”

၂၁
  ဟရူသာ ပမနမ်ာ�ပညာရေးစနစ၏် ေညေ်ယွေ်ျြြ်ို

အရထာြ်အြူပပုနိုင်သည်။

ပညာေည်တတ်ရပမာြ်မှု စံသတ်မှတ်ေျြ်များသည်-
ပုံ (၃၊ ၁) သင်ယူမှုေလဒ်များ - အသိပညာ၊ ြျွမ်းြျင်မှုများနှင�် တတ်ြျွမ်းမှုများ

၅၆။

၅၇။

၅၈။

(ြ)

(ေ)

အရေးကြီးရသာသင်ယူမှုေလဒ်များအေ ရြျာင်းသားများ မည်သည်ြိုသိေှိသည်၊ မည်သည်ြို 
နားလည်သရဘာရပါြ်သည်၊ မည်သည်တို့ြို လုပ်ရဆာင်နိုင်သည်ြို ရြာ်ပပသည်။

ရြျာင်းသားတစ်ဦးေျင်းအလိုြ်၊ အတန်းအလိုြ်၊ ရြျာင်းအလိုြ်နှင�် နိုင်ငံအဆင�်အလိုြ် 
တတ်ရပမာြ်မှုြို ရစာင�်ကြည�်ရလ�လာနိုင်မည�် စံသတ်မှတ်ေျြ်များ ပံ�ပိုးရပးသည်။

သငယ်မူှုရလဒမ်ျားသည ်ပညာရေး၏ ပန်းတိငုန်ငှ� ်ေညေ်ယွေ်ျြမ်ျားအား အသပိညာ၊ နားလညသ်ရဘာရပါြ်
မှု၊ ြျွမ်းြျင်မှုများနှင�် တတ်ြျွမ်းမှုများအရနပြင�် ရြာ်ပပသည်။ ထို့ ပပင် ၎င်းသင်ယူမှုေလဒ်များသည် 
ရြျာင်းသားများ မည်သည်တို့ြို သိေှိသင�်သည်နှင�် မည်သည်တို့ြို လုပ်ရဆာင်နိုင်သင�်သည်ြိုလည်း 
သတ်မှတ်သည်။ ဤေျဉ်းြပ်နည်းသည် သင်ရုိးညွှန်းတမ်းပါ အရကြာင်းအောများြုိသာ အရလးရပးရနပေင်းမှ 
ရြျာင်းသားများမညသ်ညတ်ိုြ့ိ ုရတွးရေါ်ရဆာငေ်ြွန်ိငုေ်မညြ်ိ ုအရလးရပးပေင်းသို ့ရပပာင်းလလဲာရစသည။်             
အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG) ပါ ညွှန်ကြားေျြ်များတွင်  ဤသို့ေျဉ်းြပ်
သင်ယူပေင်းြိသုိရှိရန်သင်ယူြေင်း (Learning to Know)၊ လုပ်ကိုင်တတ်ရန်သင်ယူြေင်း (Learning to Do)၊ 
ဘေရပ်တည်မှုအတေက်သင်ယူြေင်း (Learning to Be)၊ အတူတကေယှဉ်တေဲခနထိုင်တတ်ရန်သင်ယူြေင်း 
(Learning to Live Together) နှင့် ြပုြပင်ခြပာင်းလဲရန်သင်ယူြေင်း (Learning to Transform) ဟု 
အဓိပ္ပာယ်ြွင�်ဆိုထားသည်။

သရဘာတေားရေးော၊ လြ်ရတွ့ရဆာင်ေွြ်မှုဆိုင်ော အေျြ်အလြ်များနှင�် ၎င်းတို့ြို ရေြန်ပိုင်းပေား
နားလည်ပေင်းတို့ြို အသိပညာ (Knowledge) ဟုေည်ညွှန်းသည်။ ေည်ေွယ်ေျြ်တစ်ေု သို့မဟုတ် လုပ်ငန်း
တစ်ေုအတွြ် အသိပညာြို အသုံးေျနိုင်သည�် စွမ်းေည်ြို ကျွမ်းကျင်မှု(Skill) ဟုဆိုလိုသည်။ အသိပညာ
နှင�် ြျွမ်းြျင်မှုများြို လြ်ရတွ့အသုံးေျပေင်းအား တတ်ကျွမ်းမှု (Competence) ဟုယူဆသည်။ အဆိုပါ 
အယူအဆများြို ပုံ (၃၊ ၁) တွင် ရြာ်ပပထားသည်။ 

သင်ယူမှုေလဒ်များသည် အသိပညာနှင�်ြျွမ်းြျင်မှုြို သီးပေားစီ စစ်ရဆးအြဲပြတ်၍ မေရကြာင်း၊ ၎င်းတို့
ြို လြ်ရတွ့ဘေအရပေအရနတွင် အသုံးေျနိုင်မှုနှင�် ရပါင်းစပ်ရပးေန် လိုအပ်ရကြာင်း အသိရပး ရြာ်ပပ
ထားသည်။

၅၉။

၆၀။

၆၁။

အသိပညာ ကျွမ်းကျင်မှု တတ်ကျွမ်းမှု

သရဘာတေားရေးော၊ လြ်ရတွ့
ရဆာင်ေွြ်မှုဆိုင်ော အေျြ်အလြ်
များနှင�် ၎င်းတို့ြို ရေြန်ပိုင်းပေား
နားလည်ပေင်း

ေညေ်ယွေ်ျြတ်စေ် ုသိုမ့ဟတု ်လပုင်န်း
တစေ်အုတြွ ်အသပိညာြိ ုအသုံးေျ
နိုင်သည�်စွမ်းေည်

အသိပညာနှင�် ြျွမ်းြျင်မှုများြို 
လြ်ရတွ့ အသုံးေျပေင်း

၂၁ အမျ ိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံြိန်း (၂၀၁၆ - ၂၀၂၁)၊ စာမျြ်နှာ - ၇ 
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အရပေေံပညာအဆင�် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအညွှန်းရဘာင်တွင် ြျယ်ပပန့်ရသာ ေည်မှန်းေျြ်များပါေှိသည်။ 
အဆိပုါေညမ်နှ်းေျြမ်ျားြိ ုသသိာပမငသ်ာရသာ၊ တိငု်းတာ၍ေရသာ အသပိညာ၊ နားလညသ်ရဘာရပါြမ်ှု၊  
ြျွမ်းြျငမ်ှုများနငှ� ်တတြ်ျွမ်းမှုများအပြစ ်ေငှ်းလင်းရြာပ်ပသည။် ဤအသပိညာ၊ နားလညသ်ရဘာရပါြမ်ှု၊ 
ြျွမ်းြျင်မှုများနှင�် တတ်ြျွမ်းမှုများသည် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင�် သင်ယူမှုနယ်ပယ်အားလုံးတို့အတွြ် 
အြျုံးေငဖ်ပီး ဘာသာေပ်အလိုြ်၊ အတန်းအလိုြ် သင်ရိုးမာတိြာများနှင�် ပပဋ္ဌာန်းစာအုပ်များ ပပုစုောတွင် 
အသုံးပပုသည်။ ထိုသင်ရိုးမာတိြာများြ သင်ကြားသင်ယူမှုြို လမ်းညွှန်ရပးသည်။ 

ရယဘယုျေညမ်နှ်းေျြမ်ျားအား အရပေေ၍ံ သငေ်န်းစာအတြွ ်အရသးစတိသ်ငယ်မူှုေလဒမ်ျားပပုစနုိငုသ်ည်
ြိ ုဇယား (၃၊ ၁) နငှ� ်(၃၊ ၂) ပြင� ်ဥပမာရပးရြာပ်ပထားသည။် ဇယား (၃၊ ၁) တငွ ်အတန်းအလိြု ်အရသးစတိ်
သင်ယူမှုေည်ေွယ်ေျြ်ြို တိုင်းတာနိုင်ေန် ပမင်သာသိေှိလွယ်ရသာ ရေါဟာေအသုံးအနှုန်းများပြင�် ရြာ်ပပ
ထားသည်။ ဇယား(၃၊ ၂) တွင် သင်ယူမှုေလဒ်များနှင� ်အဆုိပါသင်ယူမှုေလဒ်များြုိ ရြျာင်းသားများ မည်သည�်
အတိုင်းအတာအထိ ပပည�်မီသည်ြို စစ်ရဆးအြဲပြတ်ောတွင် အသုံးပပုရသာ တတ်ရပမာြ်မှုအညွှန်းြိန်း
များ သတ်မှတ်ေန် အရသးစိတ်ေည်ေွယ်ေျြ်များ  အသုံးပပုပုံြို ရြာ်ပပထားသည်။ ဤသို့ သင်ယူမှုေလဒ်
များြို အပပုအမူပပအသုံးအနှုန်းများပြင�် ရြာ်ပပပေင်းြို ရြျာင်းသားများ၏ သရဘာထားများ၊ ြိုယ်စိတ်
ြျန်းမာ ေျမ်းသာပေင်းစသည်တို့ အပါအေင် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနယ်ပယ်အားလုံးအတွြ် အသုံးပပုနိုင်သည်။ 
ရြျာင်းသားများ၏ သငယ်မူှုေလဒမ်ျားြိ ုစစရ်ဆးအြပဲြတေ်န ်အဆိပုါေလဒမ်ျားြိ ုအပပုအမပူပအသုံးအနှုန်း 
များပြင�် ရအာြ်တွင်တင်ပပထားသည�်အတိုင်း ရြာ်ပပေန်လိုအပ်သည်။ 

၆၂။

၆၃။

ဇယား (၃၊ ၁) ရယဘုယျ ေည်မှန်းေျြ်များနှင�် ေည်ေွယ်ေျြ်များ - သတ္တမတန်း သေဃျာမှ အြ္ခောြိန်းတန်း
များ သင်ေန်းစာရေါင်းစဉ်အတွြ် နမူနာပုံစံ

ဇယား (၃၊ ၂) သငယ်မူှု ေညေ်ယွေ်ျြမ်ျား၊ သငယ်မူှုေလဒမ်ျားနငှ� ်တတရ်ပမာြမ်ှုအညွှန်းြနိ်းများ - သတ္တမတန်း 
သေဃျာမှ အြ္ခောြိန်းတန်းများ သင်ေန်းစာရေါင်းစဉ်အတွြ် နမူနာပုံစံ

၃၅

သင်ရုိးညွှန်းတမ်း

အညွှန်းခဘာင်

သင်ယူမှုရည်ရွယ်ေျက်များ

နယ်ပယ်

အ
က

္ခရာ
သ

ေဂျ
ာဆို

င်ရ
ာခ

ြာ်
ြပ

ေျ
က်

မျ
ား

သင်ယူမှုရလဒ်များ တတ်ခြမာက်မှုအညွှန်းကိန်းများ

သင်ယူမှုနယ်ပယ်

နှင့်အစီအစဉ်

ရည်ရွယ်ေျက်

အတန်းလုိက်

အခသးစိတ်

 ရည်ရွယ်ေျက်

 နှင့် နယ်ပယ်

 အလုိက် ပါေင်ခသာ 

အခကကာင်းအရာ

ရည်မှန်းေျက်

(ခကျာင်းသားများသည်…

လိမ့်မည်။)

ကိန်းဆုိင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကုိ

အသံုးြပု၍  အက္ခရာကိန်း၏ 

တန်ြုိးကုိ ရှာတတ်ရန်။

မျ ိုးတူခသာကိန်းလံုးများကုိ

အုပ်စုြေဲ့ ၍ အက္ခရာကိန်း 

တန်း၏ တန်ြုိးကုိ

ရှာတတ်မည်။

သင့်ခလျာ်ခသာ ကိန်းဆုိင်ရာ 

ဂုဏ်သတ္တြိြင့်    မျ ိုးတူခသာ အက္ခရာ

ကိန်းများကုိ စုပပီး အရှင်းဆံုးပံုစံ

ြြင့် ခြာ်ြပနုိင်မည်။ 

အက္ခရာကိန်းတန်းများ ခပါင်းြေင်း၊ 

နုတ်ြေင်း၊ ခြမောက်ြေင်းနှင့် မုိနုိ       

မီယယ်၂၂ အေျင်းေျင်းစားြေင်းကုိ

 နားလည်၍  ပုစ္ဆာများခြြရှင်း

တတ်မည်။

ခန့စဉ်ကကုံခတေ့ ရခလ့ရိှသည့်   

မသိကိန်းတစ်လံုးပါ ညီမျှြေင်းကုိ

 တေက်ေျက်နုိင်ရန် အဆင့်များ

ကုိ ရှင်းြပနုိင်မည်။

ကိန်းဆုိင်ရာဂုဏ်သတ္တမိျားကုိ

 အသံုးြပု၍    မသိကိန်းတစ်လံုး

ပါခသာ တစ်ထပ်ညီမျှြေင်းကုိ

ခြြရှင်းတတ်မည်။

အက္ခရာကိန်း၏ တန်ြုိးကုိ

ရှာတတ်ရန်။

မသိကိန်းတစ်လံုးပါ

ခသာ တစ်ထပ်ညီမျှြေင်းပုစ္ဆာ

များကုိ ခြြရှင်းရန်။

(ခကျာင်းသားများ…လိမ့်မည်ဟု 

ခမျှာ်မှန်းထားသည်။)

(သင်ယူမှုရလဒ်များကို ြပည့်ြပည့်ေေ

 လုပ်ခဆာင်နိုင်ခသာ ခကျာင်းသား

များသည် ……လုပ်နိုင်ကကမည။်)

စာရငး်အငး်၊ အက္ခရာကိနး်တနး်ဆုိင်ရာ ခြာြ်ပ ေျကမ်ျားနှင့် ကိနး်ဂဏနး်
စနစ်များ၏ အခြေေံကို တတ်ခြမာက်ခကကာင်းြပသနိုင်ပပီး ၎င်းတို့ကိ ု
အသကအ်ရွယအ်လိုက ်ခန့စဉ်ဘေတေင ်အသုးံေျတတလ်ာရန။်

အက္ခရာကိန်းတန်းဆိုင်ရာခြာ်ြပေျက်များ၏ အသုံးအနှုန်းများ
ကို ရှငး်လငး်စောသိရှိရန။်

ြြန့်ခေရဂုဏသ်တ္ိတကို အသုးံြပုတတရ်န။်

အက္ခရာကိန်းတန်းများ ခြြရှင်းရာတေင် ြြန့်ခေရဂုဏ်သတ္တိကို
အသုးံြပု၍ ခြြရှငး်တတရ်န။်

အက္ခရာကိနး်တန်းများ၏ တနြ်ိုးကိုရှာတတရ်န။်

မသိကိနး်တစလံု်းပါ တစ်ထပညီ်မျှြေငး်ကုိ အသံုးေျ၍ လကခ်တေ့
ဘေြပဿနာများကို ခြြရှငး်နိုငရ်န။်

၁ ။

၂ ။

၃ ။

၄ ။

၅ ။

အက္ခရာကိနး်တနး်ဆုိငရ်ာ ခြာြ်ပေျကမ်ျားကုိ နားလညြ်ေငး်နှင့် အသံုးေျ
နိုငြ်ေငး်ကို ဆကစ်ပန်ိုငရ်န။်

သတ္တမတန်းသေဂျာ-၁ မှ သငေ်န်းစာဥပမာ

၂၂ မသိြိန်းတစ်လုံးပါအြ္ခောညီမျှပေင်းများ (Monomial)



အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG) www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG)43 44

သင်ယူမှုရလဒ်များမှ တတ်ခြမာက်မှုစံသတ်မှတ်ေျက်များဆီသို့

ရမျှာ်မှန်းထားသည�်အောြို ရြျာင်းသားတစ်ဦးရလ�လာသင်ယူပေင်း ေှိ/မေှိ သိေှိေန် ဆောသည် ၎င်း 
ရြျာင်းသားသိေှိ၊ လုပ်ြိုင်၊ ပပုမူနိုင်သည�် အောများြို စစ်ရဆးအြဲပြတ်ေမည်ပြစ်ဖပီး တတ်ရပမာြ်မှုစံ
များနှင�် နှိုင်းယှဉ်ကြည�်ေပါမည်။

ပုံ (၃၊ ၂) သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအညွှန်းရဘာင်မှ တတ်ရပမာြ်မှု စံသတ်မှတ်ေျြ်များ/ အဆင�်များဆီသို့

အတန်းတွင်းစစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းသည် ြာလတိုတစ်ေု အတွင်း (ဥပမာ - အပတ်စဉ် သို့မဟုတ် လစဉ်) 
ရြျာင်းသားများ၏ တုိးတြ်မှုြုိသိေိှေန်အတွြ် တတ်ခြမာက်မှုစံသတ်မှတ်ေျက်တစ်ေုစီြုိ အသံုးပပုသည်။
 

ရြျာင်းအရပေပပုစစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းနှင�် အဆင�်ဖပီးရပမာြ်မှုစစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းတို့သည် အတန်း
အဆင�တ်စေ်လုုံးဖပီးရပမာြမ်ှု အပါအေင ်အေျနိြ်ာလတစေ်အုတငွ်း ရြျာင်းသားများ၏ တတရ်ပမာြမ်ှုြိ ု
စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းပြစသ်ည။် ဤသိုလ့ပုရ်ဆာငန်ိငုေ်န ်တတရ်ပမာြမ်ှုစသံတမ်တှေ်ျြမ်ျားြိ ုသတမ်တှေ်န ်
လိုအပ်သည်။ 

ဥပမာအားပြင�် “အြ္ခောြိန်းတန်းဆိုင်ော လုပ်ထုံးများြို သိေှိနားလည်မှုနှင�် လြ်ရတွ့အသုံးေျမှုတို့ြို 
ဆြ်စပ်နိုင်ေန်” ဟူရသာ ေည်ေွယ်ေျြ်အတွြ် တတ်ရပမာြ်မှုစံသတ်မှတ်ေျြ်တွင် “အြ္ခောြိန်းတန်း
ဆိုင်ောညီမျှပေင်းများြို သိေှိနားလည်မှု” နှင�် “အြ္ခောြိန်းတန်းများြို လြ်ရတွ့အသုံးေျနိုင်မှုစွမ်းေည်” 
ဟူ၍ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါေင်သည်။ ဤအပိုင်းနှစ်ပိုင်းတွင် သေဃျာညီမျှပေင်းများြို မည်မျှမှတ်မိသည်၊ မည်မျှ 
တိတိြျြျ ပပန်လည်အသုံးေျနိုင်သည်နှင�် ၎င်းတို့၏ ေြ်ေဲမှုအဆင�်များအရပါ်မူတည်၍ တတ်ရပမာြ်မှုြို
သတ်မှတ်ရြာ်ထုတ်နိုင်ေန် အရသးစိတ်ထပ်မံရြာ်ပပနိုင်သည်။ ဤသို ့တတ်ရပမာြ်မှုြို အရသးစိတ် 
ရြာ်ပပပေင်းသည် ဇယား (၃၊ ၃) ပါ “အလေန်ခကာင်း၊ ခကာင်း၊ သာမန် နှင့် ထပ်မံကြီးကိုးစားရန်” ကဲ့သို့ခသာ 
စေမ်းခဆာင်နိုင်မှုအဆင့်များ (Performance Levels) သတ်မှတ်ေန်အတွြ် အရပေေံတစ်ေုေျမှတ်ရပးသည်။ 
အဆိုပါ စွမ်းရဆာင်နိုင်မှုအဆင�်များမှ တစ်ေုြို အနိမ့်ဆုံးတတ်ခြမာက်မှုစံသတ်မှတ်ေျက် (Minimum 
Achievement Standard) အပြစ်  ရေွးေျယ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။

စမွ်းရဆာငန်ိငုမ်ှုအဆင်�အမျ ိုးမျ ိုးနငှ်� ြိြုည်သီည�ေ်လဒမ်ျား ထတုပ်ပနေ်န ်စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းြိ ုရေးဆွဲ
ပပင်ဆင်ောတွင် ဤဥပမာြဲ�သို့ ဆုံးပြတ်သင်�သည်။ ရိုးေှင်းရသာ အြ္ခောြိန်းတန်းများမှ ရှုပ်ရထွးေြ်ေဲ
ရသာ အြ္ခောြိန်းတန်းများအထိ အမျ ိုးမျ ိုးေှိသည�်အနြ် နမူနာအြ္ခောြိန်းတန်းအေျ ို့ြို ရေွးေျယ်
စစ်ရဆးမည် သို့မဟုတ် အြ္ခောြိန်းတန်းအားလုံးြိုစစ်ရဆးမည် စသည�် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း ဆိုင်ော

၆၄။

၆၅။

၆၆။

၆၇။

၆၈။

တတ်ရပမာြ်မှုစံသတ်မှတ်ေျြ်များြို ေှင်းလင်းစွာရြာ်ပပထားမှသာ စစ်ရဆးအြဲပြတ်လွှာပပုစုသူများနှင�်
ဆောများသည် ၎င်းတတ်ရပမာြ်မှုစံသတ်မှတ်ေျြ်များနှင�်အညီ လွယ်ြူစွာအြဲပြတ်အမှတ်ရပးနိုင်မည�် 
စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုလုပ်ငန်းများြို ပပုစုနိုင်မည်။ ဤသို့ရသာ စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုလုပ်ငန်းများသည် 
ရြျာင်းသားများြ သငယ်မူှုေလဒမ်ျားြိ ုမညမ်ျှရြာင်းစွာ ထတုရ်ြာပ်ပသနိငုသ်ညြ်ိ ုစစရ်ဆးအြပဲြတ်
ေန ်အရထာြအ်ြပူပုသည။် ဤလပုင်န်းများပြင� ်ရြျာင်းသားများသည ်တတရ်ပမာြမ်ှုစသံတမ်တှေ်ျြမ်ျား 
ြိ ုမညသ်ည�အ်တိငု်းအတာထ ိပပည�မ်သီညြ်ိ ုလယွြ်စူွာသေိှနိိငုသ်ည။် သိုပ့ြစပ်ါ၍   ပမနမ်ာနိငုင်စံာစစဦ်းစီးဌာန 
သည ်တတရ်ပမာြမ်ှုစသံတမ်တှေ်ျြမ်ျား (Achievement Standards) နငှ� ်သြဆ်ိငုရ်သာ စမီြံနိ်းတစေ်ြုိ ု
လြေ်ှတိငွအ်ရြာငအ်ထညရ်ြာရ်ဆာငေ်ြွလ်ျြေ်ှဖိပီး ၎င်းစမီြံနိ်းနငှ� ်စပလ်ျဉ်းသည� ်စာေြွစ်ာတမ်းများအား 
(၂၀၂၁-၂၀၂၂) ပညာသင်နှစ်အတွင်း ေေှိနိုင်မည်ပြစ်သည်။

တတ်ရပမာြ်မှုစံသတ်မှတ်ေျြ်တစ်ေျြ်စီသည် ရြျာင်းသားများအား မည်သည်တို့ြို သိေှိရစလိုသည်၊ 
မညသ်ညတ်ိုြ့ိ ုနားလညသ်ရဘာရပါြရ်စလိသုည၊် မညသ်ည်� ြျွမ်းြျငမ်ှု၊ တတြ်ျွမ်းမှုများြိ ုလပုရ်ဆာင်
နုိင်ရစလုိသည်၊ သရဘာထားများြုိ မည်သ့ုိရပပာင်းလဲရစလုိသည် စသည်� အရေးကြီးရသာ သင်ယူမှုေလဒ်များြုိ 
ရြာ်ပပသည်။

တတရ်ပမာြမ်ှုစသံတမ်တှေ်ျြမ်ျားသည ်ရြျာင်းသားများ၏ သငယ်တူတရ်ပမာြမ်ှုြိ ုေငှ်းလင်းစွာ ရြာပ်ပ
နိုင်ရသာရကြာင�် သင်ကြားသင်ယူမှုလုပ်ငန်းများ အရြာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ေွြ်ေန်အတွြ်အသုံးေင်
ရသာ လမ်းညွှနပ်ငပ်ြစသ်ည။် ထိုပ့ပင ်ဆောများနငှ� ်ရြျာင်းအပုမ်ျားသည ်၎င်းစသံတမ်တှေ်ျြမ်ျားြိ ုအသုံးပပု
၍ ရြျာင်းသားများ၏ သငယ်မူှုြိ ု  ရစာင�က်ြည�န်ိငုဖ်ပီး ၎င်းတို၏့ တိုးတြမ်ှု၊ တတရ်ပမာြမ်ှုများြိ ုသုံးသပ်
ရပးနိုင်သည်။  ရြျာင်းသားများ၏ တတ်ရပမာြ်မှုစံသတ်မှတ်ေျြ်များအရပါ် ပပည�်မီမှုအတိုင်းအတာနှင�်
ပတ်သြ်သည�် ဆုံးပြတ်ေျြ်များသည် အရထာြ်အထားအရပေပပုပြစ်ေမည်။ ရြျာင်းသားများ၏ နမူနာ
အရပြ/လုပ်ငန်းြို အတန်းတစ်တန်းစီတွင် ရမျှာ်မှန်းထားသည�်အတိုင်း သင်ယူတတ်ရပမာြ်ရကြာင်းပပသ
ေန် အသုံးပပုနိုင်သည်။

၆၉။

၇၀။

၇၁။

 ဆုံးပြတေ်ျြမ်ျား ေျမတှေ်မည။် ဤဆုံးပြတေ်ျြမ်ျားသည ်ရြျာင်းသားများ၏ တတရ်ပမာြမ်ှုစ ံသတမ်တှ်
ေျြမ်ျားအရပါ် ပပည�မ်မီှုအတိငု်းအတာအား  အြပဲြတေ်နအ်တြွ ်အသုံးပပုလိြုရ်သာ  စစရ်ဆးအြပဲြတ်
မှုများ၏ ြိုးစားနိုင်မှု အေည်အရသွးြို အသိရပးရြာ်ပပသည်။ ပုံ (၃၊ ၂) တွင် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အညွှန်း
ရဘာင်မှ တတ်ရပမာြ်မှုစံသတ်မှတ်ေျြ်များဆီသို့ မည်သို့ ရောြ်ေှိနိုင်သည်ြို ပပသထားသည်။



အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG) www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG)45 46

ဇယား (၃၊ ၃) သငယ်မူှုေလဒမ်ျားရပါြရ်ပမာြပ်ေင်းြိ ုရနာြအ်တန်းအဆင�သ်ို ့တြရ်ောြေ်န ်အဆငသ်င�်
ေှိမှု အရပေအရနအပြစ် ရပပာင်းလဲရြာ်ပပပေင်းနမူနာပုံစံအနိမ�်ဆုံးတတ်ရပမာြ်မှုစံသတ်မှတ်ေျြ်တစ်ေုသည် “ရြျာင်းသားတစ်ဦး၏ရနာြ်ထပ်သင်ယူမှုအဆင�်

အတြွ ်အဆငသ်င�ပ်ြစရ်ကြာင်းရြာပ်ပသည� ်စမွ်းရဆာငန်ိငုမ်ှုအဆင�မ်ျား”ြိ ုသတမ်တှရ်ပးသည။် အနမိ်�ဆုံး
တတ်ရပမာြ်မှုစံသတ်မှတ်ေျြ်တစ်ေုသည် ရြျာင်းသားများ၊ ရြျာင်းများနှင�် နိုင်ငံအဆင�် တတ်ရပမာြ်မှု
များြိ ုရြာပ်ပေနန်ငှ� ်ကြီးကြပေ်န ်အရပေေမံမူျားေျမတှရ်ပးသည။် တတရ်ပမာြမ်ှုစသံတမ်တှေ်ျြတ်ငွ ်ရြာပ်ပ
ပါေှရိသာ စမွ်းရဆာငန်ိငုမ်ှုအဆင�မ်ျားအား ရြျာင်းသားများ၊ ရြျာင်းများနငှ� ်နိငုင်အံဆင� ်တတရ်ပမာြမ်ှုများြိ ု
ရြာ်ပပသည�် အပေားရသာ စံသတ်မှတ်ေျြ်များ  ( ဥပမာ - ြျွမ်းြျင်ပိုင်နိုင်သည်၊ တတ်ရပမာြ်သည် ) 
သတ်မှတ်ောတွင် အသုံးပပုနိုင်သည်။

ရြျာင်းသားတစ်ဦး၏ သင်ယူမှုြို တေားေင်အသိအမှတ်ပပုောတွင် အသုံးပပုသည်� တတ်ရပမာြ်မှုစံ 
သတ်မှတ်ေျြ်များသည် သင်ယူမှုေလဒ်များ၊ စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုများနှင�် ြိုြ်ညီမှုေှိေန် လိုအပ်သည်။ 
တတ်ရပမာြ်မှု စံသတ်မှတ်ေျြ်များသည် ရြျာင်းသားများ မည်သည�်အောများြိုသိေှိသွားဖပီး 
မည်သည်တို့ြို လုပ်ရဆာင်နိုင်ေန် ရမျှာ်မှန်းထားသည်တို့နှင�် ပတ်သြ်၍ ေှင်းလင်းတိြျစွာရြာ်ပပနိုင်ေန် 
ရိုးေငှ်းရသာဘာသာစြားြိ ုအသုံးပပုေမည။် သငယ်မူှုကိ ုတရားေငအ်သအိမတှြ်ပုခရးအတေက ်အသုံးြပုသည့ ်
တတခ်ြမာကမ်ှုစသံတမ်တှေ်ျကမ်ျားသည ်“အခရးကြီးကီးခသာ” သငယ်မူှုရလဒမ်ျားအားလုံးကိ ုခေုံငုရံမည။် အခရး
ကြီးကီးခသာသင်ယူမှုရလဒ်များဆိုသည်မှာ ခကျာင်းသားတစ်ဦးအခနြြင့် ခနာက်အတန်းတစ်တန်း သို့မဟုတ် 
ခနာက်အဆင့်တစ်ဆင့်တေင် ခအာင်ြမင်စော သင်ယူနိုင်ရန် ြပည့်မီရမည့်အရာများြြစ်သည်။ သင်ယူမှုြို 
အသအိမတှပ်ပုရေးအတြွ ်စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းမ ှေေှရိသာေလဒမ်ျားသည ်ရြျာင်းသားတစဦ်းအရနပြင� ် 
အရေးကြီးရသာ သင်ယူမှုေလဒ်များြို ပပည်�မီမှု ေှိ/မေှိ ပပသေမည်။

ဇယား (၃၊ ၃) သည ်တတရ်ပမာြမ်ှုစသံတမ်တှေ်ျြပ်ါ စမွ်းရဆာငန်ိငုမ်ှုအဆင�မ်ျားြိ ုေမတှမ်ျား၊ အဆင�မ်ျား
နှင�်  မည်သို့ေျတိ်ဆြ်၍ အသုံးပပုနိုင်သည်ြို ဥပမာပပသထားပေင်းပြစ်သည်။ ဤဥပမာတွင် စစ်ရဆး  
အြပဲြတမ်ှု၏ ေလဒမ်ျားြိ ုေငှ်းလင်းစွာရြာပ်ပ ပေင်းသည ် ရြျာင်းသားများ၏ ရနာြထ်ပသ်ငယ်မူှုအဆင�်
တစ်ဆင�်သို့ တြ်ေန်အတွြ် အရေးကြီးရကြာင်း ရြာ်ပပထားသည်။

၇၂။

၇၃။

၇၄။

၇၅။

သင်ယူတတ်ခြမာက်မှုကို တရားေင် အသိအမှတ်ြပုြေင်း 

A

B

C

D

ရမှတ်

၈၀-၁၀၀ အလေန်ခကာင်း  

(EXCELLENT)

ခကာင်း

(GOOD)

သာမန်  

(SATISFACTORY)

ထပ်မံကြီးကိုးစားရန်

(NEEDS TO BE 

IMPROVED)

၆၀-၇၉

၄၀-၅၉

၄၀ ခအာက်

အဆင့် အဆင့်အညွှန်း

ရှင်းလင်းခြာ်ြပေျက်

“ခကျာင်းသားသည်”

ဤအဆင့်တေင် ဘာသာရပ်ဆိ ုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပိ ုင်နိ ုင်မှုကိ ု ြပသပပီး၊ 
သင်ရိ ုးမာတိကာများတေင် အခရးကြီးကီးခသာသင်ယူမှုရလဒ်များအြြစ ်
သတမှ်တထ်ားခသာ အသိပညာ၊ နားလညသ်ခဘာခပါကမ်ှုများ၊ ကျွမး်ကျင်
မှုများနှင့် တတ်ကျွမ်းမှုများကို ပိုမိုနက်နဲရှုပ်ခထေးသည့် အခြေအခနများ
တေင် တီထေင်ြနတီ်းနုိင်စေမး်ြြင့် လကခ်တေ့ အသံုးေျနုိင်သည။် ခနာက ်အတနး်
တစတ်နး်တေင ်ခအာငြ်မင်မှုများရရိှရနအ်တေက ်ခကာငး်စောကြီးကိုတငြ်ပင်ဆင်
မှုရှိသည။်

ဤအဆင့်တေင် ဘာသာရပ်တစ်ေု၏ အခကကာင်းအရာ အများစုနှင့် 
သငရုိ်းမာတိကာများတေင ်အခရးကြီးကီးသငယူ်မှုရလဒမ်ျားအြြစ ်သတမှ်တ်
ထားခသာ အသိပညာ၊ နားလည်သခဘာခပါက်မှုများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများ
နှင့် တတ်ကျွမ်းမှုများကို ကျွမ်းကျင်မှုရှိခကကာင်းြပသပပီး၊ ခနာက်အတန်း 
တစ်တန်းတေင်လည်း ထိုဘာသာရပ်တေင် ခအာင်ြမင်စော ပါေင်ခဆာင်ရွက ်
နိုငခ်ြေရှိသည။်

ဤအဆင့်တေင် သင်ရိုးမာတိကာများတေင် အခရးကြီးကီး သင်ယူမှုရလဒ်များ 
အြြစ် သတ်မှတ်ထားခသာ အသိပညာ၊ နားလည်သခဘာခပါက်မှုများ၊ 
ကျွမး်ကျငမ်ှုများနှင့် တတက်ျွမး်မှုများ၏ အခြေေသံခဘာများတေင ်ခြာြ်ပ
ထားသည့်အတိုင်း ဘာသာရပ်တစ်ေု၏ အခြေေံသင်ယူမှုကို ြပသသည်။ 
ခနာကအ်တနး်တစတ်နး်၌ ထုိဘာသာရပ်တေင ်ခအာငြ်မင်စော ပါေငခ်ဆာငရွ်က်
ရန ်အေကအ်ေဲအေျ ို့ ရှိနိုငသ်ည။်

ဤအဆင့၌် သငရ်ိုးမာတကိာ၏ အခြေေအံခရးကြီးကီးသငယ်မူှုရလဒ ်အေျ ို့တေင ်
အသပိညာ၊ နားလညသ်ခဘာခပါကမ်ှုများ၊ ကျွမ်းကျငမ်ှုများနငှ့ ်တတက်ျွမ်းမှု 
များကိ ုအကန့်အသတြ်ြင့သ်ာ ြပသသည။် ခနာကအ်တန်းတစတ်န်း၌ ထို
ဘာသာရပတ်ေင ်ပါေငခ်ဆာငရ်ကွရ်န ်အေကအ်ေမဲျား ခတေ့ကကုံရနိငုသ်ည။်

သင်ယူမှုဆင�်ြဲတိုးတြ်ပေင်းအရပါ် အေင်းေံထားရသာ တတ်ရပမာြ်မှုစံသတ်မှတ်ေျြ်များြို အရပေေံ၍
အနိမ့်ဆုံးတတ်ခြမာက်မှုစံသတ်မှတ်ေျက် (Minimum Achievement Standard)  ပြစ်ရပါ်လာသည်။ ဤ  
အနိမ့်ဆုံးတတ်ခြမာက်မှုစံသတ်မှတ်ေျက်သည် အတန်းအသီးသီးရှိ ဘာသာရပ်တစ်ေု သို့မဟုတ် သင်ယူမှု
နယ်ပယ်တစ်ေုတေင် အနိမ့်ဆုံးလက်ေံနိုင်ခသာ စေမ်းခဆာင်နိုင်မှုအဆင့်များကို သတ်မှတ်ခပးသည်။



အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG) www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG)47 48

ဇယား(၃၊ ၃) သည် ရြျာင်းသားများအရနပြင�် ရမျှာ်မှန်းထားရသာ သင်ယူမှုေလဒ်များြို ရအာင်ပမင်ရပါြ်
ရပမာြ်မှုေှိ/မေှိ သတ်မှတ်ရြာ်ပပေန်နှင�် ရနာြ်အဆင�်သင်ယူမှုတွင် သြ်ရောြ်နိုင်မည�် အတိုင်းအတာ
ပမာဏြိ ုရြာပ်ပေန ်အလနွအ်သုံးေငသ်ည။် (A,B,C,D) ပြင� ်ရြာပ်ပသည�အ်ဆင�မ်ျားသည ်အဆိပုါသြရ်ောြ်
နိုင်မှုများြို လွယ်ြူေှင်းလင်းစွာ ရြာ်ပပသည�်နည်းသာပြစ်သည်။

အရထာြ်အထားအရပေပပုအမှတ်ရပးစံဇယားများ စီစဉ်ရေးဆွဲမှုနှင�် အသုံးပပုမှုတို့သည် ရြျာင်းအရပေပပု 
စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း သ့ုိမဟုတ် နုိင်ငံအဆင� ်စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းများအတွြ် ဆီရလျာ်မှုေိှသည်သာမြ 
ရြျာင်းသားများ မည်သည�်အောြို တတ်ရပမာြ်ဖပီး၊ မည်သည�်အောြို တတ်ရပမာြ်မှုမေှိသည်ြို 
တိြျစွာရြာ်ထုတ်ရပးသည�် အတန်းတွင်းစစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းအတွြ်လည်း အသုံးေင်သည်။ 
ဆောများအရနပြင� ်ရြျာင်းသားများ၏သငယ်မူှုြိရုလ�လာရစာင်�ကြည်�စစရ်ဆးအြပဲြတန်ိငုရ်သာ စမွ်းေည ်
ေှရိကြာင်းပပသေနန်ငှ� ်အရသးစတိ ်စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှုမတှတ်မ်းများထားေှဖိပီး၊  ထိစုစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းမ ှ
ေေှိရသာ အေျြ်အလြ်များြို ရြျာင်းသားများ သင်ယူမှု တိုးတြ်ရေးအတွြ် လမ်းညွှန်သြွယ် 
အသုံးပပုနိုင်ရကြာင်းပပသေန် လိုအပ်ရကြာင်း ရြာ်ပပထားသည်။ အရထာြ်အထားအရပေပပု အမှတ်ရပးစံ 
ဇယားြို အသုံးပပုရကြာင်း မှတ်တမ်းမှတ်ောပြင်�ပပသပေင်းသည်  ဆောများတွင် လိုအပ်သည�် တတ်ြျွမ်းမှု 
အေည်အေျင်းများေှိရကြာင်း ရြာ်ပပရနသည်။   

အဆင�်ဖပီးရပမာြ်ရကြာင်းလြ်မှတ်ြဲ�သို့ရသာ အသိအမှတ်ပပုလြ်မှတ်ရပးောတွင် ဘာသာေပ်ဆိုင်ော 
သင်ယူမှုေလဒ်များအပပင် ရြျာင်းသားများ၏ ပညာရေးနှင� ်ဆြ်စပ်သည� ်အပေားအေျြ်အလြ်များြုိလည်း
ထည�်သွင်း၍ စစ်ရဆးအြဲပြတ် အစီေင်ေံတင်ပပေန် လိုအပ်သည်။ ၎င်းအေျြ်များမှာ ရြျာင်းတြ်မှန်မှု၊
အားြစားနှင�် အနုပညာဆိုင်ောလုပ်ရဆာင်မှုများ၊ စည်းြမ်းလိုြ်နာမှုနှင�် သင်ရိုးပပင်ပလုပ်ရဆာင်မှုများ
တွင် ပါေင်ပေင်းများပြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့ြို စစ်ရဆးအြဲပြတ်ောတွင်လည်း ဘာသာေပ်များြို အြဲပြတ်
သြဲ�သို့ ရြျာင်းသား၏ ရအာင်ပမင်မှုြို သတ်မှတ်ရြာ်ပပေမည်။ “ခကျာင်းသားအေျင်းေျင်း နှိုင်းယှဉ်၍
အစီရင်ေံတင်ြပြေင်းအစား စေမ်းခဆာင်နိုင်မှုအဆင့်နှင့် တတ်ခြမာက်မှုစံသတ်မှတ်ေျက်အခြေြပု အစီရင်ေံ
တငြ်ပြေင်းကိ ုအသုံးြပုြေင်းသည ်အခရးကြီးကီးသည့ ်အခြပာင်းအလတဲစေ်ြုြစသ်ည။်” ဤသို ့အစေီငေ်တံငပ်ပပု ံ
ရပပာင်းလပဲေင်းသည ်ပညာရေးပပုပပငရ်ပပာင်းလမဲှုများ၏ အဓြိအေျြတ်စေ်ပုြစသ်ည� ်တတြ်ျွမ်းမှုအရပေပပု
သင်ကြားရေး၊ သင်ယူရေးနှင�် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ရေးတို့ြို ဦးတည်ရဆာင်ေွြ်ပေင်း ပြစ်သည်။

ရြျာင်းအရပေပပုစစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းနှင�် အဆင�် ဖပီးရပမာြ်မှုစစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းတို့၏ အဓိြ 
ေည်ေွယ်ေျြ်မှာ ရြျာင်းသားများသည် ပညာရေးြို ရအာင်ပမင်စွာ ဆြ်လြ်သင်ယူနိုင်ေန် လုံရလာြ်
ရသာ အသပိညာ၊ ြျွမ်းြျငမ်ှုနငှ� ်တတြ်ျွမ်းမှုများေှ/ိမေှြိိ ုသေိှ ိရြာထ်တုေ်နပ်ြစသ်ည။် သိုပ့ြစေ်ာ အဆိပုါ
စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုများအတွြ် အမှတ်ရပးစည်းမျဉ်းများသည် ရြျာင်းသားများ အတန်းအဆင�်တစ်ေု 
အဖပီးတငွ ်ဘာသာေပတ်စေ်၏ု အဓြိသငယ်မူှုေလဒတ်စေု်စြီိ ုတတရ်ပမာြမ်ှုေှ/ိ မေှ ိတြိျစွာ စစရ်ဆးနိငုသ်ည။် 

စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုတစ်ေု (လုပ်ငန်းတစ်ေု၊ စာရမးပွဲတစ်ေု သို့မဟုတ် စစ်ရဆးမှုတစ်ေု) ြို ဇယား (၃၊ ၃) ပါ 
ေငှ်းလင်းရြာပ်ပေျြမ်ျားနငှ� ်လိြုရ်လျာညရီထ ွပြစရ်အာင ်စစီဉရ်ဆာငေ်ြွန်ိငုသ်ည။် ဤြဲ�သိုလ့ပုရ်ဆာငေ်ာ၌ 
စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှုတစေ်တုငွ ်အရပေေအံဆင�တ်တရ်ပမာြမ်ှုများြိ ုရြာပ်ပနိငုသ်ည� ်နည်းလမ်းများသာမြ 
ပိုမို ပမင�်မားရသာ နားလည်သရဘာရပါြ်မှု၊ ြျွမ်းြျင်မှုများနှင�် တတ်ြျွမ်းမှုများြိုပါ ပပသနိုင်သည�် 
နည်းလမ်းများလည်း ပါေင်ေမည်။ ဘလွန်းမ် (Bloom) နှင�် SOLO ြဲ�သို့ရသာ သင်ယူမှုအဆင�်ေွဲပေင်းပုံစံများ
သည် ထိုြဲ�သို့ရသာ စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုြို စီစဉ်ော၌ အရထာြ်အြူ ပြစ်ရစသည်။

ေမှတ်များြိုအသုံးပပု၍ ရြျာင်းသားများ၏ တတ်ရပမာြ်မှုြို အသိရပးပေင်း၏ အားနည်းေျြ်တစ်ေပ်မှာ
ရြျာင်းသား၏ လုပ်ရဆာင်နိုင်မှုြုိ အဆင�် ၁၀၀ (ဥပမာ - ၁ မှ ၁၀၀ အထိ) တိြျေိုင်လုံစွာ ေွဲပေားရြာ်ပပ
နိငုသ်ညဟ် ုမှားယငွ်းစွာယဆူနိငုပ်ေင်းပြစသ်ည။် ဤအားနည်းေျြမ်ျားြိ ုရပြေငှ်းနိငုေ်နအ်တြွ ်တတရ်ပမာြ်
မှုစံသတ်မှတ်ေျြ်များနှင�် စွမ်းရဆာင်နိုင်မှုအဆင်�များြို အသုံးပပုနိုင်သည်။ အေျ ို့ရသာစစ်ရဆးမှုများသည်
အလွန်ရိုးေှင်းလွယ်ြူရသာ ရမးေွန်းများသာပါေှိသပြင်� ထိုစစ်ရဆးမှုအား ရပြဆိုေန် ရြျာင်းသားသည် 
သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပါ အရကြာင်းအောအားလုံးြို ြျွမ်းြျင်ေန် မလိုအပ်ရပ။ ဤြဲ�သို့ရသာ စစ်ရဆးမှုများ
တငွ ်ရြျာင်းသားများသည ်အပမင်�ဆုံးေမတှမ်ျား ေေှရိသာလ်ည်း ၎င်းတို၏့ ြျွမ်းြျငပ်ိငုန်ိငုမ်ှုြိ ုရြာထ်တု်
ေွင်�မေေှိကြရပ။

ရြျာင်းသား၏ လုပ်ရဆာင်မှုအေည်အရသွးအဆင�်ြို ရြာ်ပပသည�် အရထာြ်အထားအရပေပပုအမှတ်ရပး 
စဇံယား (Evidence-based Rubric) ြိ ုအသုံးပပု၍ တတရ်ပမာြမ်ှုစသံတမ်တှေ်ျြြ်ိ ုပိမုိထုရိောြရ်အာင်
ပပုလုပ်နိုင်သည်။ ဤအရထာြ်အထားအရပေပပုအမှတ်ရပးစံဇယားတွင် ရြျာင်းသားများ၏ လုပ်ြိုင်
ရဆာင်ေွြ်နိုင်မှုြို အေည်အရသွးအဆင�်များအပြစ် ရြာ်ပပထားသည်။ ၎င်းအမှတ်ရပးစံဇယားများသည် 
ရြျာင်းသားများ လပုရ်ဆာငန်ိငုမ်ှု၊ ရပပာဆိနုိငုမ်ှု၊ ပပုမနူိငုမ်ှု၊ ရေးသားနိငုမ်ှုတို၏့ အေညအ်ရသွးြိ ုအရသးစတိ်
ရြာ်ပပထားသည်။

၇၆။ ၈၁။

၈၂။

၇၇။

၇၈။

၇၉။

၈၀။



အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG) www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG)49 50

စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းနှင့် 
သင်ယူြေင်း 

 အေန်း

(၄)
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စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းနှင့်
သင်ယူြေင်း

အေန်း(၄)

ခေုံငုံသုံးသပ်ေျက်

၈၃။

၈၄။

ဤအေန်းတငွ ်စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းဆိငုေ်ာ အရပေေမံမူျားအရကြာင်း ရြာပ်ပထားသည။် ထိုပ့ပင်
 စစ်ရဆးအြပဲြတ်ပေင်းနှင�် သင်ယူပေင်းဆြ်စပ်ပုံ၊ စစရ်ဆးအြပဲြတ်မှုပုံစံအမျ ိုးမျ ိုး၊ ၎င်းတိုြ့ို
 အသုံးပပုသည�်အေျနိ်နှင်� အသုံးပပုပုံ  ြွာပေားေျြ်များြိုလည်း ေှင်းလင်းတင်ပပထားသည်။

စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းဟူသည် ရမျှာ်မှန်းထားရသာ သင်ယူမှုေလဒ်အရပါ် ရြျာင်းသား၏   
ရပါြရ်ပမာြမ်ှု အတိငု်းအတာြိ ုရြာပ်ပနိငုေ်န ်ြနိ်းဂဏန်းနငှ်� အေျြအ်လြမ်ျားြိ ုေင်းပမစ်
အမျ ိုးမျ ိုး အရပေအရနအမျ ိုးမျ ိုးမှ ရြာြ်ယူစုရဆာင်းသည�် ပြစ်စဉ်တစ်ေုပြစ်သည်။ ဤပြစ်စဉ်
တွင် ရြျာင်းသား၏ အနာဂတ်သင်ယူမှု အေွင�်အလမ်းနှင�် ဦးတည်ောြို ေျင�်ေျနိ်အြဲပြတ်ေန်၊ 
ထိုမှတစ်ဆင�် ၎င်းရြျာင်းသား၏ သင်ယူတတ်ရပမာြ်မှုြို တေားေင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ေန်နှင�်
အသိအမှတ်ပပုလြ်မှတ်ရပးအပ်နိုင်ေန် အစီေင်ေံတင်ပပပေင်းဟူရသာ လုပ်ငန်းတစ်ေပ်လည်း
ပါေင်သည်။

ြဏ္ဍ (၁) မှာ အတန်းတွင်းစစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းပြစ်ဖပီး ေည်ေွယ်ေျြ်မှာ ရြျာင်းသား၏ 
သငယ်မူှုြိ ုတိုးတြရ်စေနန်ငှ� ်ရြျာင်းသားတစဦ်းစ၏ီ လိအုပေ်ျြမ်ျားြိ ုပြည�ဆ်ည်း ရဆာငေ်ြွ်
ေန် ပြစ်သည်။

ြဏ္ဍ (၂)  မှာ ရြျာင်းအရပေပပု စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းပြစဖ်ပီး ေညေ်ယွေ်ျြမ်ှာ အတန်းြူးရပပာင်း 
ပေင်း (အတန်းတငရ်ပးပေင်း) နငှ�စ်ပလ်ျဉ်း၍ ဆုံးပြတေ်ျြေ်ျေန၊် မဘိများအား အစေီငေ်တံငပ်ပေနန်ငှ� ်
ရြျာင်းအဆင�တ်ငွ ်သငက်ြားရေးလိအုပေ်ျြမ်ျားြိ ုပပနလ်ညဆ်န်းစစေ်နတ်ိုအ့တြွ ်စာသငန်စှ ်
တစ်ရလျှာြ်လုံးတွင် ရြျာင်းသား၏ တတ်ရပမာြ်မှုြို တိုင်းတာေန် ပြစ်သည်။ 

ြဏ္ဍ (၃) မှာ မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင�် အထြ်တန်းအဆင�် ဖပီးရပမာြ်မှုစစ်ရဆးအြဲပြတ်
ပေင်းပြစ်ဖပီး ေည်ေွယ်ေျြ်မှာ ရြျာင်းသားတစ်ဦးေျင်းစီြုိ အသိအမှတ်ပပုလြ်မှတ်များရပးေန်၊ 
ရြျာင်းအဆင�်တွင် အေည်အရသွးအာမေံမှုေှိရစေန်နှင�် အသြ်ရမွးေမ်းရြျာင်းပညာေပ်များ
ြိုလည်း ဆြ်လြ်သင်ကြားေွင�်ေေန် ေည်ေွယ်သည်။

ြဏ္ဍ (၄) မှာ နမူနာအရပေပပုသင်ယူမှုစစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းများပြစ်ဖပီး ၎င်းတို့သည် မူေါဒ 
ေျမှတ်ပေင်းများနှင�် ပညာရေးစနစ်တစ်ေုလုံးြို အြဲပြတ်ပေင်း (System-level Evaluation) 
တိုအ့တြွ ်အသုံးပပုနိငုရ်သာ အရထာြအ်ထားများေေှေိန ်ြိယုစ်ားပပုနမနူာ ရြျာင်းသားများ 
သတ်မှတ်ရေွးေျယ်၍ စီမံေန့်ေွဲရဆာင်ေွြ်ရသာ စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းများ ပြစ်သည်။ 

အမျ ိုးသားပညာရည်စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းမူေါဒ (NAP) တွင် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း (ြဏ္ဍရလးေပ်) ၏ 
အရပေေံြျရသာလုပ်ငန်းများြို ရြာ်ပပထားသည်-

အဆိုပါ ြဏ္ဍ(၄) ေပ်၏ တူညီရသာအေျြ်မှာ ရြျာင်းသားတစ်ဦးေျင်းအတွြ်ပြစ်ရစ၊ ရြျာင်းအလိုြ်
ပြစရ်စ သိုမ့ဟတု ်နိငုင်အံဆင�အ်လိြုပ်ြစရ်စ ရြျာင်းသားများ၏ သငယ်မူှုတိုးတြရ်ေးအတြွ ်အေျြအ်လြ်
များ ပံ�ပိုးရပးပေင်းပြစ်သည်။ 

၈၅။

၈၆။

(ြ)

( ေ )

( ဂ )

(င်္)

စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်း (ကဏ္ဍခလးရပ်)
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စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းဆိသုညမ်ှာ ဆောများ မပြစမ်ရနတတအ်ပသ်ည� ်ပညာေပ ်ပြစသ်ည။် စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းသည ်
သင်ရိုးမာတိြာတွင် သတ်မှတ်ထားရသာ အသိပညာ၊ နားလည်သ ရဘာရပါြ်မှု၊ ြျွမ်းြျင်မှုများနှင�် 
တတြ်ျွမ်းမှုများအေ ရြျာင်းသားများ မညသ်ည�အ်ောြိ ုသေိှသိညန်ငှ� ်မညသ်ညတ်ိုြ့ိ ုလပုရ်ဆာငန်ိငုသ်ညြ်ိ ု
ေှာရြရွြာထ်တုေ်ာတငွ ်ဆောများအား အြအူည ီရပးသည။် ၎င်းသည ်ရြျာင်းသားများ၏ ရနာြတ်စဆ်င� ်
အတွြ်သင်ယူေန်အဆင်သင�်ပြစ်မှု၊ ရြျာင်းသားများ၏ တိုးတြ်မှုတို့နှင�် ပတ်သြ်ဖပီး ရြျာင်းသားများ၊ 
မိဘများနှင�် ရြျာင်းများအား အရထာြ်အထားအရပေပပု တုံ့ပပန်အကြံပပုေျြ်များ (Evidence-based 
Feedback) ရပးသည။် စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းသည ်ရြျာင်းသားများ မညသ်ို ့အရြာင်းဆုံးသငယ်ရူနသညြိ် ု
သေိှနိားလညေ်န ်အေငွ�အ်လမ်းပငပ်ြစသ်ည။် သိုပ့ြစေ်ာ စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းသည ်သငယ်မူှုြိ ုပံ�ပိုးရပးေနန်ငှ� ်
ပညာရေးတိုးတြ်ရြာင်းမွန်ေန် ေည်ေွယ်သည်။

စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းြိ ု“အနာဂတသ်ငက်ြားသငယ်မူှုအတြ်ွ ဆုံးပြတေ်ျြမ်ျား ေျမတှေ်န ်ေညေ်ယွရ်သာ 
သင်ယူစဉ် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း”နှင� ်“သင်ကြားသင်ယူမှုများ မည်မျှရပါြ်ရပမာြ်သည်ြုိ ပပန်လည်ဆန်းစစ်ေန် 
ေည်ေွယ်ရသာ သင်ယူအဖပီး စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း” ဟူ၍ နည်းလမ်းနှစ်မျ ို းပြင် � အရြာင်အထည်
ရြာ်နိုင်သည်။ 

သင်ယူစဉ် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းဆုိသည်မှာ ဆော၏ သင်ကြားနည်းများနှင� ်ရြျာင်းသား၏ သင်ယူမှုများြုိ“ပံုရြာ်ေန်” 
သ့ုိမဟုတ် လမ်းညွှန်ရပးေန် အရထာြ်အြူပပုရသာ စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းြုိ ဆုိလုိသည်။ စာသငေ်န်းတငွ်း 
စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းသည ်ရြျာင်းသားများ မညသ်ည�အ်ောြိ ုသေိှသိည၊် မညသ်ညတ်ိုြ့ိ ုလပုရ်ဆာငန်ိငုသ်ည၊် 
ပိမုိရုြာင်းမနွရ်အာင ်လပုရ်ဆာငန်ိငုေ်န ် မညသ်ညြ်ိလုိအုပသ်ညစ်သညတ်ိုန့ငှ� ်ပတသ်ြရ်သာ အေျြအ်လြ ်
များြို ဆောနှင�်ရြျာင်းသားနှစ်ဦးလုံးအား ရပးသည်။ အားသာေျြ်များ၊ အားနည်းေျြ်များြို သတ်မှတ် 
ရြာ်ထုတ်ပေင်း၊ ထပ်မံရလ�လာသင်ယူေန် လိုအပ်သည�် နယ်ပယ်များြိုရထာြ်ပပပေင်းပြင�် ရြျာင်းသား၏ 
တိုးတြမ်ှုများြိ ုတုံပ့ပနအ်ကြပံပုေျြမ်ျား (Feedback) ပုမံနှရ်ပးနိငုေ်နအ်တြွ ်စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းြိ ု
ြန်တီးရေးဆွဲတည်ရဆာြ်ပေင်းပြစ်သည်။ ဤြဲ�သို့စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းပုံစံမျ ိုးသည် ရြျာင်းသားများ 
သင်ယူရနဆဲမှာပင် ၎င်းတို့၏လိုအပ်ေျြ်များြို သိေှိရြာ်ထုတ်နိုင်ေန် ဆောများအား ပံ�ပိုးြူညီရပးသည်။ 
သိုမ့သှာ ဆောများသည ်မမိတိို၏့သငက်ြားနည်းများြိ ုရြျာင်းသားများ၏ လိအုပေ်ျြမ်ျားနငှ� ်ြိြုည်ရီစေန ်
ညှိယူရဆာင်ေွြ်နိုင်မည်ပြစ်သည်။ 

သငယ်အူဖပီး စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းသည ်သငယ်မူှုလပုင်န်းစဉတ်စေ် ု(ဥပမာ - သငေ်န်းစာတစေ်၊ု စာသငန်စှေ်ြ ်
တစ်ေု သို့မဟုတ် အတန်းအဆင�်တစ်ေု) ဖပီးဆုံးေျနိ်တွင် ရြျာင်းသားတစ်ဦးအရနပြင�် မည်သည်�အောြို 
သေိှသိညန်ငှ� ်မညသ်ညတ်ိုြ့ိ ုလပုရ်ဆာငန်ိငုသ်ညြ်ိ ုအြပဲြတရ်ပးရသာ စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းြိ ုဆိလုိသုည။် 
၎င်းသည ်သငရ်ိုးမာတြိာပါ ေညေ်ယွေ်ျြမ်ျားအရပါ် ရြျာင်းသားများ၏ ပပည�မ်မီှုအတိငု်းအတာြိလုည်း 
စစရ်ဆးအြပဲြတရ်ပးသည။် သငယ်အူဖပီး စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းြိ ုမဘိများ၊ ဆောများ၊ ရြျာင်းသားများနငှ� ်
လုပ်ငန်းေှင်များ သို့မဟုတ် အပေားပညာရေးအြွဲ့အစည်းြဲ�သို့ရသာ ပပင်ပအုပ်စုများထံသို့ တတ်ရပမာြ်မှု 
အရထာြ်အထားများ ပပသေန်အတွြ်လည်း စီစဉ်ရဆာင်ေွြ်ကြသည်။ 

သင်ယူစဉ် (Formative)  နှင�် သင်ယူအဖပီး (Summative) ဆိုသည�် ရေါဟာေအသုံးအနှုန်းများမှာ 
စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း၏ လုပ်ငန်းတာေန် (Function)ြုိ ေည်ညွှန်းပေင်းပြစ်သည်။ ထိုရေါဟာေများသည် 
စစ်ရဆး အြဲပြတ်မှုပုံစံ (Form) နှင�် အမျ ိုးအစား (Type) များြုိ ေည်ညွှန်းပေင်းမဟုတ်ပါ။ သင်ယူစဉ် 
စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းနှင�် သင်ယူအဖပီး စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း ၂ မျ ိုးလုံးတွင် စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုပုံစံနှင�် 
အမျ ိုးအစား အမျ ိုးမျ ိုးတိုြ့ိ ုအသုံးပပ ကုြသည။်  သိုေ့ာတငွ ်စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းတစေ်စုတီငွ ်ပိမုိအုသုံးများရသာ 
ပုစံ ံသိုမ့ဟတု ်အမျ ိုးအစားများေှသိည။် ဥပမာ - သငယ်ရူနစဉတ်ငွ ်ရြျာင်းသား၏ နားလည ်သရဘာရပါြမ်ှုြိ ု
သလိိရုသာအေါ ဆောများြ နှုတရ်မးနှုတရ်ပြရမးေနွ်း (Oral Questioning) ြိ ုမကြာေဏ အသုံးပပ ကုြရသာလ်ည်း 
အဆင�ဖ်ပီးရပမာြမ်ှု စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းများတငွမ် ူ အဆိပုါရမးေနွ်းမျ ိုးြိ ု အသုံးပပုမှု မေှသိရလာြပ်ငပ်ြစသ်ည။် 
သငယ်စူဉ ်စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းနငှ� ်သငယ်အူဖပီး စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းတို၏့ ြွပဲပားရသာ သငွပ်ပငလ်ြ္ခဏာ 
အေျ ို့ြို ဇယား (၄၊ ၁) တွင် အြျဉ်းေျုပ် ရြာ်ပပထားသည်။

ဆောများအရနပြင�် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းြို အြျ ိုးေှိေှိအသုံးပပုေန်အတွြ် ရအာြ်ပါတို့ြို ရဆာင်ေွြ်
ေန်လိုအပ်သည် -

သင်ရိုးမာတိကာ နှင�် သင်ေန်းစာပါအရကြာင်းအောြို 
သိေှိနားလည်ေန်။

သင်ကြားဖပီးသည်များြို မှတ်တမ်းထားရှိရန်။ 

ရြျာင်းသားများ၏ လက်ရှိသင်ယူမှုအခြေအခနြို 
နားလည်ေန်။

သင်ရိုးမာတိြာနှင�် သင်ေန်းစာပါအရကြာင်းအောများအတွြ် 
ရမျှာ်မှန်းထားသည�် သင်ယူမှုရလဒ်များြို သိေှိေန်။

စစ်ခဆးအကဲြြတ်မှုလုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် ရမးေွန်းများအား 
မည်သို့ တည်ရဆာြ်ေမည်ြို သိေှိေန်။

၈၇။

၈၈။

၈၉။

၉၀။

၉၁။

၉၂။

စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းနှင့် သင်ကကားြေင်း သင်ယူစဉ်စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်း နှင့် သင်ယူအပပီးစစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်း 
(Formative and Summative Assessment)

(ြ)

( ေ )

( ဂ )

(င်္)

( င )



အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG) www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG)55 56

ဇယား (၄၊ ၁) သင်ယူစဉ် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းနှင� ်သင်ယူအဖပီး စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းတ့ုိြုိ နှိုင်းယှဉ်ရြာ်ပပပေင်း

ဇယား (၄၊ ၂) သငယ်စူဉ ်ပုစံတံြျစစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းနငှ� ်သငယ်စူဉ ်အလတွသ်ရဘာ စစရ်ဆးအြပဲြတ်
ပေင်း တို့အကြား ြွဲပပားပေားနားေျြ်များ

သင်ကြားရနစဉ်အတွင်း အသုံးပပုသည်။ သင်ေန်းစာတစ်ေု/ စာသင်နှစ်ေြ်တစ်ေု 
သို့မဟုတ် သင်ယူမှုြာလ အပိုင်းအပေား 
တစ်ေု သို့မဟုတ် သင်ယူမှုအဆင�်တစ်ေု 
ဖပီးဆုံးေျနိ်တွင် စီစဉ်လုပ်ရဆာင်သည်။ 

သင်ယူနိုင်မှုအတိုင်းအတာနှင�် သရဘာ 
သဘာေြို သင်ကြားမှုအဖပီးတွင် တိုင်းတာ 
သည်။ 

ေမှတ်များ သို့မဟုတ် အြ္ခောအဆင�်များ 
(A,B,C,D) ပြင� ်ရြာ်ပပသည်။ တ့ံုပပန်အကြံပပု
ေျြ်(Feedback) သည် အရေးမပါရပ။ 

အြ္ခောအဆင�်များ (A,B,C,D) အား 
ဆုံးပြတ်ေန် အသုံးပပုသည်။

ရြျာင်း သို့မဟုတ် ပညာရေးစနစ်၏ 
ရအာင်ပမင်မှုြို တိုင်းတာေန် အသုံးပပု
နိုင်သည်။ 

ရြျာင်းသားြ မည်သို့ရလ�လာ
ရနသည်ြို တိုင်းတာသည်။

ရြျာင်းသားများြို တုံ့ပပန်အကြံပပုေျြ် 
များရပးဖပီး တိုးတြ်ရြာင်းမွန်ရစေန် 
ြူညီပံ�ပိုးရပးသည်။

အြ္ခောအဆင�်များ (A,B,C,D) အား 
ဆုံးပြတ်ေန် အသုံးပပုပေင်းမဟုတ်ရပ။

ရြျာင်း သို့မဟုတ် ပညာရေးစနစ်၏ 
ရအာင်ပမင်မှုြို တိုင်းတာေန် အသုံးပပု
ပေင်း မဟုတ်ရပ။

သင်ယူစဉ်
စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်း

သင်ယူအပပီး 
စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်း

သငယ်စူဉ ်စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းဆိသုညမ်ှာ “ရြျာင်းသားများ၏ တတရ်ပမာြမ်ှုအရထာြအ်ထားများြိ ု
ဆောများ၊  ရြျာင်းသားများနငှ� ်အတန်းရြာမ်ျားြ သေိှနိားလည၍် ရနာြထ်ပသ်ငက်ြားမှုအဆင�တ်စဆ်င� ်
အတြွ ်ပိမုိရုြာင်းမနွေ်ိငုမ်ာရသာ ဆုံးပြတေ်ျြမ်ျားေျပေင်းပြစသ်ည။် ဤသိုပ့ပုလပုပ်ေင်းသည ်အရထာြ်အထား 
မေိှဘဲ ရနာြ်ထပ်သင်ကြားမှုအတွြ် ဆံုးပြတ်ေျြ်များေျပေင်းထြ် ပုိမုိရြာင်းမွန်သည်” ဟု   ဘလြ် (Black) 
နှင�် ေီလီယမ် (Wiliam)

၂၃
  ြ ရထာြ်ပပထားသည်။ ထို့ရကြာင�် သင်ယူစဉ် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းသည် 

သငက်ြားရေးတိုးတြေ်န ်သငယ်သူမူျား မညသ်ညတ်ိုြ့ိ ုသေိှသိည၊် လပုရ်ဆာငန်ိငုသ်ည ်စသည�အ်ရထာြ ်
အထားများ စုရဆာင်းပေင်းနှင�် အသုံးပပုပေင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြစ်သည်။  

သင်ကြားပေင်းြို အရထာြ်အြူပပုေန်ေည်ေွယ်သည�် သင်ယူစဉ် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းတွင် ပုံစံတြျ 
စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းနှင�် အလွတ်သရဘာ စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းဟူ၍ နှစ်မျ ိုးေှိသည်။ အဆိုပါ အြဲ 
ပြတ်ပေင်းနှစ်မျ ိုးစလုံးတွင် သင်ကြားသင်ယူမှုပြစ်စဉ်ြို ပံ�ပိုးရပးရေးဟူသည�် ေည်ေွယ်ေျြ်ေှိသည်။ သင်ယူ
စဉ် ပုံစံတြျစစ်ရဆး  အြဲပြတ်ပေင်းတွင် ဆောသည် ဆုံးပြတ်ေျြ်မေျမီ အေျြ်အလြ်အားလုံးြို 
စုရဆာင်းေဖပီး ၎င်းြိုအရပေေံြာ ရနာြ်သင်ေန်းစာသင်ကြားမှုတွင် ပပုပပင်ရပပာင်းလဲမှုပပုလုပ်နိုင်သည်။ 
သင်ယူစဉ် အလွတ်သရဘာ စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းတွင် ရြျာင်းသားများ ရတွ့ကြုံေသည� ်အေြ်အေဲများြုိ
ဆောြသိေှိသည်နှင�်တစ်ဖပိုင်နြ် သင်ေန်းစာြို ေျြ်ေျင်းရပပာင်းလဲသင်ကြားနိုင်သည်။ ဤစစ်ရဆး
အြဲပြတ်မှုသည် ပပုလွယ်ပပင်လွယ်ရသာ သရဘာသဘာေေှိသည်၊ အေျနိ်နှင်�တရပပးညီ အကြံပပုမှတ်ေျြ်
များရပးသည၊် ဆော တပည်�အကြား အပပနအ်လနှဆ်ြသ်ယွရ်ပပာဆိမုှုြိ ုအရလးအနြထ်ားသည။် အဆိပုါ
 စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှု များြို ဇယား (၄၊ ၂) တွင် အြျဉ်းေျုပ် ရြာ်ပပထားသည်။

သငယ်စူဉ ်စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းနငှ�သ်ငယ်အူဖပီးစစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းတိုြ့ိ ုအသုံးပပုမှုနငှ� ်အသုံးပပုသည�်
 အကြိမ်အရေအတွြ်တို့ြို ပုံ (၄၊ ၁) တွင် အြျဉ်းေျုပ်ရြာ်ပပထားသည်။ 

၉၃။

၉၄။

၉၅။

သင်ယူစဉ် စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်း 

စစ်ခဆးအကဲ

ြြတ်မှုလုပ်ငန်း

ခြပာင်းလဲမေမ်းမံသည့်

အေျန်ိ

သင်ယူစဉ် ပံုစံတကျ 
စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်း

သင်ယူစဉ် အလေတ်သခဘာ 
စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်း

အဆင့်နှင့် 

ြေဲ့ စည်းတည် 

ခဆာက်ပံု

သင်ေန်းစာတစ်ေု မစတင်မီ ကြီးကိုတင် 

သတ်မှတ်၍ ခရးဆေထဲားသည်။

ခနာက်သင်ေန်းစာများတေင် ခြပာင်းလဲမှု 

များ လုပ်ခဆာင်ရန်ြြစ်သည်။

သင်ေန်းစာအတေင်း ဆရာ နှင့် ခကျာင်းသား 

အြပန်အလှန် ခြပာဆုိမှုများအခပါ်  အခြေ  ေံ၍ 

အလုိအခလျာက်  ထေက်ခပါ် လာနုိင်သည်။

သင်ေန်းစာကုိ ေျက်ေျင်း ြပုြပင်ခြပာင်းလဲ 

သင်ကကားနုိင်သည်။

စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းလုပ်ငန်းကုိ    ကြီးကိုတင် 

ြပင်ဆင်ထားသည်။  ( ပုိမုိကျယ်ြပန့်ခသာ 

စစ်ခဆးအကဲြြတ်မှု အစီအစဉ်၏ အစိတ် 

အပုိင်းတစ်ေုြြစ်သည်။)

ဆရာ၊ ခကျာင်းသား အြပန်အလှန် ခြပာဆုိ

မှုြြင့် အေျန်ိနှင့် တခြပးညီ တ့ံုြပန်အကကံြပု

ေျက်များ (Feedback) ေျက်ေျင်းခပးနုိင်

မှုကုိ ဦးတည်သည်။ (ပုိမုိကျယ်ြပန့်ခသာ

စစ်ခဆးအကဲြြတ်မှု အစီအစဉ်အား 

အခထာက်အကူြပုနုိင်သည်။)
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သင်ယူအဖပီး စစ်ရဆးအြပဲြတ်ပေင်းသည် ခကျာင်းသားများ မည်သည့်အရာကို သိရှိနားလည်သေားသညန်ှင�်
သင်ယူမှုရမျှာ်မှန်းေျြ်များပပည�်မီမှု ေှိ/မေှိြို တိုင်းတာသည်။ သင်ယူအဖပီး စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းြို 
သင်ေန်းစာရေါင်းစဉ်တစ်ေု သို့မဟုတ် စာသင်နှစ်ေြ်တစ်ေု သို့မဟုတ် အတန်းအဆင�်တစ်ေုဖပီးဆုံးေျနိ်တွင် 
လပုရ်ဆာငဖ်ပီး ေလဒမ်ျားြိ ုတာေနေ်မံှုေှရိစေနန်ငှ� ်အစေီငေ်တံငပ်ပေန ်ေညေ်ယွအ်သုံးပပုသည။် သငယ်အူဖပီး
 စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုေလဒ်များြို မူေါဒေျမှတ်ပေင်း  သို့မဟုတ် ဆုံးပြတ်ေျြ်ေျပေင်းတွင် အသုံးပပုေလွယ်ြူ
ရသာ၊ ရလ�လာဆန်းစစ်ေ လွယ်ြူရသာေမှတ်များ (သ့ုိမဟုတ်) အြ္ခောအဆင�မ်ျား (A,B,C,D) အပြစ် အစီေင်ေံ
တတ်ကြသည်။ (ဤြဲ�သို့ ေလဒ်များြို “အဆင�်သတ်မှတ်မှု” ပုံစံပြင�် အစီေင်ေံတင်ပပပေင်းသည် ဆောများ
၏သင်ေန်းစာပပင်ဆင်ောတွင် အရထာြ်အပံ�များစွာမပပုရပ။) သင်ယူအဖပီး စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း၏ သွင်
ပပင်လြ္ခဏာတစ်ေပ်မှာ စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုေလဒ်များသည် ရြျာင်းသားတစ်ဦးစီ၊ ရြျာင်းသားအုပ်စု
တစ်စုစီနှင�်ပတ်သြ်၍  ဆုံးပြတ်ေျြ်ေျောတွင်  အရထာြ်အြူပပုေန်  သို့မဟုတ် အြျ ိုးပပုေန်ပြစ်သည်။
 ဥပမာအားပြင�် ရြျာင်းသားအများစုသည် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ေုတွင် ြျွမ်းြျင်ပိုင်နိုင်
မှု မေှရိကြာင်းြိ ုသငယ်အူဖပီး စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းပြင�ရ်ြာပ်ပနိငုသ်ည။် ဤအေျြရ်ကြာင� ်သငရ်ိုးညွှန်းတမ်း
အစအီစဉ၏် ရအာငပ်မငန်ိငုရ်ပေေှမိှု၊ သငက်ြားရေးပစ္စည်းများ ေေှေိနေ်ြေ်မဲှု၊  ရြျာင်းသားများ၏ အသပိညာ
အေနံည်းပါးမှု စသညတ်ိုြ့ိ ုအြပဲြတသ်ည။် သိုပ့ြစေ်ာ စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှုမေှေှရိသာ သတင်းအေျြအ်လြ်
များြိ ုအတန်းအဆင�၊် ရြျာင်းအဆင� ်သိုမ့ဟတု ်နိငုင်အံဆင�အ်လိြု ်အားနည်းေျြမ်ျား ေှာရြစွစိစေ်ာတငွ်
 အသုံးပပုနိုင်သည်။ 

သငက်ကားခရးတေင ်ပဓာနကျခသာအရာတစေ်မုှာ အခကကာင်းအရာသစတ်စေ်ကုိ ုသငယ်ရူန ်ခကျာင်းသားများ
 အဆငသ်င့ြ်ြစ/်မြြစက်ိ ုသရိှြိေင်းပငြ်ြစသ်ည။် ဆောသည ်သငယ်မူှုဆင�ြ်တဲိုးတြပ်ေင်းပြစစ်ဉ ်သိုမ့ဟတု်
သငယ်မူှုပြစစ်ဉေ်ှ ိရြျာင်းသား၏ သငယ်တူတရ်ပမာြမ်ှုြိ ုေှာရြရွြာထ်တုန်ိငုေ်မည။် ဆောသည ်ရြျာင်းသား
များ မရြျညြ်ရသးရသာ အရကြာင်းအောများနှင�် ထပ်မံသင်ယူေန် အဆင်သင�်ေှိရသာ အရကြာင်းအော
သစမ်ျားြိ ုသေိှေိနလ်ိအုပသ်ည။် ထိသုိုသ့ေိှေိန ်ြညူရီြာထ်တုရ်ပးမည� ်စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းနည်းလမ်းများ
ြိ ုရေးဆွပဲပုစေုမည။် ဆိလုိသုညမ်ှာ စစခ်ဆးအကြဲြတြ်ေင်းနည်းလမ်းများကိ ုသငရ်ိုးမာတကိာပါ တတခ်ြမာက်
မှုအဆင့်ဆင့်ကို ခေုံငုံမိခစရန် ခဆာင်ရွက်ရမည်။

ဥပမာအားပြင� ်ဆောတစ်ရယာြ်သည် သင်ေန်းစာတစ်ေုအဖပီးတွင် ေိှေမည� ်အသိပညာများြုိ ဆန်းစစ်သည�် 
စစရ်ဆးမှုတစေ်အုား ထိသုငေ်န်းစာသငက်ြားရနစဉတ်ငွ ်ပပုလပုေ်မညမ်ဟတုရ်ပ။ အလားတပူင ်နြန်ရဲသာ 
အရပေအရနတွင် အသိပညာသစ်များြို အသုံးေျေန်လိုအပ်သည�် စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုတစ်ေုြို သင်ေန်းစာ 
ဖပီးလျှင်ဖပီးေျင်း မပပုလုပ်ေရပ။ အဘယ်ရကြာင�ဆုိ်ရသာ် ရြျာင်းသားသည် သင်ယူထားရသာ အသိပညာသစ်၊  
ြျွမ်းြျငမ်ှုသစ ်သိုမ့ဟတု ်တတြ်ျွမ်းမှုသစြ်ိ ုသေိှဖိပီးအသသိညာများနငှ� ်ရပါင်းစည်းဆြစ်ပန်ားလညေ်န ်
ဦးစွာလိုအပ်ရသာရကြာင�်ပြစ်သည်။ စာသင်ေန်းတစ်ေုေှိ ရြျာင်းသားများ၏ အရကြာင်းအောတစ်ေုအရပါ် 
ြျွမ်းြျင်ပိုင်နိုင်မှုအတိုင်းအတာမှာ အမျ ိုးမျ ိုးပြစ်နိုင်သည်။ ထို့ရကြာင�် ဆောတစ်ဦးရေးဆွဲပပုစုလိုြ်ရသာ 
စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းနည်းလမ်းများသည် ထိုအမျ ိုးမျ ိုးရသာ အသိပညာ၊ ြျွမ်းြျင်မှုနှင�် တတ်ြျွမ်းမှု 
အတုိင်းအတာအားလံုးြုိ ခေုံငံုမိရသာ၊ အဆင�်သတ်မှတ်ရပးနုိင်ရသာ စစ်ရဆးမှုများပြစ်ေန် အရေးကြီးသည်။ 
ရအာင်/ရှုံး ေလဒ်များသာ ရပးနိုင်ရသာ စစ်ရဆးမှု/စာရမးပွဲများသည် ဆောများအတွြ် အသုံးေင်ရသာ 
အေျြ်အလြ် များြို များစွာပံ�ပိုးရပးနိုင်မည်မဟုတ်ရပ။ ထိုြဲ�သို့ရသာ ေလဒ်များသည် ဆောများအား 
သငယ်မူှုပပဿနာြိ ုေငှ်းလင်းတြိျစွာ ရှုပမငန်ိငုေ်န ်ြညူရီပးနိငုမ်ည ်မဟတုရ်ပ။ ထိုပ့ပင ်အဆိပုါသငယ်မူှုပပဿနာြိ ု
ရပြေှင်းနိုင်သည�် သင်ကြားနည်းများြို ရေွးေျယ်ောတွင်လည်း အေြ်ရတွ့ရစနိုင်သည်။ အလားတူပင် 
ဆောများအရနပြင�လ်ည်း ရြျာင်းသားများအား အရထာြအ်ြပူပုရသာ အေျြအ်လြမ်ျားြိ ုပပန်လည ်
အသရိပးနိငုမ်ညမ်ဟတုရ်ပ။ သငယ်မူှုေလဒမ်ျားြုိ ဦးတည၍် စစရ်ဆးအြဲပြတေ်မညဟ်ရူသာ အရပေေမံြူိ ု
သင်ယူစဉ်နှင်� သင်ယူအဖပီး စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း နှစ်မျ ိုးလုံးတွင် အသုံးပပုနိုင်သည်။  

၉၆။

သင်ယူအပပီး စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်း

ဆရာများအတေက် လမ်းညွှန်ေျက်များ

သင်ယူအဖပီး စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း ပပုလုပ်မည�်အေျနိ်ြို ကြိုတင်သတ်မှတ် စီစဉ်ေပါသည်။ သင်ယူအဖပီး 
စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှုစာရမးပွမဲျားြိ ုအများအားပြင� ်စမီေံန့်ေွရဲေး၊ အမတှရ်ပးရေးနငှ� ်အစေီငေ်တံငပ်ပရေးတို့
အတွြ် သတ်မှတ်ေြ်များပြင�် ကြိုတင်၍ အေျနိ်ဇယားရေးဆွဲရဆာင်ေွြ်ကြသည်။ ဤအြဲပြတ်ေလဒ်
များြို သင်ကြားမှုအား ညှိယူေန်အတွြ် အသုံးမပပုရသာရကြာင်� ၎င်းေလဒ်များြို လျင်ပမန်စွာပပန်လည်
သုံးသပ်ေန် မလွယ်ြူသြဲ�သို့  လိုလည်းမလိုအပ်ရပ။ ထို့ ပပင် ေလဒ်များြို အသိအမှတ်ပပုလြ်မှတ် 
(Certificates) များပြင�် တေားေင်အစီေင်ေံမည်ပြစ်ရသာရကြာင�် စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုများအား စံပပုထား
ရသာ အရပေအရနများတွင် ပပုလုပ်ေမည်။ စံပပုထားရသာအရပေအရနဟုဆိုော၌ ပုံမှန်အားပြင�် တစ်ဖပိုင်နြ်
တည်းပြစ်ရအာင် စီစဉ်ထားရသာ အေျန်ိဇယားများနှင� ်သင�တ်င�ရ်လျာြ်ပတ်ရသာ အစီအမံများပါေင်သည်။ 

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပါ စံသတ်မှတ်ေျြ်များအရပါ် ရြျာင်းသားများပပည�်မီမှုေှိ/မေှိ ဆုံးပြတ်ော၌ မျှတမှုေှိေန် 
နငှ်� တစရ်ြျာင်းနငှ်�တစရ်ြျာင်း နှိုင်းယဉှန်ိငုေ်န ်သငယ်ဖူပီးစစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှုများြိ ုတညူရီသာအရပေအရန
များတွင် တစ်သမတ်တည်းပြစ်ရသာ ညွှန်ကြားေျြ်များပြင�် စီမံလုပ်ရဆာင်ေမည်။

၉၇။

၉၈။

၉၉။

၁၀၀။

ပုံ (၄၊ ၁) သင်ယူစဉ် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းနှင�် သင်ယူအဖပီး စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းတို့ြို အသုံးပပုမှုနှင�် 
အသုံးပပုသည�် အကြိမ်အရေအတွြ်

သင်ကြားမှုအရလ�အထတွင် ရပါင်းစပ် 

ပါေငရ်နရသာ အစတိအ်ပိငု်းတစေ်အုပြစ်

 သင်ကြားေျနိ်တိုင်း အသုံးပပုသည်။

ဆောြ သငေ်န်းစာအတငွ်း ရြျာင်းသား

များ အေြ်အေဲ/ပပဿနာများရတွ့ကြုံ

ရနသညြ်ိ ုသတပိပုမသိည�အ်ေါ ပပငဆ်င ်

ပြည�်စွြ်မှုြို ေျြ်ေျင်း လုပ်ရဆာင်    

သည်။

ဆောြ   အရေးကြီးရသာ အရကြာင်း   

အောများ သင်ကြားေျနိ်တိုင်း မိမိ၏ 

သင်ကြားမှု၊  ရြျာင်းသားများ၏  

နားလည်မှုနှင�်   ပူးရပါင်းပါေင်မှုတို့ြို 

စစ်ရဆးေန် လုပ်ရဆာင်သည်။ 

ဆောြ ရြျာင်းသားများထံမှ သတင်း 

အေျြအ်လြမ်ျားအားလုံးြိ ုရြာြ ်ယ ူ

စရုဆာင်းဖပီးရနာြ ်သငေ်န်းစာများတငွ ်

ပပငဆ်ငပ်ြည�စ်ြွမ်ှုများ လပုရ်ဆာငသ်ည။်

လပုရ်ဆာငမ်ှုအကြမိအ်ရေအတြွ ်နည်းပါး
သည။် ရေါင်းစဉတ်စေ်၊ု စာသငန်စှတ်စေ် ု
သို့မဟုတ် အတန်းဆင�်တစ်ေုဖပီးဆုံးေျနိ်
တွင်သာ လုပ်ရဆာင်သည်။ 

ပုံမှန်အားပြင�် ရြျာင်းြပြစ်ရစ၊ ပိုမို
ြျယ်ပပန့်ရသာ ပညာရေးစနစ်အေပြစ်
ရစ အေျနိ်သတ်မှတ်လုပ်ရဆာင်သည်။

ရြျာင်းသားများ မညသ်ညြ်ိ ုရလ�လာ
သေိှသိည။် ရမျှာမ်နှ်းေျြမ်ျားြိ ုမညသ်ည� ်
အတိုင်းအတာအထိ ပပည�်မီသည်နှင�် 
ပတသ်ြရ်သာ သတင်းအေျြ ်အလြမ်ျား 
ြိုရပးသည်။

သင်ယူစဉ် အလေတ်သခဘာ စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်း

သင်ယူစဉ် ပံုစံတကျစစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်း

သင်ယူအပပီးစစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်း



အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG) www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG)59 60

ထိုြဲ�သို့ရသာ စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းနည်းလမ်းများြို ရေးဆွဲပပုစုေန် ဆောသည် သင်ကြားရေးေင်းပမစ်
များ (စာအပုစ်ာတမ်းများ) နငှ� ်ဆော�အတတပ်ညာ ြွံ့ဖြိုး တိုးတြရ်ေးအစအီစဉမ်ျား လိအုပသ်ည။် သိုမ့သှာ
ဆောသည် သင်ေန်းစာရေါင်းစဉ်ပါ အရကြာင်းအောများြို ြျယ်ပပန့်နှံ့စပ်စွာ သိေှိဖပီး အဆိုပါနယ်ပယ်
အတငွ်း သငယ်မူှု အဆင�ဆ်င�တ်ိုးတြလ်ာပုြံိ ုနားလညသ်ရဘာရပါြမ်ည။် ဤနည်းပြင� ်ဆောသည ်သငယ်ူ
မှုပြစစ်ဉြ်ိ ုနားလညဖ်ပီး သငယ်မူှုတစဆ်င�ေ်ျင်းစတီငွ ်တတရ်ပမာြမ်ှုြိ ုဆန်းစစသ်ည� ်လပုင်န်းများ သိုမ့ဟတု်
 စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုရမးေွန်းများြို ေျင်�ေျနိ်စဉ်းစားလျြ် တည်ရဆာြ်တတ်လာမည် ပြစ်သည်။ 

ဆောသည် အတန်းတွင်းစစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းများ (Classroom-level Assessments) အတွြ် တာေန်ေိှသည်။
 ပထမဆုံးနငှ�အ်ရေးကြီးဆုံးအဆင�မ်ှာ ရြျာင်းသားများ၏ သငယ်မူှုနငှ� ်ပတသ်ြသ်ည� ်မညသ်ည�အ်ေျြအ်လြ်
များ လိုအပ်သည်ြို ဆောြ စဉ်းစားေန်ပြစ်သည်။ ဒုတိယအဆင�်တွင် အဆိုပါအေျြ်အလြ်များြို 
ရြျာင်းသားထံမှ ေယူနိုင်မည�် အရြာင်းဆုံးစစ်ရဆးနည်းြို ဆုံးပြတ်ေန် ပြစ်သည်။ တတိယအဆင�်မှာ 
စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းမှေေှိရသာေလဒ်များြို အသုံးပပုေန်ပြစ်သည်။

ဆောသည် သင်ရုိးမာတိြာနှင� ်၎င်း၏သင်ယူမှုေလဒ်များြုိ ပပန်လည်ဆန်းစစ်သည်-

ဆောသည် သင်ယူဖပီးသမျှြို ရြာ်ထုတ်ဖပီး၊ အနာဂတ်တွင် သင်ယူမှုြို တိုးတြ်
ရြာင်းမနွရ်စေန ်အရေးကြီးရသာအရကြာင်းအောများြိ ုရေွးေျယသ်တမ်တှသ်ည-်

ဆောသည် စာသင်ေန်းအတွင်းေှိ ရြျာင်းသားတစ်ဦးေျင်းစီနှင�် အုပ်စုအလိုြ် 
မတူညီမှုများြို  ထည်�သွင်းစဉ်းစားသည်-

အရကြာင်းအောတစေ်တုည်းြိပုင ်ထပေ်ါထပေ်ါရမးပမန်းသည� ်ရလ�ြျင�ေ်န်းများ
သို့မဟုတ် အေျြ်အလြ်များြို အလွတ်ြျြ်မှတ်မှုအရပါ် အရလးထားပေင်း
ထြ် ရမျှာ်မှန်းထားရသာ အသိပညာ၊ နားလည်သရဘာရပါြ်မှု၊ ြျွမ်းြျင်မှုများ၊ 
တတ်ြျွမ်းမှုများြို သင်ယူမှုအရပါ်တွင် အရလးထားသည်။

ဤအဆင�်တွင် ရြျာင်းသားသင်ယူေဲ�ဖပီးရသာ အသိပညာ၊ ြျွမ်းြျင်မှုများနှင�်
 တတ်ြျွမ်းမှုများြို အဓိြထားဖပီး မည်သည်တို့ြ ရေှ့ဆြ်သင်ယူမှုအတွြ်
 အရေးကြီးသည်ြို သိေှိသည်။

ရြျာင်းသားများ၏ သင်ယူမှုစွမ်းေည်နှင်� သင်ယူမှုအတိုင်းအတာများ အမျ ိုးမျ ိုး 
ြွဲ ပပားမှုြို အဓိြထား စဉ်းစားဖပီး ရြျာင်းသားများ၏ လိုအပ်ေျြ်များြို 
ပြည�်ဆည်းရပးသည်။

အဆင့်(၁) ခကျာင်းသားများ၏ သင်ယူမှုအခြေအခနကုိသိရိှရန် မည်သည့် အေျက်များ
 လုိအပ်သနည်း-

အတန်းတေင်းစစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းများ

(ြ)

( ေ )

( ဂ )

(၁)

(၁)

(၁)

၁၀၂။

၁၀၃။

၁၀၄။

ရြာင်းမွန်ရသာစစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုသည် ရြျာင်းသားများ မည်သည�်အောြို သိေှိဖပီး မည်သည်တို့ြို 
လပုရ်ဆာငန်ိငုသ်ညန်ငှ�ပ်တသ်ြ၍် အသုံးေငရ်သာ အေျြအ်လြမ်ျားြိ ုစရုဆာင်းရပးနိငုသ်ည။် စစရ်ဆး
အြဲပြတ်ပေင်းနည်းလမ်းများသည် အတန်းတွင်း သို့မဟုတ် အတန်းအဆင�်တစ်ေုေှိ ရြျာင်းသားများနှင်� 
ပတသ်ြ်သည်� ေနိငုသ်မျှ အေျြအ်လြ်များြိ ုပ�ံပိုးရပးနိငုေ်မည။် ဤသိုပ့ြင�် သငေ်န်းစာတစေ်ြုိ ု“အလနွ်
ရြာင်း၊ ရြာင်းနငှ� ်ထပမ်ကံြိုးစားေန”်ဟ၍ူ စမွ်းရဆာငန်ိငုမ်ှုအဆင�မ်ျားအလိြု ်စစရ်ဆးပေင်းသည ်အရေး
ပါသည်။ ဤအတန်းတွင်းစစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုေလဒ်များြို စနစ်တြျမှတ်တမ်းတင်ပုံ၊ ထိရောြ်ရသာ 
သင်ကြားသင်ယူမှုအတွြ် အသုံးပပုနိုင်ပုံြို ဆောများအတွြ် စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုဆိုင်ောလမ်းညွှန်များ   
(အလွှာ - ၃) တွင် ကြည�်ရှုနိုင်သည်။

၁၀၁။
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ပုံ (၄၊ ၂) အတန်းတွင်းစစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းြို ြန်တီးရေးဆွဲောတွင် ဆောများ လုပ်ရဆာင်ေမည်� 
အဆင်� (၃) ဆင်�

အဆင့်(၁)

ခကျာင်းသားများ၏

သင်ယူမှု

အခြေအခနကုိ

သိရိှရန် မည်သည့်အေျက်များ

လုိအပ်သနည်း။

အဆင့် (၃) 

ရလဒ်များကုိ မည်သ့ုိ

ခကာက်ေျက်ေျ

အသံုးြပုမည်နည်း။

အဆင့် (၂) 

ခကျာင်းသားများ

မည်သည်ကုိ သင်ယူခန

သည်ကုိ သိရိှနားလည်ရန် 

အေျက်အလက်များကုိ 

မည်သ့ုိစုခဆာင်းမည်နည်း။

စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းြို အသုံးပပုောတွင် အထြ်ပါေျဉ်းြပ်နည်း၏ အြျ ိုးရြျးဇူးများမှာ-

ရြျာင်းသားများ၏ တိုးတြ်မှုများအရပါ်မူတည်ဖပီး သင်ကြားမှုြို ရပပာင်းလဲ
ညှိယူနိုင်ပေင်း၊

ရြျာင်းသားများ၏ သင်ယူမှုြို မျြ်ပေည်မပပတ် ရစာင�်ကြည�်နိုင်ပေင်း၊

သင်ယူမှုပုံစံအမျ ိုးမျ ိုးနှင�် ရြျာင်းသားအုပ်စုအမျ ိုးမျ ိုးတို့အတွြ် မည်သည�်
သင်ကြားနည်းများြ ပိုမိုရြာင်းမွန်သည်ြို အြဲပြတ်နိုင်ပေင်းတို့ပြစ်သည်။

(ြ)

( ေ )

( ဂ )

ရြျာင်းများသည် ဆောများအား စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းနည်းလမ်းများ ပံ�ပိုးြူညီရပးေန် တာေန်ေှိသည်။  
ပညာရေးစနစ်၏ အဆင�်တိုင်းသည် (ေန်ကြီးဌာနအဆင�်၊ တိုင်းရဒသကြီး/ပပည်နယ်အဆင�်၊ ေရိုင်အဆင�်၊ 
ဖမို့နယအ်ဆင�၊် ရြျာင်းအဆင�စ်သည)် မမိတိိုတ့ာေနေ်ှရိသာ စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းများအတြွ ်သြဆ်ိငုေ်ာ 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပံ�ပိုးရပးေမည်။ ရြျာင်းတစ်ရြျာင်းေှိ ဆောများ၏ သင်ကြားမှုပုံစံများသည် 
တစ်ဦးနှင�်တစ်ဦး အနည်းငယ် ြွဲပပားနိုင်သည်။ ထိုြွဲပပားမှုသည် သင်ယူစဉ်နှင�် သင်ယူအဖပီး ေည်ေွယ်ေျြ်  
နစှမ်ျ ိုးစလုံးအတြွ ်စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းများြိအုသုံးပပုမှုအရပါ် သြရ်ောြမ်ှုေှသိည။် ဆောများသည ်
ဘာသာေပ်နယ်ပယ်လိုြ်ပြစ်ရစ၊ အတန်းလိုြ်ပြစ်ရစ ရတွ့ဆုံ၍ မိမိတို့၏ စစ်ရဆးအြဲပြတ်နည်းများ 
အရကြာင်းြို စာသင်နှစ်တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆံုးနှစ်ကြိမ် ရဆွးရနွးသင�်ဖပီး လုိအပ်ပါြ ပံ�ပုိးမှုများလည်း 
ေယူသင�သ်ည်။ ထိုပ့ပင ်ဘာသာေပန်ယပ်ယတ်စေ်၏ု အဓြိသငယ်မူှုများအရကြာင်း ရဆွးရနွးနိငုေ်နအ်တန်းအဆင� ်
တစေ်၏ု ဆောများနငှ�တ်စဆ်င�ပ်ိပုမင�ရ်သာ အတန်းတစတ်န်း၏ ဆောများ ေြံနေ်ေံါ ရတွ့ဆုေံမည။် ဤသိုပ့ြင� ်
ရြျာင်းသားများ၏ သငယ်မူှုြိ ုဆြလ်ြတ်ိုးတြရ်စရေးအတြွ ်အဓြိြျရသာ သငယ်မူှုအစအီစဉမ်ျားနငှ� ်
တိုးတြ်မှုပြစ်စဉ်များအရပါ် ဆောများ၏ အာရုံစိုြ်မှုြို ထိန်းသိမ်းထားေန် အရထာြ်အြူပပုမည်။

ခကျာင်းများအတေက် အတန်းတေင်းစစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းဆိုင်ရာ
လမ်းညွှန်ေျက်များ

ဆောသည ်သငက်ြားထားသည� ်အရကြာင်းအောတစေ်လုုံးအတြွ ်ပြစန်ိငုရ်ပေေှရိသာ
 သင်ယူမှုအဆင�် ၃ ဆင�် သို့မဟုတ် ၄ ဆင�် သတ်မှတ်ထားသည်-  

ဆောသည် အတန်းတစ်တန်းတွင် ရြျာင်းသားတစ်ဦးေျင်းအလုိြ်၊ အုပ်စုအလုိြ်ေလဒ်
များြုိ အရပေေံြာ အတန်းအလုိြ်ေလဒ်အရပေအရနများြုိ ရြာ်ထုတ်ဆန်းစစသ်ည-်

ဆောသည ်အတန်းတစတ်န်းေှ ိရြျာင်းသားအပုစ်အုမျ ိုးမျ ိုး၏ သငယ်မူှုြိ ုပပနလ်ည်
ြုစားေန်၊ အရပေေိုင်မာရစေန်နှင်� အဆင်�ပမှင်�တင်ေန် သင်ကြားနည်းများြို စီစဉ်
ရေးဆွဲသည်- 

ဆောသည် သင်ကြားသင်ယူမှုပြစ်စဉ်အတွင်း ရြျာင်းသားများအား သင်ကြားနည်း
နှင်� ရလျာ်ညီရသာ ပြည်�စွြ်အကြံပပုေျြ်များြို ရပးသည်-

ဆောသည ်သငယ်မူှုအဆင�တ်ိငု်းေှ ိအမျ ိုးမျ ိုးရသာအသပိညာ၊ ြျွမ်းြျငမ်ှု၊ တတြ်ျွမ်း
မှုများြို ဆီရလျာ်စွာ စစ်ရဆးအြဲပြတ်နိုင်မည�်နည်းလမ်းများြို ရေွးေျယ်သည်-

ဆောသည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းနည်းလမ်းများြို အကြမ်းပပုစုသည်-

သင်ေန်းစာအရကြာင်းအောပါ သိေှိေမည�် အရပေေံအေျြ်အလြ်များအပပင် ၎င်း
တို့ြို လြ်ရတွ့တွင် ပပန်လည်အသုံးေျနိုင်မှုနှင�် ထိုသို့အသုံးေျနိုင်ရကြာင်း နည်း
လမ်းအမျ ိုးမျ ိုးပြင�် ရြာ်ပပနိုင်မှုတို့ြို အရလးထားသည်။

စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုေလဒ်များအေ ရြျာင်းသားအားလုံး သို့မဟုတ် အများစု 
ကြုံရတွ့ေရသာ အေြ်အေဲများအရပါ် အရပေေံ၍ သင်ကြားနည်းအသစ်တစ်ေု 
ရပပာင်းလဲအသုံးပပုေန် လို/မလို အရလးထား စဉ်းစားသည်။ 

ရြျာင်းသားအပုစ်မုျား၏ သငယ်ေူနအ်ဆငသ်င�ပ်ြစမ်ှုနငှ� ်ြိြုည်သီည်� သငက်ြား
နည်းအမျ ိုးမျ ိုးပြင�် မည်သို့သင်ကြားေမည်ြို အရလးထားသည်။

ရြျာင်းသားများအား ေလဒ်များြို အသိရပးောတွင်လည်း  သင်ယူမှုဆိုင်ော         
ပြည်�စြွအ်ကြပံပုေျြမ်ျားနငှ်� ဆရီလျာရ်သာ သငက်ြားနည်းများြိပုါ ေျတိဆ်ြ်
သိရစသည်။

အသိပညာဗဟုသုတြို စစ်ရဆးအြပဲြတ်ေန် ရမးေွန်းတိုတစ်ေု (Short Answer 
Question)၊ တတ်ြျွမ်းမှုတစ်ေုြို အြဲပြတ်ေန် လုပ်ငန်းရဆာင်ေွြ်မှုတစ်ေု 
(Performance Task) စသည်ပြင�်   သင်ယူမှုေလဒ်အမျ ိုးမျ ိုးြို ထုတ်ရြာ်ရပး
သည�် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ိုးြိုအသုံးပပုသည်။ 

စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းနည်းလမ်းများပပုစုောတွင် ရြျာင်းသားများသည် မည်
သည�အ်ရပြများ ရပြဆိနုိငုမ်ညန်ငှ� ်အဆိပုါ အရပြများသည ်ဆြလ်ြလ်ပုရ်ဆာင်
ေန် လိုအပ်ရသာ အေျြ်အလြ်များြို ရပးနိုင်မှုေှိ/မေှိတို့ြို အရလးထား 
ထည�်သွင်းစဉ်းစားသည်။ (အဆင�် ၃ တွင် ကြည�်ပါ) 

အဆင့်( ၂ )

အဆင့်( ၃ )

ခကျာင်းသားများ မည်သည်ကုိ  သင်ယူခနသည်ကုိ သိရိှနားလည်ရန် 
အေျက်အလက်များကုိ မည်သ့ုိစုခဆာင်းမည်နည်း-

ရလဒ်များကုိ မည်သ့ုိခကာက်ေျက်ေျ အသံုးြပုမည်နည်း-       

(ြ)

(ြ)

( ေ )

( ဂ )

( ေ )

( ဂ )

(၁)

(၁)

(၁)

(၁)

(၁)

(၁)

၁၀၅။

၁၀၆။

၁၀၇။

၁၀၈။
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အမျ ိုးသားပညာရေးဥပရဒအေ ရြာ်ရဆာင်ရသာ ပညာရေးြို  စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှု အရလ�အထများပြင�် 
ပံ�ပိုးြူညီရပးမည်။ “နိုင်ငံသားတိုင်း ပညာသင်ယူေွင�်ေေှိဖပီး ဘေတစ်ရလျှာြ်  စဉ်ဆြ်မပပတ် ရလ�လာ 
သငယ်နူိငုရ်သာ ပညာရေးအေငွ�အ်လမ်းများ ြနတ်ီးရပးရေး”

၂၅
  ဟရူသာ အမျ ိုးသားပညာရေးဆိငုေ်ာ အရပေေံ

မအူေ သငယ်မူှုတိုးတြ်ရေးြိ ုအရထာြအ်ြူပပုရစေန ်စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းြိ ုအသုံးပပုေမညပ်ြစသ်ည။်  
စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းပြင�် သင်ယူမှုြို အဟန့်အတားပြစ်ရစေန်မဟုတ်ရပ။  အမျ ိုးသားပညာရေး 
မဟာဗျူဟာစီမံြိန်း၏ မဟာဗျူဟာရပမာြ်အရပပာင်းအလဲများအနြ်တစ်ေုမှာ “ရြျာင်းသားများ၏ 
သင်ယူတတ်ရပမာြ်မှု တိုးတြ်ပမင�်မားေန်အတွြ် အေည်အရသွး   ရြာင်းမွန်ရသာ ပညာေည်အြဲပြတ်
မှု စနစသ်စတ်စေ်ပြ်ိ ုအရြာငထ်ညရ်ြာရ်ေး” 

၂၆
  ပြစသ်ည။် စစရ်ဆးအြပဲြတေ်ာတငွ ်ရြျာင်းသားအေျ ို့

ြျရှုံးဖပီး  အနည်းငယသ်ာ ထူးေျွနရ်ပါြရ်ပမာြသ်ညဟ် ု ကြိုတင၍် ဆုံးပြတရ်သာ စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှုပုစံံ
များသည် “ ရြျာင်းသားအားလုံး အေည်အရသွးပပည�်ေရသာ ပညာရေးအေွင�်အလမ်းေေှိရေး” ၂၇  ဟူရသာ 
ရေေှည်ြွံ့ဖြိုးတိုးတြ်မှုပန်းတိုင် - ၄နှင�် လိုြ်ရလျာညီရထွမှုမေှိရသာရကြာင�် ထိုစစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုပုံစံ
များြို ြျင�်သုံးပေင်း မပပုသင�်ရပ။ အရပေေံပညာအဆင�် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင်လည်း “ဆောများ နှံ့စပ်စွာ 
စာသင်ကြားနိုင်ရေး၊ ရြျာင်းသားများအရနပြင�် အသိသညာအသစ်များြို နားလည်သရဘာရပါြ်ရေးနှင�်
အဆင�ပ်မင�စ်ဉ်းစားရတွးရေါ်မှု ဆိငုေ်ာြျွမ်းြျငမ်ှုများ ြွံ့ဖြိုးတိုးတြလ်ာရစရေးတိုအ့တြွ ်လုရံလာြရ်သာ 
အေျနိေ်ေှေိန ်လိအုပရ်ကြာင်း  ရြာပ်ပထားသည။် ၂၈  ဤအေျြသ်ညလ်ည်း ပမနမ်ာနိငုင်တံငွ ်လြ်ေြံျင�သ်ုံးသည� ်
စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းနည်းလမ်းများအရပါ်တွင် သြ်ရောြ်မှုေှိသည်။

ဤြဲ�သို့စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းနည်းလမ်းများြို ရပပာင်းလဲအသုံးပပုောတွင် သတိပပုေမည�်အေျြ်များစွာ
ေှိပါသည်။ ဥပမာအားပြင�်-

စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းသည် အရည်အခသေးြပည့်ေခသာပညာခရးကို တန်းတူ     
သင်ယူေေင့်ရရှိခရးဟူသည့် ပညာခရးေံယူေျက်ကို ထင်ဟပ်ခစမည်

ဆောများြ ရြျာင်းသားတစဦ်းစသီည ်သသိာပမငသ်ာစွာ သတမ်တှထ်ားရသာ သငယ်မူှုေလဒ ် 
တစ်ေုစီြို ပပည�်မီမှုေှိ/မေှိ အြဲပြတ်ေန်သာလိုအပ်ဖပီး၊  သမားရိုးြျအြဲပြတ်မှုပုံစံများြဲ�သို့ 
ရြျာင်းသားများ၏ေမှတ်များြို တစ်ဦးနှင�်တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်၍ အဆင�်သတ်မှတ်ေန်မဟုတ်ပါ။

ရြျာင်းသားတစ်ဦးစီ၏ ရမျှာ်မှန်းထားရသာ သင်ယူမှုေလဒ်တစ်ေုစီြို ပပည�်မီမှုေှိ/မေှိ 
အြဲပြတ်အမှတ်ရပး၍ သြ်ဆိုင်သူများြို တင်ပပေန်သာလိုအပ်သည်။ ရြျာင်းသားြို  
ရြာင်း သိုမ့ဟတု ်သင� ်သိုမ့ဟတု ်အလားတမူတြိျရသာအသုံးအနှုန်းများပြင� ်နှိုင်းယဉှအ်ဆင� ်
သတ်မှတ်ေန် မဟုတ်ပါ။

(ြ)

( ေ )

ရြာင်းမနွရ်သာ စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှုများလပုရ်ဆာငေ်နအ်တြွ ်ဆောများြိ ု ပံ�ပိုး
ရပးေန်။

ဆောများအား ြူညီပံ�ပိုးေန်နှင�် ညွှန်ကြားပပသေန်အတွြ် သင်ကြားရေးအရထာြ် 
အြူပပုအြွဲ့ (School Board of Study) သို့မဟုတ် သင�်ရလျာ်သည�်ရြျာင်းအဆင�်
စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုအြွဲ့များ ြွဲ့စည်းရဆာင်ေွြ်ေန်။

ဆောများအကြား စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုဆိုင်ော ြိစ္စေပ်များနှင�် ပတ်သြ်ရသာ 
ရဆွးရနွးမှုြို ပံ�ပိုးြူညီေန်။

ဖမို့နယ်/ေရိုင် သို့မဟုတ် အရပေေံပညာဦးစီးဌာန၏လမ်းညွှန်ေျြ်များြို ဆောများ
ြ လိုြ်နာရဆာင်ေွြ်ေန်။ 

(ြ)

( ေ )

( ဂ )

(င်္)

အေျုပ်အားပြင်�ဆိုေရသာ် ရြျာင်းများသည် ရအာြ်ပါတို့ြို လုပ်ရဆာင်ေမည်-

SCHOOL

၁၀၉။

 ၁၁၀။

၁၁၁။

၂၅ ပုဒ်မ ၄(ဆ)၊ အမျ ိုးသားပညာရေးဥပရဒ ၂၀၁၄ ေုနှစ် ၊(ပပင်ဆင် ၂၀၁၅ ေုနှစ်)။
၂၆ အမျ ိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံြိန်း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)၊ စာမျြ်နှာ - ၁၃  
၂၇ အမျ ိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံြိန်း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)၊ စာမျြ်နှာ - ၁၂
၂၈ အမျ ိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံြိန်း (၂၀၁၆-၂၀၂၁)၊ စာမျြ်နှာ - ၁၈



အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG) www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG)65 66

အရည်အခသေးြပည့်မီခသာ 
ပညာရည် စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းများ     

 အေန်း

(၅)



အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG) www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG)67 68

အရည်အခသေးြပည့်မီခသာ ပညာရည်

စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းများ
အေန်း(၅)

ခေုံငုံသုံးသပ်ေျက်

ခနာက်ေံအခကကာင်းအရာ

အရည်အခသေးြပည့်မီခသာ စစ်ခဆးအကဲြြတ်မှုအညွှန်းခဘာင်
၁၁၂။

၁၁၅။

၁၁၃။

၁၁၆။

၁၁၄။

ဤအေန်းတငွ ်ပညာေညစ်စရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းများ အေညအ်ရသွးပပည�မ်ရီစေန ်ရြျာင်း၊ ဖမို့နယ၊် 
ေရိငု၊် တိငု်းရဒသကြီး/ပပညန်ယန်ငှ� ်နိငုင်အံဆင� ်အသီးသီးတိုတ့ငွ ်မညြ်ဲ�သိုလ့ပုရ်ဆာငေ်မညြ်ိ ု
ရြာ်ပပထားသည်။

ရြာင်းမနွရ်သာသငက်ြားပေင်းအတြွ ်အေညအ်ရသွးပမင�မ်ားရသာ စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းများ 
လိအုပသ်ည။် ထိစုစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းများသည ်သငရ်ိုးညွှန်းတမ်းပါ သငယ်မူှုေညေ်ယွေ်ျြမ်ျား၌ 
ရြာပ်ပထားသည� ်အသပိညာ၊ နားလညသ်ရဘာရပါြမ်ှု၊ ြျွမ်းြျငမ်ှုများနငှ� ်တတြ်ျွမ်းမှုများြိ ု
ထင်ဟပ်ရစေမည်။

အခြေေံပညာကဏ္ဍတေင် အသုံးြပုခနခသာ စစ်ခဆးအကဲြြတ်မှုအားလုံးသည် အခြေေံအရည် 
အခသေးလိအုပေ်ျကမ်ျားကိ ုြပည့မ်ရီမည။် ထိလုိအုပေ်ျြမ်ျားြိ ုစဉဆ်ြမ်ပပတ ်ပပည�မ်မီှုေှရိစေန ်
အတွြ်လည်း ပုံမှန်ပပန်လည်ဆန်းစစ်ေမည်။ 

ဖပီးေဲ�ရသာအေန်းများတငွ ်သငယ်ပူေင်းနငှ� ်စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်း၏ အရပေေမံမူျားအရကြာင်းနငှ� ်
အဆိပုါ အရပေေမံမူျားသည ်စသံတမ်တှေ်ျြမ်ျားနငှ� ်မညသ်ို ့ဆြစ်ပရ်နရကြာင်း ရြာပ်ပေဲ�ဖပီးပြစသ်ည။် 
စသံတမ်တှေ်ျြမ်ျားပြင�သ်ာ တိုးတြရ်ြာင်းမနွမ်ှုြိ ုရဆာငက်ြဉ်းရပးနိငုမ်ည ်မဟတုပ်ါ။ စစရ်ဆး 
အြပဲြတပ်ေင်းနည်းလမ်းများနငှ� ်စစရ်ဆးအြပဲြတလ်ွှာများ (ရမးေနွ်းများ၊ စစရ်ဆးရမးပမန်းလွှာများ၊ 
လပုင်န်းရဆာငေ်ြွမ်ှုများ စသညတ်ို)့  သည ် ရြျာင်းသား၏ သငယ်မူှုနငှ�ပ်တသ်ြ၍် တြိျေငှ်းလင်းဖပီး 
အသုံးေင်ရသာ အေျြ်အလြ်များရပးနိုင်ေန် အေည်အရသွးပမင�်မားေမည်ပြစ်သည်။ 

အေည်အရသွးအာမေံမှု လုပ်ငန်းလိုအပ်ေျြ်များ (ြဏ္ဍအလိုြ် ၎င်းလိုအပ်ေျြ်များြို ရနာြ်ပိုင်းတွင် 
ဆြ်လြ်ရြာ်ပပမည်) သည်  စစ်ရဆးမှုများ၊ စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းများ၊ သင်ယူတတ်ရပမာြ်မှု အသိ 
အမှတ်ပပုလြ်မှတ်များစသည်တို့ြို ပပုစုရေး၊ စီမံေန့်ေွဲရေး၊ အြဲပြတ်အမှတ်ရပးရေး၊ အစီေင်ေံတင်ပပရေး 
တို့နှင�် စပ်လျဉ်း၍ စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုရမးေွန်းပပုစုသူများ၊ ဆောများ၊ ရြျာင်းများနှင�် တာေန်ေှိသူများြို 
လမ်းညွှန်ရပးသည်။ 

အေည်အရသွးအာမေံမှု လုပ်ငန်းလိုအပ်ေျြ်များသည် အေည်အရသွးစံများြို သတ်မှတ်ရပးသည�်အပပင် 
ပညာရေးစနစ်တစ်ေုလုံးေှိ စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုများသည် ထိုအေည်အရသွးစံများနှင�် ြိုြ်ညီမှုေှိရကြာင်း 
အရထာြ်အထားများ စုရဆာင်းအြဲပြတ်သည�်အဆင�်များြိုလည်း လမ်းညွှန်ရပးသည်။

အေည်အရသွးအာမေံမှု လုပ်ငန်းလိုအပ်ေျြ်များသည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်သူများနှင�် ရမးေွန်းပပုစုသူများြ 
မမိြိိယုြ်ိယု ်အြပဲြတပ်ေင်းအတြွပ်ြစရ်စ၊ အေျင်းေျင်း စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်း သိုမ့ဟတု ်ပပငပ်အြပဲြတမ်ှုနငှ� ်
စစ်ရဆးပေင်းများအတွြ်ပြစ်ရစ လမ်းညွှန်ေျြ်များအပြစ် လုပ်ရဆာင်ရပးသည်။ ထို့ပပင် ပမန်မာနိုင်ငံတွင် 
အေည်အရသွးပမင�် ပညာရေးနှင�် စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုစနစ်များ ဆြ်လြ်ြွံ့ဖြိုးရေးအတွြ် အမျ ိုးသား 
အဆင� ်စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းနည်းလမ်းများြိ ုနိငုင်တံြာစသံတမ်တှေ်ျြမ်ျားနငှ� ်နှိုင်းယဉှေ်ာတငွ ်အဆိပုါ 
လုပ်ငန်းလိုအပ်ေျြ်များြို အသုံးပပုနိုင်သည်။

ဤအေန်းတွင် အြျဉ်းေျုပ်ရြာ်ပပထားရသာ အေည်အရသွးအာမေံမှုလမ်းညွှန်ေျြ်များြို နိုင်ငံတြာတွင် 
လြေ်ြံျင�သ်ုံးရနရသာ အရြာင်းဆုံးနည်းလမ်းများအရပါ်တငွ ်အရပေေထံားဖပီး  နိငုင်အံဆင�၊် တိငု်းရဒသကြီး/
ပပည်နယ်အဆင�်၊ ေရိုင်အဆင�်၊ ဖမို့နယ်အဆင�်၊ ရြျာင်းအဆင�်�် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းများနှင�် အတန်းတွင်း 
စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းများအတြွ ်သင�ရ်လျာမ်ှုေှရိစေန ်စစီဉရ်ေးဆွထဲားသည။် ပညာေည ်စစရ်ဆးအြပဲြတေ်ာ၌  
ရဆာငေ်ြွေ်မည�လ်ပုင်န်းစဉမ်ျားြိ ုရြျာင်းြွံ ဖ့ြိုးတိုးတြရ်ေးအတြွ ်ေညေ်ယွရ်ေးဆွထဲားသည� ်အခြေေပံညာ 
ခကျာင်းအရညအ်ခသေးအာမေမံှု စသံတမ်တှေ်ျကအ်ညွှန်းခဘာင ်(BE – SQASF ) နငှ� ်ေျတိဆ်ြစ်ဉ်းစားေမည။် 
အဘယရ်ကြာင�ဆ်ိရုသာ ်ပညာေည ်စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှုသည ်ထိအုညွှန်းခဘာငတ်ငွအ်သုံးပပုရသာ တိုးတြ ်
ရြာင်းမနွရ်ေးစြေ်န်းများအတြွ ်လိအုပသ်ည� ်အရထာြအ်ထားအေျ ို့ြိ ုပံ�ပိုးရပးရသာရကြာင�ပ်ြစသ်ည။် 

ထိုရကြာင�် အရပေေံပညာြဏ္ဍေှိ စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုများ၊ စစ်ရဆးအြဲပြတ်ောတွင် အသုံးပပုသည�်စာေွြ် 
စာတမ်း များနငှ� ်စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှုပုစံမံျား အားလုံးသည ်ဤလမ်းညွှန(်NAG) နငှ� ်ြိြုည်ေီန ်အရေးကြီးသည။် 

၁၁၇။

၁၁၈။

၁၁၉။

၁၂၀။
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ရည်ရွယ်ေျက်သတ်မှတ်ြေင်း

ပညာေည်စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း အရြာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ေွြ်မှုစြ်ေန်းတွင် ပါေင်သည�် အဓိြ 
အစိတ်အပိုင်းများြို ပုံ (၅၊ ၁) တွင် ရြာ်ပပထားသည်။ ၂၉

စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်း (စာရမးပွ၊ဲ စစရ်ဆးမှု သိုမ့ဟတု ်အတန်းတငွ်းစစရ်ဆး အြပဲြတမ်ှု) တစေု်ြိ ုေညေ်ယွ်
ရေးဆွဲောတွင်  ရအာြ်ပါအေျြ်များြို ထည�်သွင်းစဉ်းစားေမည်-

ပညာရည်စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်း အခကာင်အထည်ခြာ်ခဆာင်ရွက်မှုစက်ေန်း၏ 
အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ

၁၂၁။ ၁၂၂။

(က) မည်သည်တ့ုိကုိ စစ်ခဆးတုိင်းတာမည်နည်း -

(ေ) မည်သူတ့ုိကုိ စစ်ခဆးမည်နည်း။

(ဂ) စစ်ခဆးအကဲြြတ်မှုရလဒ်များမှ မည်သည်တ့ုိကုိ ခကာက်ေျက်ေျနုိင်သနည်း။

စစ်ရဆးအြဲပြတ်ေန် ေည်ေွယ်ထားသည�်နယ်ပယ်များ (ဆိုလိုသည်မှာ ဘာသာေပ်နယ်ပယ် သို့မဟုတ် 
အသိပညာ၊ နားလည်သရဘာရပါြ်မှု၊ ြျွမ်းြျင်မှုများနှင�် တတ်ြျွမ်းမှုများ)ြို သတ်မှတ်ေမည်။ 
အဆိုပါနယ်ပယ်များတွင် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းေည်မှန်းေျြ်များ၊ သင်ယူမှုေလဒ်များနှင�် တတ်ရပမာြ်မှု 
စံသတ်မှတ်ေျြ်များတွင် အရသးစိတ်ရြာ်ပပထားသည�်  ပမင်သာရသာအပပုအမူများ (Observable 
Behaviours) နှင�် ေျတိ်ဆြ်ရနရသာ အသိပညာများ၊ ြျွမ်းြျင်မှုများ၊ စွမ်းေည်များ၊ အထုံေါသနာများ 
(Aptitudes) နငှ� ်အပေား စရိြုလ်ြ္ခဏာများ ပါေငရ်နသည။် အဆိပုါနယပ်ယမ်ျားြိ ုရြျာင်းသားများ၏ 
သင်ယူမှုေလဒ်များ ပပည�်မီမှုအတိုင်းအတာနှင�် ပတ်သြ်၍ တိြျရသာ သတင်းအေျြ်အလြ်များ 
စုရဆာင်းရပးသည�်ရမးေွန်းများ၊ လုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် အပေားစစ်ရဆးအြဲပြတ်နည်းများနှင�် 
ေျတိ်ဆြ်ေန်လိုအပ်သည်။

တစ်နည်းအားပြင�် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းသည် တိုင်းတာေန် သတ်မှတ်ထားသည�် အောများြို 
စစ်ရဆးတိုင်းတာေမည်ပြစ်ဖပီး တစ်သမတ်တည်း တူညီသည�်ေလဒ်များြိုလည်း ရပးနိုင်ေမည်။       

စစ်ရဆးအြဲပြတ်ေန်ေည်ေွယ်ရသာ အုပ်စုြို သတ်မှတ်ောတွင် အသြ် သို့မဟုတ် အတန်း၊ အထူးပပု 
ဘာသာတွစဲသည� ်အေျြမ်ျားြိ ုအရပေေေံမည။် ရြျာင်းသားများ၏ သငယ်မူှုဆိငုေ်ာ အရသးစတိလ်ိအုပေ်ျြ ်
များြိ ုတြိျေငှ်းလင်းစွာ ရြာပ်ပေမည။် ရြျာင်းသားအားလုံး ၎င်းတို၏့ အသပိညာ၊ နားလညသ်ရဘာရပါြမ်ှု၊ 
ြျွမ်းြျင်မှုများနှင�် တတ်ြျွမ်းမှုများြို ပပသနိုင်ေန်အတွြ်  တန်းတူညီမျှအေွင�်အရေးေှိရစေန် လိုအပ်သလို 
ပပုပပင်ရပပာင်းလဲရပးေမည်။ အဆိုပါအေွင�်အရေးများြို စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှု အစီအစဉ်ရေးဆွဲောတွင် 
ထည�်သွင်းစဉ်းစားေမည်။

စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုေလဒ်များြို မှန်ြန်စွာနှင�် ြျ ိုးရကြာင်းညီညွတ်စွာ ရြာြ်ေျြ်ေျနိုင်ေန် တိြျရသာ 
သတမ်တှေ်ျြလ်ိအုပသ်ည။် ထိသုိုရ့ြာြေ်ျြေ်ျောတငွ ်စစရ်ဆးအြပဲြတသ်ည� ်အရကြာင်းအော (မညသ်ည ်
ြိုတိုင်းတာမည်နှင�် မည်သို့တိုင်းတာမည်)၊ စစ်ရဆးအြဲပြတ်ေန်ေည်ေွယ်ထားရသာ ရြျာင်းသားများနှင�် 
စစ်ရဆးမှုေလဒ်များြို မည်သို့အသုံးပပုမည�်အရပါ် အရပေေံသင�်သည်။ 

(၁)

(၂)

၂၉
  The Association of Educational Assessment – Europe (2010) “European Framework of Standards for Educational  

      Assessment 1”. AEA – Europe

 

ပုံ (၅၊ ၁) ပညာေည်စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း အရြာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ေွြ်မှုစြ်ေန်း
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(ဃ) စစ်ခဆးမှုရလဒ်များကုိ မည်သ့ုိ အသံုးြပုမည်နည်း။

စစ်ခဆးအကဲြြတ်ရန်   ကြီးကိုတင်ြပင်ဆင်ြေင်း

ခကျာင်းသားများကုိ စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်း

အကဲြြတ် အမှတ်ခပးြေင်း

စစ်ရဆးမှုေလဒ်များြို မည်သို့အသုံးပပုေန် ေည်ေွယ်ထားသည်ြို အရသးစိတ်သတ်မှတ်ေမည်။ စစ်ရဆးမှု 
ေလဒမ်ျားြိ ုအသုံးပပုောတငွ ်ေညေ်ယွေ်ျြတ်စေ် ုသိုမ့ဟတု ်တစေ်ထုြပ်ိ၍ု ေှနိိငုသ်ည။် ထိေုညေ်ယွေ်ျြမ်ျားမှာ 
သင်ယူမှုတိုးတြ်ရြာင်းမွန်ရစေန်၊ သင်ယူမှုြို အြျဉ်းေျုပ်ရြာ်ပပေန်၊ ရနာြ်ထပ်အဆင�်တစ်ဆင�်သို့ 
တိုးတြ်သင်ယူရေးြို ဆုံးပြတ်ေန် သို့မဟုတ် သင်ယူတတ်ရပမာြ်မှု အသိအမှတ်ပပုလြ်မှတ်ရပးေန် 
စသည်တို့ပြစ်သည်။ စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုေလဒ်များြို အသုံးပပုမည�် ေည်ေွယ်ေျြ်အရပါ်မူတည်၍ စစ်ရဆး
အြဲပြတ်ပေင်းပုံစံများနှင�် အမျ ိုးအစားများြို ရေွးေျယ်နိုင်သည်။

စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းများသည် စစ်ရဆးသည�်ေည်ေွယ်ေျြ်နှင�် ြိုြ်ညီသည�် တိြျေိုင်လုံရသာ 
အေျြ်အလြ်များရပးေန်လိုအပ်သည်။ ရြျာင်းသားများ “မည်သည�်အောများြို သိေှိသည်”နှင�် 
“မည်သည်တို့ြို လုပ်ရဆာင်နိုင်သည်” တို့ြို မျှတ၍ အြျ ိုးေှိဖပီး ထိရောြ်အဆင်ရပပရသာ နည်းလမ်းပြင�် 
ရြာ်ထုတ်စစ်ရဆးနိုင်ေမည်။ စစ်ရဆးတိုင်းတာေန် ေည်ေွယ်ထားသည�် နယ်ပယ်ြို လုံရလာြ်ရသာ ြိုယ်
စားပပုလွှမ်းခေုံမှုေှရိစေန ်စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှုြိ ုစစီဉရ်ေးဆွေဲမည။် သိုမ့သှာ ရြျာင်းသားများ၏ အသပိညာ၊ 
နားလညသ်ရဘာရပါြမ်ှု၊ ြျွမ်းြျငမ်ှုများနငှ� ်တတြ်ျွမ်းမှုများြိ ုလြရ်တွ့အရပေအရနများတငွ ်ပပနလ်ည ်
အသုံးေျနိငုသ်ည� ်အတိငု်းအတာြိ ုဆုံးပြတေ်ာတငွ ်အရထာြအ်ြပူပုမညပ်ြစသ်ည။် စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှုများြိ ု
စစရ်ဆးသည�ေ်ညေ်ယွေ်ျြန်ငှ� ်မသြဆ်ိငုရ်သာ နည်းလမ်းများပြင� ်ရြျာင်းသားများအား ေွပဲေားသည�အ်ေျြမ်ျား 
မပါေင်ရအာင် ပပုစုေမည်။ တစ်နည်းအားပြင�် စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုတွင် ပါေင်ရသာအရကြာင်းအောများသည် 
စစ်ရဆးေန်ေည်ေွယ်ထားရသာ နယ်ပယ်ြို ထင်ဟပ်ရစေမည်။ ဥပမာ - သေဃျာဘာသာေပ်ြို စစ်ရဆးသည�် 
ရမးေနွ်းများတငွ ် ဘာသာစြားအသုံးပပုမှုြိ ုအထူးဂရပုပုေမည။် သေဃျာတတြ်ျွမ်းမှုြိ ုစစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်း 
ထြ် ဘာသာစြားြျွမ်းြျင်မှုြို စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း မပြစ်ရစေန် အရေးကြီးသည်။  

စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုများသည် ြိုးစားနိုင်မှုေှိေန် လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုများသည် 
ရြျာင်းသားများ၏ (အသိပညာ၊ နားလည်သရဘာရပါြ်မှု၊ ြျွမ်းြျင်မှု၊ တတ်ြျွမ်းမှုဆိုင်ော) စရိုြ် 
လြ္ခဏာများြို  အေျနိ်အေါအမျ ိုးမျ ိုးတွင် စစ်ရဆးရသာ်လည်း တူညီရသာေလဒ်များြို ရပးနိုင်ေမည်။ 
ရြျာင်းသားများ၏ စရိုြ်လြ္ခဏာြွဲပပားမှုြို သိေှိရြာ်ထုတ်ပေင်းသည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းတွင် 
အရေးကြီးရသာ အရကြာင်းေင်းေံတစ်ေုပြစ်သည်။ သို့ရသာ် ၎င်းြွဲပပားမှုများသည် အပေားရသာ မသြ်ဆိုင်
သည�်အရကြာင်းများရကြာင�် မဟုတ်ဘဲ အမှန်တြယ် တတ်ြျွမ်းမှုြို တိုင်းတာပေင်းမှသာေေှိေမည်။ 

ရြျာင်းသားအားလုံးသည် ၎င်းတို့၏တတ်ြျွမ်းမှုြို တန်းတူညီမျှပပသေွင�်ေှိေန် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းြို 
သင�တ်င�မ်ျှတစွာ စမီရံဆာငေ်ြွေ်မည။် ထိသုိုစ့မီရံဆာငေ်ြွေ်ာတငွ ်ရအာြပ်ါအရပေေမံမူျားနငှ� ်ြိြုည်ရီစေမည ်- 

အြပဲြတအ်မတှရ်ပးပေင်း (Marking) နငှ� ်ေမတှတ်ြွပ်ေင်း (Scoring) များြုိ တာေနသ်စိွာနငှ� ်တြိျမနှြ်နစ်ွာ 
လုပ်ရဆာင်ေန် အရေးကြီးသည်။ “အြဲပြတ်အမှတ်ရပးပေင်း” ဆိုသည်မှာ ရြျာင်းသား၏ရပြဆိုမှုသည် 
အရပြမှန် သို့မဟုတ် တစ်ပိုင်းတစ်စမှန်ရသာ အရပြတစ်ေုအတွြ် သတ်မှတ်ထားသည�်စံြို  ပပည�်မီမှု 
ေှိ/မေှိ ရြာ်ထုတ်သတ်မှတ်ပေင်းပြစ်သည်။ “ေမှတ်တွြ်ပေင်း” ဆိုသည်မှာ အြဲပြတ်အမှတ်ရပးပေင်းမှ 
ေေှိလာရသာ ေလဒ်များြို ြိန်းဂဏန်းပြင�်ရြာ်ပပရသာေမှတ်များအပြစ် သတ်မှတ်ရြာ်ပပပေင်းပြစ်သည်။ 
ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ရမးေွန်းများ (Forced Choice Items) ြို အသုံးပပုသည�်အေါ အြဲပြတ်အမှတ်ရပးပေင်းသည် 
လွယ်ြူေှင်းလင်းဖပီး ေမှတ်သို့ ရပပာင်းလဲတွြ်ေျြ်ပေင်းြို လွယ်ြူစွာ ဆြ်လြ်လုပ်ရဆာင်နိုင်သည်။ 
စီြုံးရေးသားရပြဆိုေသည�် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းများြို အြဲပြတ်အမှတ်ရပးသည�် လုပ်ငန်းစဉ်များသည် 
ပိုမိုရှုပ်ရထွးသည်။ အဆိုပါ ြိစ္စေပ်များတွင် အြဲပြတ်အမှတ်ရပးသူများသည် ရြျာင်းသား၏အရပြများြို 
စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှု အမှတ်ရပးပုံစံဇယားများ (Rubrics) နှင�် နှိုင်းယှဉ်၍ အြဲပြတ်အမှတ်ရပးေမည်။ 
အဆိုပါ စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းများြို ပပုစုသူများသည် အြဲပြတ် အမှတ်ရပးမည�်သူများအတွြ် 
အမှတ်ရပး ပုံစံဇယားအပါအေင် အမှတ်ရပးစည်းမျဉ်းများြို လွယ်ြူေှင်းလင်းစွာ ရေးဆွဲရပးေမည်။ 
စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှု လုပ်ငန်းြို အရေးပါရသာအဆုံးအပြတ်များရပးသည�် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းများ 
(High-stakes)၊ တစ်နည်းအားပြင�် ေလဒ်များအရပါ်အရပေေံဖပီး အတန်းတင်ရပးသည�် စစ်ရဆးမှုများ  
သို့မဟုတ် သင်ယူတတ်ရပမာြ်မှု အသိအမှတ်ပပုလြ်မှတ်များရပးပေင်း စသည�် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းများ 
လုပ်ရဆာင်သည�်အေါ အြဲပြတ်အမှတ်ရပးသူများအကြား ြိုးစားနိုင်မှု (Inter-rater Reliability) ေိှ/မေှိ 
စစရ်ဆးေမည။် အြပဲြတအ်မတှရ်ပးသမူျားအကြား ြိုးစားနိငုမ်ှု  ဆိသုညမ်ှာ စစရ်ဆး အြပဲြတသ်မူျားသည ်
ရြျာင်းသားတစဦ်း၏ ရပြဆိမုှုြိ ုတညူစီွာ အမတှရ်ပးေသည� ်အတိငု်းအတာြိဆုိလုိသုည။် စသံတမ်တှေ်ျြမ်ျား 

စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုလုပ်ငန်းများ ရဆာင်ေွြ်မည�်အေျနိ်ြို   ရြျာင်းသားအားလုံး တန်းတူညီမျှ 
ပါေင်ရပြဆိုနိုင်ေန်  ရေွးေျယ်သတ်မှတ်ေမည်။
ရြျာင်းသားအားလုံးသည် ၎င်းတို့၏တတ်ြျွမ်းမှုများြို တန်းတူညီမျှ ရပြဆိုနိုင်ေန် စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှု
လုပ်ငန်းများအတွြ် လိုအပ်မည�် အေျနိ်ပမာဏ သတ်မှတ်ရပးေမည်။ 
စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှုများသည ်ရြျာင်းများမ ှရြျာင်းသားများအား ပံ�ပိုးရပးသည� ်လြရ်တွ့ရလ�ြျင�မ်ှုနငှ� ်
ရလ�လာသင်ယူမှုဆိုင်ော အေွင�်အရေးများ (အသိပညာ၊ နားလည်သရဘာရပါြ်မှု၊ ြျွမ်းြျင်မှုနှင�် 
တတ်ြျွမ်းမှုများ) ြို ထင်ဟပ်ရစေမည်။
မညသ်ညတ်ိုြ့ိ ုစစရ်ဆးမည၊် မညသ်ည� ်အတြွရ်ကြာင� ်စစရ်ဆးမညန်ငှ� ်စစရ်ဆးမှုေလဒမ်ျားြိ ုမညသ်ိုအ့သုံးပပ  ု
မည် စသည်တို့နှင�်ပတ်သြ်၍ ေှင်းလင်းရသာ သတင်းအေျြ်အလြ်များြို ရြျာင်းသားများအား 
ပံ�ပိုးရပးေမည်။ 

၁၂၃။

၁၂၅။

၁၂၆။

(ြ)

(ေ)

(ဂ)

(င်္)

၁၂၄။
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ပြစ်နိုင်ပါြ ေလဒ်များြို အရသးစိတ် မှတ်တမ်းတင်သင�်သည်။ စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုတစ်ေုပြင�် သင်ယူမှု 
နယ်ပယ်များစွာြို စစ်ရဆးမည်ဆိုပါြ စစ်ရဆးမှုေလဒ်များြို ထိုနယ်ပယ်များအလိုြ် စုစည်းေမည်။ 
အရေးပါရသာ အဆုံးအပြတမ်ျားရပးသည� ်စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းပြစပ်ါြ  ေမတှမ်ျားြိ ုရမးေနွ်းတစေ်ေုျင်းစ ီ
အလိုြ် မှတ်တမ်းတင်ထားေမည်။

၁၂၇။

စစ်ခဆးမှုရလဒ်များကုိ ထုတ်ြပန်ြေင်း 

အကဲြြတ်သံုးသပ်ြေင်း 

စစရ်ဆးမှုေလဒမ်ျားြိ ုမညသ်ိုထ့တုပ်ပနေ်မညန်ငှ� ်မညမ်ျှအထ ိအရသးစတိရ်ြာပ်ပေမည ် စရသာဆုံးပြတေ်ျြ ်
များသည် စစ်ရဆးလိုရသာ သင်ယူမှုပန်းတိုင်များနှင�် ၎င်းတို့ြို စစ်ရဆးသည�် အရကြာင်းေင်းများရပါ်တွင် 
မူတည်ပါသည်။ စစ်ရဆးမှုေလဒ်များြို မည်သူြ လြ်ေံေေှိမည်ဟူရသာ ဆုံးပြတ်ေျြ်များသည် 
စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါေင်ပတ်သြ်သူများ၏ လိုအပ်ေျြ်များအရပါ်တွင် မူတည်သည်။ 
မညသ်ည�ေ်ညေ်ယွေ်ျြပ်ြင� ်စစရ်ဆးအြပဲြတသ်ညပ်ြစရ်စ ရြျာင်းသားများသည ်၎င်းတို၏့ တစဦ်းေျင်း ေလဒ/်
အေျြ်အလြ်များြို သိေှိသင�်သည်။ စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုတစ်ေုပြင�် များစွာရသာသင်ယူမှုနယ်ပယ်များြို 
တိငု်းတာမညဆ်ိပုါြ ေလဒမ်ျားြိ ုအစေီငေ်တံငပ်ပောတငွ ်အဆိပုါ နယပ်ယမ်ျားနငှ� ်ပတသ်ြရ်သာ သတင်း 
အေျြ်အလြ်များြို ထည�်သွင်းရြာ်ပပေမည်။

စာသင်နှစ်တစ်နှစ်အဖပီး ရနာြ်ဆုံးေလဒ်များြို အေျနိ်ြာလတစ်ေုအတွင်းပပုလုပ်ေဲ�သည�် မတူညီရသာ 
စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုများ၏ ေလဒ်များအရပါ်တွင် အရပေေံရလ�ေှိသည်။ ၎င်းေလဒ်များြုိ ထုတ်ပပန်ောတွင် 
ထိုမတူညီရသာ စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းပုံစံအမျ ိုးမျ ိုးတို့သည် စာသင်နှစ်အဖပီး ရနာြ်ဆုံးေလဒ်များအရပါ် 
မညသ်ိုသ့ြရ်ောြမ်ှုေှသိညြ်ိ ုရြာပ်ပရပးေမည။် ထိုအ့ပပင ်၎င်းေလဒမ်ျားြိ ုသြဆ်ိငုေ်ာ သငယ်မူှုပန်းတိငုမ်ျား 
သို့မဟုတ် ဆြ်စပ်ရနရသာ တတ်ရပမာြ်မှုစံသတ်မှတ်ေျြ်များ၊ စွမ်းရဆာင်နိုင်မှုအဆင�်များနှင�်အညီ 
ထုတ်ပပန်ေမည်။  

ထိုေလဒ်များနှင�်အတူ သင်ယူတတ်ရပမာြ်မှုအေျြ်အလြ်များြိုလည်း ယှဉ်တွဲရြာ်ပပေမည်။ ၎င်းအေျြ် 
အလြမ်ျားြိကုြည�၍် “ရြျာင်းသားများ၏ စစရ်ဆးမှုေလဒမ်ျားသည ်တတြ်ျွမ်းမှုစပံြင� ်စစရ်ဆးအြပဲြတ ်
သည�အ်ရပါ် အရပေေသံည ်သိုမ့ဟတု ် ရြျာင်းသားများ အေျင်းေျင်း နှိုင်းယဉှအ်ြပဲြတမ်ှုအရပါ် အရပေေသံည”် 
စသည်တို့ြို သိေှိနိုင်သည်။ များရသာအားပြင�် စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုေလဒ်များနှင�် ၎င်းတို့ြို အစီေင်ေံတင်ပပ 
ပေင်းတို့သည် တတ်ြျွမ်းမှုစံပြင�် စစ်ရဆးအြဲပြတ်သည�်အရပါ် အရပေေံသင�်သည်။

အမျ ိုးသားပညာရေးစနစ်တစ်ေုသည် ၎င်း၏စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုလုပ်ငန်းများ၊ စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုြို 
အသုံးပပုမှုနငှ� ်စစရ်ဆးအြပဲြတလ်ွှာများ ( ရမးေနွ်းများ၊ စစရ်ဆးရမးပမန်းလွှာများ၊ လပုင်န်းရဆာငေ်ြွမ်ှုများ        
စသည်) ြို အြဲပြတ်သုံးသပ်ေန် တာေန်ေှိသည်။ 

ထိုြဲ�သို့ အြဲပြတ်သုံးသပ်သည�် စံတစ်ေုမှာ စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုလုပ်ငန်းတစ်ေုမှ ေေှိလာရသာေလဒ်များြို 
အသုံးပပ ပုေင်းပြစသ်ည။် စစရ်ဆးမှုေလဒမ်ျားြိ ုအသုံးမပပုပါြ သိုမ့ဟတု ်ထိေုလဒမ်ျားြိ ုဆုံးပြတေ်ျြေ်ျောတငွ ်
ထည�်သွင်းစဉ်းစားပေင်းမပပုပါြ ရြျာင်းသားများအား စစ်ရဆးအြဲပြတ်ေန် မလိုရပ။ ထို့ရကြာင�် စစ်ရဆး 
အြဲပြတ်မှုလုပ်ငန်းများြို အြဲပြတ်သုံးသပ်ောတွင် စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုများမှေေှိရသာ အေျြ်အလြ် 
များနှင�် အရထာြ်အထားများြို အသုံးပပုမှုအရပါ် အရလးထားေမည်။ အေျြ်အလြ်များ သို့မဟုတ် 
အရထာြ်အထားများသည် ရြျာင်းသား၊  ဆော၊  စာသင်ေန်း၊ ရြျာင်းနှင�် ပညာရေးစနစ်တစ်ေုလုံးအတွြ် 
ေျြ်ေျင်းအြျ ိုးရြျးဇူးေေှိေမည်။ 

တစ်ေါတစ်ေံတွင် အတန်းတစ်တန်းအတွြ် ရြျာင်းေင်ေွင�်ရေွးေျယ်ော၌ အေည်အေျင်းပပည�်မီသည�် 
ရြျာင်းသားအရေအတွြ်သည် လြ်ေံနိုင်သည�် ရြျာင်းသားဦးရေထြ် ပိုမိုများပပားနိုင်သည်။ 
ထိုသို့ရသာအရပေအရနမျ ိုးတွင် စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုေလဒ်များြို ရြျာင်းသားအေျင်းေျင်း နှိုင်းယှဉ်၍ 
ရြာ်ပပေန် လိုအပ်သည်။ ထိုအေါ သင�်ရလျာ်ရသာပြတ်မှတ်များ (Cut-off Scores) ြို   အသုံးပပုေမည်ပြစ်ဖပီး 
ြျ ိုးရကြာင်းသင�ရ်လျာရ်သာ အရကြာင်းပပေျြြ်ိလုည်း ရြာပ်ပေမည။် ဥပမာအားပြင� ်စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှုတငွ ်
ေမှတ် ၈၀ ောေိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ၈၀ ောေိုင်နှုန်းအထြ်ြို အဆင�် “A” ဟု သတ်မှတ်မည်ဆိုပါြ ေှင်းလင်း 
တိြျရသာ အြျ ိုးအရကြာင်းရြာ်ပပေျြ်တစ်ေု ရပးေန်လိုအပ်သည်။ 

ရြျာင်းသားများသည ်၎င်းတို၏့ ပညာေညတ်ိုးတြမ်ှုအဆင�မ်ျားနငှ� ် ပတသ်ြသ်ည� ်အေျြအ်လြမ်ျားြိ ု
သေိှေိငွ�ေ်ှသိည။် ထိုရ့ကြာင� ်ရြျာင်းသားတစဦ်းစ၏ီ ေလဒမ်ျား သိုမ့ဟတု ်အပုစ်လုိြုေ်လဒမ်ျားြိ ုအသမိရပးဘ ဲ
ြန့်သတထ်ားမညဆ်ိပုါြ  အဘယရ်ကြာင� ်ထိသုိုလ့ပုရ်ဆာငေ်သညြ်ိ ုရြျာင်းသားများအား ပငွ�လ်င်းပမငသ်ာစွာ 
ေှင်းလင်းေျြ်ရပးေမည်။ စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုဆိုင်ောမှတ်တမ်းများနှင�် အသိအမှတ်ပပုလြ်မှတ်များသည် 
ရြျာင်းသားများအတြွ ်ေငှ်းလင်းတြိျ၍ လြရ်တွ့အသုံးေငသ်င�သ်ည။် ထိုပ့ပင ်မဘိများ/ အပုထ်နိ်းသမူျားနငှ� ်
အပေားသြ်ဆိုင်သူများလည်း လိုအပ်ပါြ အသုံးပပုနိုင်ေမည်။ စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုဆိုင်ော မှတ်တမ်းများြို 
စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုြို ရေးသားပပုစုသူများနှင�် အသုံးပပုသူများြ သရဘာတူညီထားသည�် မူေါဒနှင�်အညီ 
ထုတ်ပပန်ေမည်။ 

၁၂၈။

၁၃၃။

၁၃၄။၁၂၉။

၁၃၀။

၁၃၁။

၁၃၂။

ေျမတှပ်ေင်းနငှ�ပ်တသ်ြ၍် ရလ�ြျင�သ်ငတ်န်းရပးပေင်း၊ ရအာငမ်တှည်ှယိပူေင်း၊ စာေင်းအင်း အေျြအ်လြမ်ျား 
ကြီးကြပ်ပေင်းစသည�်နည်းလမ်းများြို အသုံးပပု၍ အြဲပြတ်အမှတ်ရပးသူများအကြား သင�်တင�်မျှတရသာ 
ြိုးစားနိုင်မှုေေှိေန် ရဆာင်ေွြ်နိုင်သည်။ အြဲပြတ်အမှတ်ရပးမည�်သူများြို သင်တန်းရပးပေင်းနှင�် 
ကြီးကြပ်ပေင်းတွင် တူညီရသာစံသတ်မှတ်ေျြ်များ  အသုံးပပုမှုြို အရလးထား ထည�်သွင်းေမည်။ အြဲပြတ် 
အမတှရ်ပးသည� ်လပုင်န်းစဉတ်ငွ ်ပါေငသ်မူျားသည ်အမတှရ်ပးပေင်းဆိငုေ်ာ လမ်းညွှနေ်ျြမ်ျားြိ ုလိြုန်ာေနန်ငှ� ်
စစ်ရဆးမှုေလဒ်များြို တိတိြျြျ မှတ်တမ်းတင်ေန် တာေန်ေှိသည်။



အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG) www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG)75 76

စစ်ရဆးအြပဲြတလ်ွှာများ (ရမးေွန်းများ၊ စစရ်ဆးရမးပမန်းလွှာများ၊ လပုင်န်းရဆာငေ်ြွမ်ှုများစသည်တို)့ ြိ ု
အြပဲြတသ်ုံးသပမ်ည�စ်မံျားြိ ုသတမ်တှပ်ေင်းသည ်စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှုြိ ုပပုစသုမူျား၊ စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှုြိ ု
အသုံးပပုသမူျားနငှ� ်ရလ�လာဆန်းစစသ်မူျားြ ရဆာငေ်ြွေ်မည� ်ပညာေပဆ်ိငုေ်ာ လပုင်န်းတာေနတ်စေ်ပ ်ပြစသ်ည။် 
စစရ်ဆးအြပဲြတလ်ွှာများ၏ အေညအ်ရသွး၊ ထိစုစရ်ဆးအြပဲြတလ်ွှာများြိ ုအသုံးပပုပု၊ံ ရလ�လာဆန်းစစပ်ု ံ
နှင�် ရြာြ်ေျြ်ေျပုံတို့သည် အြဲပြတ်သုံးသပ်ပေင်းတွင် ပါေင်သည�် အရကြာင်းအောများပြစ်ကြသည်။ 
အတန်းတငွ်း စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းများ၏ အေညအ်ရသွးအရပါ် အြပဲြတသ်ုံးသပပ်ေင်းြိ ုရြျာင်းအဆင�တ်ငွ ်
လုပ်ရဆာင်ေမည်။ စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းများြို အြဲပြတ်သုံးသပ်ောတွင် “အေျြ်အလြ်/ေလဒ် 
အသုံးပပုမှုအရပါ်သုံးသပ်ပေင်း” နှင�် “စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း၏ (ြိုးစားနိုင်မှု၊ ေိုင်လုံမှု ၊ မျှတမှုစသည�်) 
ပညာေပ်ပိုင်းဆိုင်ော အေျြ်အလြ်များအရပါ် သုံးသပ်ပေင်း” စသည�် အဓိြအေျြ်နှစ်ေျြ်အရပါ်တွင် 
မူတည်ေမည်။

၁၃၅။

စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းကဏ္ဍခလးရပ်အတေက် အရည်အခသေးလုိအပ်ေျက်များ

ကဏ္ဍ (၁) နှင့် (၂) 

အတန်းတေင်း နှင့် ခကျာင်းအခြေြပုစစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်း

ကဏ္ဍ (၃) 

မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းအဆင့် ပပီးခြမာက်မှုစစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်း 

လမ်းညွှန်ေျက်များ 

ပညာရည်စစ်ခဆး

အကဲြြတ်မှုအြေဲ့

အတတ်ပညာြေံ့ ပြိုး
တုိးတက်မှု

အရင်းအြမစ်များနှင့်
အခထာက်အပ့ံများ

စစ်ခဆးအကဲြြတ်မှု
နည်းလမ်းများ

အရည်အခသေး
အာမေံမှု

အေျက်အလက်များ
အသံုးေျမှု

အမျ ို းသားပညာရည် စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းမူေါဒ (NAP) သည် (၁) အတန်းတွင်း စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း၊ 
(၂) ရြျာင်းအရပေပပု စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်း၊ (၃) မလူတန်း၊ အလယတ်န်းနငှ�အ်ထြတ်န်း အဆင�ဖ်ပီးရပမာြမ်ှု 
စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းနှင်� (၄) နမူနာအရပေပပု သင်ယူမှုစစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းဟူ၍ စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း 
ြဏ္ဍရလးေပြ်ိ ုေျမတှရ်ပးသည။် အဆိပုါ စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းြဏ္ဍရလးေပတ်ငွ ်သငယ်စူဉ/်သငယ်အူဖပီး 
ပုစံတံြျ စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းနငှ� ်အလတွသ်ရဘာစစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်း လပုင်န်းအမျ ိုးမျ ိုးြိ ုအရြာင ်
အထညရ်ြာရ်ဆာငေ်ြွေ်မည ်ပြစသ်ည။် ထိစုစရ်ဆးအြဲပြတမ်ှုအမျ ိုးမျ ိုးြိ ုရြာရ်ဆာငေ်ာတငွ ်ြဏ္ဍအလိြု ်
အေည်အရသွးလိုအပ်ေျြ်များြို ရအာြ်တွင် ရြာ်ပပထားသည် - ၃၀

ဤြဏ္ဍနစှေ်ပလ်ုံးြိ ုတညူရီသာတာေနေ်ှသိမူျား (ဆောနငှ� ်ရြျာင်းအပုမ်ျား) ြ တညူရီသာရနော(ရြျာင်း)
တွင်၊ တူညီရသာေည်ေွယ်ေျြ် (သင်ယူစဉ်စစ်ရဆးအြဲပြတ်ေန်) ပြင�် အရြာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ေွြ်ကြ
ရသာရကြာင�် ဤလမ်းညွှန် (NAG) တွင် ြဏ္ဍ (၁) နှင�် (၂) ြို ရပါင်းစည်းရြာ်ပပထားသည်။ 

၎င်းြဏ္ဍနစှေ်ပတ်ငွ ်တညူရီသာစမံျားေှပိေင်းပြင� ်ဆောများနငှ� ်ရြျာင်းများ အရနပြင�စ်စရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်း
ဆိငုေ်ာ အရပေေမံမူျားြိ ုလြရ်တွ့အသုံးေျောတငွ ်လယွြ်ရူစမည။် မလူတန်းအဆင�၊် အလယတ်န်းအဆင�န်ငှ� ်
အထြတ်န်းအဆင� ်အတန်းတငွ်း/ရြျာင်းအရပေပပု စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းနငှ� ်ပတသ်ြ၍် ပညာရေးမှူးများ/
အောေှိများ၊ ရြျာင်းအုပ်များ၊ ဆောများ သိေှိလုပ်ရဆာင်ေမည�် လမ်းညွှန်ေျြ်များြို ဆောလမ်းညွှန်များ 
(ဥပမာ- သတ္တမတန်းသေဃျာ ဆောလမ်းညွှန်) တွင် ပပည�်စုံစွာ ရြာ်ပပထားသည်။ ရြျာင်းအဆင�်စစ်ရဆး 
အြဲပြတ်မှုတွင် ပါေင်ရသာမည်သူမဆို အဆိုပါလမ်းညွှန်များြို ြိုးြားေန်အတွြ် ြတ်ရှုထားသင�်သည်။ 

အတန်းတငွ်း စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းအတြွ ်တေားေငလ်မ်းညွှနေ်ျြမ်ျားေှဖိပီး၊  ထိလုမ်းညွှန်
 ေျြ်များြို ဆောများ ေေှိရစေန် ရဆာင်ေွြ်ေမည်။

ဤြဲ�သို့  စစ်ရဆးအြဲပြတ်ောတွင် လုပ်ရဆာင်ေမည�် များပပားလှရသာ တာေန်များြို 
အရြာင်အထည်ရြာ်ေန်အတွြ် သင�်ရလျာ်ရသာ ြျွမ်းြျင်မှုနှင�် လုံရလာြ်ရသာ အေင်း 
အပမစ်များေှိသည�် ေန်ထမ်းများ ပါေင်ရသာ ပညာေည်စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုအြွဲ့ တစ်ြွဲ့ 
ထားေှိေမည်။ သြ်ဆိုင်ောနယ်ပယ်များတွင်  စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုအြွဲ့၏စွမ်းေည်ြို 
ပမှင�်တင်နိုင်ေန် အေွင�်အလမ်းများ ြန်တီးရပးေမည်။

ဆောအတတပ်ညာသငက်ြားပိုေ့ျရပးသမူျား၊ ဆောရလာင်းလျာများ၊ လပုင်န်းေငွေ်ှဆိောများနငှ� ်
ရြျာင်းအပုမ်ျားအတြွ ်အတန်းတငွ်းစစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှု ပပုလပုေ်ာတငွ ်လိအုပရ်သာ  စမွ်းရဆာင ်
ေညပ်မငှ�တ်ငမ်ှု သငတ်န်းများြိ ုစစီဉရ်ပးေမည။် ထိသုငတ်န်းများသည ်အတန်းတငွ်းစစရ်ဆး 
အြပဲြတပ်ေင်းအတြွ ်ေျမတှထ်ားရသာ တေားေငလ်မ်းညွှနေ်ျြမ်ျားနငှ� ်ြိြုည်မီှုေှေိမည။်

အဓိြသင်ယူမှုနယ်ပယ်များတွင်  ရြျာင်းသားများ သင်ယူတတ်ရပမာြ်ထားရသာ  အသိ 
ပညာများြို လြ်ရတွ့ အသုံးေျေွင�်နှင�် ြျွမ်းြျင်မှုများြို ရြာ်ထုတ် ပပသေွင�်ရပးသည�်  
အတန်းတငွ်းစစရ်ဆး အြပဲြတပ်ေင်းြိ ုလပုရ်ဆာငန်ိငုေ်န ်ဆောများသည ်အေင်းအပမစမ်ျားနငှ� ်

ဆောများသည် ရြျာင်းသားများ၏ သင်ယူမှုြို စစ်ရဆးအြဲပြတ်ောတွင် ေိုင်လုံမှု ၊ 
ြိုးစားမှုနိုင်မှုေှိရစေန် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းနည်းလမ်းမျ ိုးစုံြို အသုံးပပုေမည်။ 

ရြျာင်းအဆင�်၊ ဖမို့နယ်၊ ေရိုင်၊ တိုင်းရဒသကြီး/ပပည်နယ်အဆင�်နှင�် နိုင်ငံအဆင�်များတွင် 
အေညအ်ရသွးေှ ိအတန်းတငွ်း စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းဆိငုေ်ာ အရလ�အြျင�မ်ျား၊ စဉဆ်ြ်မပပတ ်
ဆောအတတပ်ညာ ြွံ့ဖြိုးတိုးတြမ်ှုများ ေေှလိာရစေန ်စနစြ်ျရသာ အေညအ်ရသွးအာမေမံှု 
စနစ်များြို အသုံးပပုေမည်။ 

အတန်းတငွ်း စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းနငှ� ်ရြျာင်းအရပေပပ  ုစစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းမ ှေေှလိာရသာ 
အေျြအ်လြမ်ျားြိ ုသငက်ြားသငယ်မူှုရြာင်းမနွရ်ေးနငှ� ်သငယ်မူှုဆင�ြ်တဲိုးတြရ်ေးအတြွ ်
အသုံးပပုေမည်။         

၁၃၆။

၁၃၇။
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၃၀

 The Global Partnership for Education’s Analysis of National Learning Assessment Systems (ACER, 2019).

အရထာြအ်ပံ� အမျ ိုးမျ ိုးေေှေိမည။်  စစရ်ဆးအြပဲြတ ်ေမည� ် အသပိညာများနငှ� ်ြျွမ်းြျငမ်ှုများြိ ု
သင်ယူမှုစံသတ်မှတ်ေျြ်များ သို့မဟုတ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင�် ြိုြ်ညီရအာင် ေှင်းလင်းစွာ 
အဓိပ္ပာယ်ြွင�်ဆိုေမည်။



အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG) www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG)77 78

စစ်ခဆးအကဲြြတ်မှု
အညွှန်းခဘာင်

စစ်ခဆးအကဲြြတ်မှု
ခမးေေန်းလွှာများ

စစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်း 

အေျက်အလက်
စီမံေန့်ေေြဲေင်း

အေျက်အလက်
ခေြန်ဆန်းစစ်ြေင်း

အစီရင်ေံတင်ြပြေင်းနှင့် 
အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်
ထုတ်ခပးြေင်း

စစ်ရဆးအြဲပြတ်ေမည�် အသိပညာနှင�် ြျွမ်းြျင်မှုများြို ေှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်ရပးဖပီး 
စစ်ရဆးပေင်းများပပုလုပ်ေန်အတွြ် အရသးစိတ် ရြာ်ပပထားရသာ လမ်းညွှန်ေျြ်ေှိေမည်။ 
အဆိုပါ လမ်းညွှန်ေျြ်များြို စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုရဆာင်ေွြ်သူများသာမြ စစ်ရဆး 
အြပဲြတပ်ေင်းလပုင်န်းနငှ� ်သြဆ်ိငုသ်မူျား၊ အများပပညသ်မူျား သေိှနိိငုေ်န ်လပုရ်ဆာငေ်မည။်

စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုရမးေွန်းများြို ြိုးစားနိုင်မှု၊ ေိုင်လုံမှုနှင�် မျှတမှုေှိရစေန် အေည်အရသွး 
အာမေံမှုစနစ်များပြင�် ရဆာင်ေွြ်ေမည်။  

စံသတ်မှတ်ပေင်း၊ ရစာင�် ကြည�်ရလ�လာပေင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ပေင်းစသည်တို့ ပြင�် စစ်ရဆး 
အြဲပြတပ်ေင်းများြိ ုစနစတ်ြျပြစရ်စမည� ်အေညအ်ရသွးအာမေမံှုစနစမ်ျား ထားေှေိမည။်  
သို့မှသာ စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းများြို မည်သည�်ရနောတွင် ြျင်းပရစြာမူ ထိရောြ် 
လုံခေုံစွာပြင�် တူညီရသာ အရပေအရနများတွင် ြျင်းပနိုင်မည်ပြစ်မည်။   

ရနာြဆ်ုံးေလဒမ်ျားြိ ုြွာဟေျြမ်ျား၊ အမှားအယငွ်းများြင်းဖပီး သင�ရ်လျာစ်ွာ သမိ်းဆည်း 
မှတ်တမ်းတင်နိုင်ေန် အေည်အရသွးအာမေံမှုစနစ်များ ထားေှိေမည်။

စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှုေလဒမ်ျားမ ှေိငုလ်ုဖံပီး အသုံးေငသ်ည� ်ရြာြေ်ျြေ်ျမှုများ ပပုလပုန်ိငုေ်န ်
ေိုင်လုံဖပီးသင�်ရလျာ်ရသာ အေျြ်အလြ်ရေြန်ဆန်းစစ်မှုနည်းလမ်းများြို အသုံးပပုေမည်။ 
ရေြန်ဆန်းစစ်မှုဆိုင်ောေလဒ်အားလုံးြို ပပည�်စုံစွာ မှတ်တမ်းတင်ထားဖပီး လိုအပ်ပါြ 
ပပန်လည် ဆန်းစစ်နိုင်ေမည်။ 

အသိအမှတ်ပပုလြ်မှတ်များသည် ေိုင်လုံမှု၊ တန်ြုိးေှိမှုနှင�် စစ်မှန်မှုေိှေမည်။ ပါေင်သြ်ဆိုင် 
သူ အသီးသီးထံသို့ အစီေင်ေံတင်ပပပေင်းနှင�် ပြန့်ရေ ပေင်းတို့ြို သင�်ရလျာ်ရသာနည်းလမ်း 
များပြင�် စီမံရဆာင်ေွြ်ေမည်။ သို့မှသာ  ပါေင်သြ်ဆိုင်သူများြ စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှု 
အေျြ်အလြ်နှင�် ေလဒ်များြို အတန်းတင်ရပးပေင်း  သို့မဟုတ် အလုပ်အြိုင် ေန့်ထား 
ပေင်းစသည�် လုပ်ငန်းများတွင် ထိရောြ်စွာ အသုံးပပုနိုင်မည်။

ြဏ္ဍ (၃) အတြွ ်အေညအ်ရသွးအာမေမံှုလိအုပေ်ျြမ်ျားသည ်ြဏ္ဍ (၁) နငှ� ်ြဏ္ဍ (၂) အတြ်ွ အေည ်အရသွး
အာမေံမှုလိုအပ်ေျြ်များနှင�် ြွဲပပားပေားနားသည်။ အရကြာင်းေင်းမှာ စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုေည်ေွယ်ေျြ်များ 
မတူညီသည�်အပပင် ြဏ္ဍ (၃) သည် အရေးပါရသာအဆုံးအပြတ်များရပးသည�် စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုများ 
အပါအေင် သင်ယူအဖပီးစစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းအရပါ်တွင် အရလးရပးရသာရကြာင�်ပြစ်သည်။ အထြ်တွင် 
ရြာ်ပပထားရသာ လမ်းညွှန်ေျြ်များသည် သင်ယူအဖပီးစစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းအားလုံးနှင�် သြ်ဆိုင်သည်။

ြျယပ်ပန့်ရသာ စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှု (Large Scale Assessment) ြိ ုပညာရေးစနစတ်စေ်လုုံး၏ ရအာငပ်မငမ်ှု 
(System-level Achievement) နှင�်ပတ်သြ်ရသာ အေျြ်အလြ်များ ရြာြ်ယူေန် ြိုယ်စားပပုနမူနာ 
အုပ်စုများပြင�် အရြာင်အထည်ရြာ်ကြသည်။  စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းများမှ အရထာြ်အထားများ 
ရြာြ်ယူစုရဆာင်းပေင်းအပပင် သင်ယူမှုေလဒ်များနှင�် ဆြ်နွှယ်ရသာ  ပြစ်နိုင်ရပေေှိသည�် ရနာြ်ေံအေျြ် 
အလြ်များ (Background Variable Information) ြိုလည်းရြာြ်ယူသည်။ ရြျာင်းသားများ၏ 
တတရ်ပမာြမ်ှုြိ ုြိယုစ်ားပပု ရြာပ်ပအြပဲြတန်ိငုေ်နအ်တြွ ်၎င်းရနာြေ်အံေျြအ်လြမ်ျား၏ ပြန့်စေီျြ ်
(Distribution) ြိုလည်း ဆန်းစစ်ေမည်။  

၁၃၉။

၁၄၀။

ကဏ္ဍ (၄) 

နမူနာအခြေြပု သင်ယူမှုစစ်ခဆးအကဲြြတ်ြေင်းများ

ပညာရည် 
စစ်ခဆးအကဲြြတ်မှုအြေဲ့

စစ်ခဆးအကဲြြတ်မှု
အညွှန်းခဘာင်

စစ်ခဆးအကဲြြတ်မှု
ခမးေေန်းလွှာများ

နမူနာခကာက်ယူြေင်း

လက်ခတေ့ကေင်းဆင်း 

ခဆာင်ရွက်ြေင်း            

အေျက်အလက်
စီမံေန့်ေေြဲေင်း

ဤြဲ�သို ့စစရ်ဆးအြပဲြတေ်ာတငွ ်လပုရ်ဆာငေ်မည� ်များပပားလရှသာ လပုင်န်းတာေနမ်ျားြိ ု
အရြာငအ်ထညရ်ြာရ်ဆာငေ်ြွေ်နအ်တြွ ်သင�ရ်လျာရ်သာ ြျွမ်းြျငမ်ှုနငှ� ်လုရံလာြရ်သာ 
ေန်ထမ်းများပြင�်  ပါေင်ြွဲ့စည်းထားရသာ ပညာေည်စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းအြွဲ့တစ်ြွဲ့ 
ထားေှိေမည်။ သြ်ဆိုင်ော နယ်ပယ်များတွင်  စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုအြွဲ့၏ စွမ်းေည်ြို 
ပမှင�်တင်ရပးေန်အတွြ် အေွင�်အလမ်းများ ြန်တီးရပးေမည်။

သင်ယူမှုနယ်ပယ်များအေ စစ်ရဆးအြဲပြတ်ေမည�် အသိပညာနှင�် ြျွမ်းြျင်မှုများြို 
ေငှ်းလင်းစွာရြာပ်ပထားရသာ အညွှန်းရဘာငတ်စေ်ေုှေိမည။်  ထိအုညွှန်းရဘာငတ်ငွ ်စစရ်ဆး 
အြဲပြတ်မှုနှင�် သြ်ဆိုင်ရသာ ရနာြ်ေံအေျြ်အလြ်များြို ရြာြ်ယူေပေင်း၏ 
ေည်ေွယ်ေျြ်များ၊  စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှု၏ အစီအစဉ်ပုံစံ တို့ြိုလည်း အရသးစိတ် ရြာ်ပပ 
ထားေမည။် ထိအုညွှန်းရဘာငြ်ိ ုစစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှု  ရမးေနွ်းလွှာပပုစသုမူျား၊ အဓြိပါေင ်
သြ်ဆိုင်သူများနှင�် အများပပည်သူများသိေှိရစေန် ရဆာင်ေွြ်ေမည်။

စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုရမးေွန်းများြို ြိုးစားနိုင်မှု၊ ေိုင်လုံမှုနှင�် မျှတမှုေှိရစေန် အေည်အရသွး 
အာမေံမှုစနစ်များပြင�် ရဆာင်ေွြ်ေမည်။  

သိပ္ပံနည်းြျနည်းလမ်းများပြင�် ရြာြ်ယူေေှိထားရသာ နမူနာများ (Sample) သည် 
စာေင်းအင်းပညာအေ သင�်ရလျာ်ဖပီး တိြျရသေျာစွာ ေန့်မှန်းနိုင်မှု ေှိေမည်။  ထို့အပပင် 
စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှုေလဒမ်ျားြိ ုရြာြေ်ျြေ်ျောတငွ ်ေိငုလ်ုမံှုေှရိစေနလ်ည်း အာမေနံိငုေ်မည။်

လြ်ရတွ့ြွင်းဆင်းရဆာင်ေွြ်ောတွင် စနစ်တြျ စံသတ်မှတ်ရဆာင်ေွြ်၍ ကြီးကြပ်ြာ 
မှတ်တမ်းတင်သည�်  အေည်အရသွးအာမေံမှုစနစ်များ  ထားေှိေမည်။ သို့မှသာ  စစ်ရဆး 
အြဲပြတ်ပေင်းြို မည်သည�်ရနောတွင် ပပုလုပ်ရစြာမူ  တူညီရသာအရပေအရနပြင�် အေျြ် 
အလြ်များြို ထိရောြ်လုံခေုံစွာ ရြာြ်ယူနိုင်ရပမည်။ 

ရနာြဆ်ုံးေလဒမ်ျားြိ ုြွာဟေျြမ်ျား၊ အမှားအယငွ်းများြင်းဖပီး သင�ရ်လျာစ်ွာ သမိ်းဆည်း 
မှတ်တမ်းတင်နိုင်ေန် အေည်အရသွးအာမေံမှုစနစ်များ ရဆာင်ေွြ်ထားေှိေမည်။



အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG) www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG)79 80

အေျက်အလက်
ခေြန်ဆန်းစစ်ြေင်း

အစီရင်ေံတင်ြပြေင်းနှင့်
ြြန့်ခေြေင်း

စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုေလဒ်များမှ နမူနာရြာြ်ယူထားသည�် ြိုယ်စားပပု ရြျာင်းသား 
ဦးရေနှင�်ပတ်သြ်၍ ေိုင်လုံ ဖပီး အသုံးေင်သည�် ရြာြ်ေျြ်ေျမှုများ ပပုလုပ်နိုင်ေန် 
ေိုင်လုံဖပီးသင�်ရလျာ်ရသာ အေျြ်အလြ်ရေြန်ဆန်းစစ်မှုနည်းလမ်းများြိုအသုံးပပုေမည်။ 
ရေြန်ဆန်းစစ်မှုဆိုင်ော ေလဒ်အားလုံးြို ပပည�်စုံစွာ မှတ်တမ်းတင်ထားဖပီး လိုအပ်ပါြ 
ပပန်လည် ဆန်းစစ်နိုင်ေမည်။ 

ပါေငသ်ြဆ်ိငုသ် ူအသီးသီးထသံို ့အစေီငေ်တံငပ်ပပေင်းနငှ� ်ပြန့်ရေပေင်းတိုြ့ိ ုသင�ရ်လျာရ်သာ 
နည်းလမ်းများပြင�် စီမံရဆာင်ေွြ်ေမည်။ သို့မှသာ ထိုပါေင်သြ်ဆိုင်သူများြ စစ်ရဆး 
အြဲပြတ်မှု အေျြ်အလြ်နှင�် ေလဒ်များြို သင�်ရလျာ်ထိရောြ်စွာ အသုံးပပုနိုင်မည်။

ရည်ရွယ်ထားခသာ သင်ယူမှုနယ်ပယ်များကို ဦးတည်စစ်ခဆးြေင်း

စစခ်ဆးအကြဲြတမ်ှုများသည ်သငရ်ိုးညွှန်းတမ်းပါ သငယ်မူှုဦးတညေ်ျကမ်ျားနငှ့ ်ကိကုည်မီှုရှမိသှာ ေိငုလ်ုမံှုရှမိည။်

သငရ်ိုးညွှန်းတမ်းတငွ ်သေဃျာဘာသာေပန်ငှ� ်ဘာသာစြားတိုြ့ဲ�သိုရ့သာ ဘာသာေပဆ်ိငုေ်ာ သငယ်မူှုနယပ်ယမ်ျား 
သာမြ အပေားဘြ်စုံတတ်ြျွမ်းမှုများြိုလည်း သတ်မှတ်ရြာ်ပပထားသည်။ အဆိုပါတတ်ြျွမ်းမှု 
များတွင် ဗလငါးတန်၊ ရလးနြ်စွာ ဆန်းစစ်ရေြန်ပေင်းနှင�် ပပဿနာရပြေှင်းပေင်း၊ ပူးရပါင်းရဆာင်ေွြ် 
ပေင်း/ အုပ်စုပြင�် လုပ်ငန်းရဆာင်ေွြ်ပေင်း၊ ဆြ်သွယ်ရပပာဆိုပေင်း၊ တီထွင်ြန်တီးပေင်း၊ နိုင်ငံ�သားရြာင်း 
ပြစ်ပေင်း အစေှိရသာ ၂၁ ောစု ြျွမ်းြျင်မှုများ၊ ြိုယ်ေည်ြိုယ်ရသွးြွံ့ဖြိုးတိုးတြ်မှု၊ အလုပ်အြိုင် ေေှိေန် 
အရထာြ်အပံ�ရပးရသာ ြိုယ်ေည်ြိုယ်ရသွး ြျွမ်းြျင်မှုများနှင�် အဆင�်ပမင�် စဉ်းစားရတွးရေါ်မှုများ 
ပါေငသ်ည။် ထိုပ့ပင ်ဘေတြွတ်ာြျွမ်းြျငစ်ော၊ စာေတိ္တနငှ� ်ပပညသ်ူ့နတီ ိစသည� ်သငယ်မူှုနယပ်ယမ်ျားြိလုည်း 
ထည�်သွင်းထားသည်။ အဆိုပါ သင်ယူမှုနယ်ပယ်များြို သင်ရိုးညွှန်းတမ်းေှိ သြ်ဆိုင်ော ဘာသာေပ်များ 
အတငွ်း ရပါင်းစပသ်ငက်ြားပေင်းပြင�လ်ည်းရြာင်း၊ သြဆ်ိငုေ်ာ သငယ်မူှုနယပ်ယအ်တငွ်း သီးပေားသတမ်တှ ်
ထားရသာ အေန်းများတွင် ထည�်သွင်းပေင်းပြင�်လည်းရြာင်း သင်ကြား၊ စစ်ရဆးအြဲပြတ်နိုင်သည်။ 

သငရ်ိုးညွှန်းတမ်းနငှ� ်သငရ်ိုးမာတြိာများတငွ ်အဆိပုါ ဘြစ်ုတံတြ်ျွမ်းမှုအေျ ို့အတြွ ် အရသးစတိသ်ငယ်မူှု 
ေလဒ်များြို သတ်မှတ်ရြာ်ပပထားပေင်း မေှိရသးရပ။ ထို့ရကြာင�် စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုရေးသားပပုစုသူများ 
အရနပြင� ်ထိဘုြစ်ုတံတြ်ျွမ်းမှုများ၏ အရသးစတိသ်ငယ်မူှုေလဒမ်ျားြိ ုစစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှုများ ပပုလပုန်ိငုေ်န ်
လိအုပသ်လိ ုစစီဉရ်ဆာငေ်ြွေ်မည။် ထိသုိုရ့ဆာငေ်ြွေ်ာတငွ ်အြပဲြတအ်မတှရ်ပးပေင်း၊ ေမတှတ်ြွပ်ေင်းများြိ ု
သီးပေားပပုလုပ်၍ ေလဒ်များြို ထုတ်ပပန်ေမည်။ 

၁၄၁။

၁၄၂။

၁၄၃။
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မှတ်တမ်းထားြေင်းနှင့့်် 
အစီရင်ေံတင်ြပြေင်း

 အေန်း

(၆)
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မှတ်တမ်းထားြေင်းနှင့် 
အစီရင်ေံတင်ြပြေင်း

အေန်း(၆)

ခေုံ ငံုသံုးသပ်ေျက်

ခနာက်ေံအခကကာင်းအရာ 

ခယဘုယျအခြေေံမူများ 

၁၄၄။

၁၄၆။

၁၄၅။

၁၄၇။

၁၄၈။

ဤအေန်းတငွ ်ပညာေည ်စစရ်ဆးအြပဲြတပ်ေင်းမ ှသေိှေိရသာ ရြျာင်းသားများ၏ တတရ်ပမာြမ်ှု 
အရထာြ်အထားများနှင�် ပတ်သြ်၍ ရြျာင်းသားတစ်ဦးေျင်းစီအလိုြ်ရသာ်လည်းရြာင်း၊ 
စာသင်ေန်းအဆင�် သို့မဟုတ် အတန်းအဆင�်အလိုြ်ရသာ်လည်းရြာင်း မည်သည�်အရထာြ် 
အထားများြို မှတ်တမ်းထားေှိေန်နှင�် အစီေင်ေံတင်ပပေန် လိုအပ်သည်ြို ရြာ်ပပထားသည်။

ဆောများနှင�် ရြျာင်းအုပ်များသည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုေလဒ်များြို မှတ်တမ်းထားေှိပေင်း၊ 
အစီေင်ေံတင်ပပပေင်းတို့နှင�် ပတ်သြ်၍ ပညာရေးေန်ကြီးဌာနြ အေါအားရလျာ်စွာ ထုတ်ပပန် 
ရကြညာသည�် တည်ဆဲအမိန့်များနှင�် အပေားရသာစည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများြို  လိုြ်နာေမည်။

ဆောများနငှ� ်ရြျာင်းအပုမ်ျားသည ်ရြျာင်းသား၏တတရ်ပမာြမ်ှုြိ ုရြျာင်းသား၊ မဘိများနငှ� ်
ပညာရေးတွင်အဓိြပါေင်ပတ်သြ်သူများအား အသိရပးေန်လိုအပ်သည်။ ရနာြ်ပညာရေး 
အဆင�်တစ်ဆင�်သို့ ြူးရပပာင်းပေင်း၊ အလုပ်အြိုင်ေှာရြွပေင်း သို့မဟုတ် ရြျာင်းရပပာင်းပေင်း၊ 
ပညာရေးစနစတ်စေ်မု ှတစေ်သုို ့ရပပာင်းပေင်း စသညတ်ိုအ့တြွ ်အသုံးပပုေန ်ရြျာင်းသားများအား 
၎င်းတို့၏ သင်ယူတတ်ရပမာြ်မှုမှတ်တမ်းများြို ရပးအပ်ေမည်။ ထိုမှတ်တမ်းများြို 
တာေန်ေှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင�် သြ်ဆိုင်ောအြွဲ့အစည်းများ (ဥပမာ - ရြျာင်းသားတစ်ဦး ရြျာင်း 
ေင်ေွင�်ရလျှာြ်ထားရသာရြျာင်း) ြ လိုအပ်ပါြ လြ်လှမ်းမီေယူနိုင်ေန် ရဆာင်ေွြ်ေမည်။ 

ဆောများသည ်စစရ်ဆးအြဲပြတမ်ှု အရသးစတိမ်တှတ်မ်းတငပ်ေင်းလပုင်န်းစဉြုိ် တတြ်ျွမ်းေန ်
လိုအပ်သည်။

အမျ ိုးသားပညာရေးဥပရဒတငွ ်“ပညာရေးစမီေံန့်ေွသဲမူျားသည ်ပညာရေးဆိငုေ်ာ လပုင်န်းများြိ ု
ပမန်ဆန်ထိရောြ်စွာ ရဆာင်ေွြ်နိုင်ေန်အတွြ် စီမံေန့်ေွဲမှုအရထာြ်အြူပပု စာေင်းအင်း 

ရြျာင်းအပုမ်ျားအရနပြင� ် ရြျာင်းသား၏ တိုးတြမ်ှုမတှတ်မ်းများြိ ုထနိ်းသမိ်းထားေှေိန ်လိအုပရ်ကြာင်း 
ဆောများ နားလညသ်ရဘာရပါြရ်အာင ်ေငှ်းပပေမညပ်ြစဖ်ပီး၊ မတှတ်မ်းထားပေင်းအတြွလ်ည်း အရသးစတိ ်
လမ်းညွှနရ်ပးေမည။် ဆောတစဦ်းေျင်းသညလ်ည်း ရြျာင်းသား၏ သငယ်မူှုဆိငုေ်ာ သတင်းအေျြအ်လြမ်ျား 
အေညအ်ရသွးပမင�မ်ားေန၊် တြိျမနှြ်နမ်ှုေှေိန၊် တာေနေ်ှသိမူျားနငှ� ်ပညာရေးအြွဲ့အစည်းများြ လယွလ်င�်တြူ 
ေယူနိုင်ရစေန် စီစဉ်ရဆာင်ေွြ်ရပးေမည်။ 

ဆောတစ်ဦး၏ လုပ်ငန်းတာေန်များတွင် သင်ကြားပေင်းနှင�် ရြျာင်းသားများ၏ မှတ်တမ်းများြို 
ထနိ်းသမိ်းပေင်းတိုပ့ါေငသ်ည။် ဆောများ၏ သငက်ြားရေးတာေနမ်ျားနငှ� ်သငယ်တူတရ်ပမာြမ်ှု အေျြအ်လြ ်
များြို အစီေင်ေံတင်ပပရေး တာေန်များအကြားတွင် ဟန်ေျြ်ညီမှုေှိရစေန် ရြျာင်းများြ စီစဉ်ရဆာင်ေွြ် 
ရပးေမည်။ အဆိုပါ ဟန်ေျြ်ညီမှုေေှိေန် ရြျာင်းများသည် အေျြ်အလြ်များ  သိမ်းဆည်းရေး၊ တင်ပပရေး 
အတွြ် ရြျာင်းအဆင�်၊ ဖမို့နယ်၊ ေရိုင်၊ တိုင်းရဒသကြီး/ပပည်နယ်အဆင�်နှင�် ေန်ကြီးဌာနအဆင�်အလိုြ်  
ပညာရေးစနစ်၏ သတ်မှတ်ထားရသာ လိုအပ်ေျြ်များနှင�်အညီ စီမံရဆာင်ေွြ်ေမည်။ ရြျာင်းသားများ၏ 
သင်ယူတိုးတြ်မှုနှင�် ၎င်းြိုအြဲပြတ်ရသာ တတ်ရပမာြ်မှုစံများြို တာေန်ေှိသူများနှင�် မိဘများထံသို့ 
ေလဒ်ထုတ်ပပန် အစီေင်ေံတင်ပပနိုင်ရပေေှိရသာ နည်းလမ်းများပြင�် အေျြ်အလြ်များြို သိမ်းဆည်းေမည်၊ 
စမီေံန့်ေွေဲမည။် ထိသုိုလ့ပုရ်ဆာငေ်ာတငွ ်ရြျာင်းသားတစဦ်းနငှ� ်ပတသ်ြ၍်  ေျမတှထ်ားရသာ ဆုံးပြတေ်ျြ ်
များသည် မှန်ြန်ရကြာင်း သင�်ရလျာ်ရသာ မှတ်တမ်းမှတ်ောများြို ရြျာင်းများြ တင်ပပနိုင်ေမည်။

ေန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရဒသကြီး/ပပည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးများ၊  ေရိုင်ပညာရေးမှူးရုံးများ၊ ဖမို့နယ်ပညာရေးမှူး 
ရုံးများနှင�် ရြျာင်းများသည် ၎င်းတို့တာေန်ယူရဆာင်ေွြ်ေရသာ အဆင�်အသီးသီးအလိုြ် စစ်ရဆး 
အြဲပြတ်ပေင်းဆိုင်ောမှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်းရေးြို အဆင်ရပပရေျာရမွ့ရစေန် ပံ�ပိုးရပးသည�်စနစ်နှင�်အတူ 
ထိုသို့မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းေန် လိုအပ်သည�် အေျြ်များြို ေှင်းလင်းစွာ ထုတ်ပပန်ေမည်။

အေျြ်အလြမ်ျားြိ ုစနစတ်ြျ စစုည်းရဆာငေ်ြ်ွသည� ်ပညာရေးစမီေံန့်ေွမဲှုနငှ� ်သတင်းအေျြ်အလြစ်နစြိ် ု
အရြာင်အထည်ရြာ်ရဆာင်ေွြ်ေမည်”၃၁  ဟု ရြာ်ပပထားသည်။

ပညာရေးေနက်ြီးဌာနနငှ� ်သြဆ်ိငုေ်ာဦးစီးဌာနများြ ထတုပ်ပနထ်ားသည� ်စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများ၊  ညွှနက်ြားေျြ ်
များနှင�်အညီ မှတ်တမ်းတင်ထားေှိမှုြို စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလုပ်ငန်းများတွင် တိုြ်ရိုြ်တာေန်ေှိသည�် 
ဆောများ၊ ရြျာင်းအုပ်များစသည�်  ပညာရေးတွင်ပါေင်ပတ်သြ်သူများြ ရဆာင်ေွြ်ေန်လိုအပ်သည်။ 

၁၄၉။

၁၅၀။

၁၅၁။

၁၅၂။

  
၃၁ ပုဒ်မ ၅၉၊ အမျ ိုးသားပညာရေးဥပရဒ ၂၀၁၄ ေုနှစ်၊ (ပပင်ဆင် ၂၀၁၅ ေုနှစ်)။
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ဆရာများက ထိန်းသိမ်းထားရမည့် 

မှတ်တမ်းများ

ဆောတစဦ်းသည ်အပေားရသာဆောများ၊ ရြျာင်းအပုမ်ျားနငှ� ်ရဆွးရနွးတိငုပ်ငဖ်ပီးရနာြ ်သငယ်တူတရ်ပမာြမ်ှု 
မှတ်တမ်းများြို  မည်သို့အရြာင်းဆုံး မှတ်တမ်းတင်မည်၊ မည်မျှအရသးစိတ်မှတ်တမ်းတင်မည်ြို 
စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများ၊ ညွှနက်ြားေျြမ်ျားနငှ�အ်ည ီဆုံးပြတေ်မည။် ဤသိုပ့ြင� ်အတန်းတ၊ူ ဘာသာေပတ်ဆူော၊ 
ဆောမများအားလုံး သိုမ့ဟတု ်ရြျာင်းတစရ်ြျာင်းလုံးေှ ိဆော၊ ဆောမများအားလုံးတငွ ်တညူရီသာမတှတ်မ်း 
ထားေှိမှုနည်းလမ်းများ ေှိရပမည်။ 

ဤသို့ရဆာင်ေွြ်ပေင်းပြင�် စီမံေန့်ေွဲမှုြို ပို၍လွယ်ြူရစဖပီး ရြျာင်းသားများ၏ ေလဒ်ြို မိဘများ၊ 
ရြျာင်းအပုမ်ျားနငှ� ်ပညာရေးဆိငုေ်ာ တာေနေ်ှသိမူျားအရနပြင� ်ပိ၍ုအလယွတ်ြ ူနားလညန်ိငုမ်ညပ်ြစသ်ည။် 
မှတ်တမ်းထားပေင်းလုပ်ငန်းများသည် စာသင်ေျနိ်/သင်ကြားရေးြို ထိေိုြ်ရစပါြ ရြျာင်းအုပ်များနှင�် 
ဆောများအကြား ညှိနှိုင်းရဆွးရနွးြာ စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုေလဒ်များြို မှတ်တမ်းပပုစုေသည�်  အကြိမ် 
အရေအတွြ်နှင�် မှတ်တမ်းများြို အရသးစိတ်ပပုစုပေင်းလုပ်ငန်းအဆင�်များြို ရလျှာ�ေျသင�်သည်။

ထို့ပပင် ဆောများသည် ထပ်ရဆာင်းရလ�ြျင�်ရပးေန် လိုအပ်ရသာ ရြျာင်းသားများ၊ ရမျှာ်မှန်းထားသည�် 
အတိုင်း သင်ယူနိုင်ရသာရြျာင်းသားများနှင�် ရမျှာ်မှန်းထားသည်ထြ်ရြျာ်လွန်ဖပီး ပိုမိုသင်ယူနိုင်ရသာ 
ရြျာင်းသားများြို သိေှိနိုင်ေန် မိမိ၏ အတန်းတွင်း စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းများအတွြ် အရသးစိတ် 
မှတ်တမ်းတစ်ေု ထားေှိေမည်။ 

ထိုမှတ်တမ်းထားေှိပုံနှင�် ပတ်သြ်သည�် လမ်းညွှန်ေျြ်များြို ဆောများ လိုြ်နာြျင�်သုံးေမည�်အေျြ်များ 
(ဥပမာ - အသိအမှတ်ပပုလြ်မှတ်ရပးပေင်းနှင�် အစီေင်ေံတင်ပပပေင်းဆိုင်ော စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများ)နှင�် 
ဆောများ လိုြ်နာြျင�်သုံးသင�်သည�်အေျြ်များ (ဥပမာ - စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းဆိုင်ော ဆောလမ်းညွှန်) 
တို့တွင် ဆောများြို အသိရပးထားပါသည်။ 

ဆောများသည် ရြျာင်းသားများ၏သင်ယူတတ်ရပမာြ်မှုအရပေအရနြို သြ်ဆိုင်ော မိဘများထံ 
တင်ပပေန်၊ မိမိတို့၏သင်ကြားမှုြို ပိုမိုရြာင်းမွန်ရအာင်ပပုပပင်ေန်၊ ပညာရေးေန်ကြီးဌာနအတွြ် အရထာြ် 
အထားအရပါ် အရပေေရံသာ ဆုံးပြတေ်ျြမ်ျားေျမတှန်ိငုရ်ေးအတြွ ်အေျြအ်လြမ်ျားေေှရိစေန ်ေညေ်ယွ၍် 
မှတ်တမ်းပပုစုထားေမည်။ 

၁၅၃။

၁၅၄။

၁၅၅။

၁၅၆။

၁၅၇။

 ခကျာင်းများတေင် ထိန်းသိမ်းထားရမည့်
မှတ်တမ်းများ

ရြျာင်းများတွင် ရြျာင်းသားအားလုံး၏ သင်ယူတတ်ရပမာြ်မှုြို စစ်ရဆးအြဲပြတ်ထားသည်� အနှစ်ေျုပ် 
မတှတ်မ်းများ ထားေှသိင်�သည။် သိုမ့သှာ ရြျာင်းသားများ ြ ၎င်းတို၏့ သငယ်ဖူပီးရပမာြမ်ှုဆိငုေ်ာ မတှတ်မ်းများြိ ု
အရကြာင်းြိစ္စ တစ်စုံတစ်ောအတွြ် (ဥပမာ - ရြျာင်းရပပာင်းလိုပေင်း၊ အထူးပပုဘာသာတွဲရပပာင်းလိုပေင်း 
သို့မဟုတ် ရြျာင်းထွြ်လိုပေင်းနှင်� သင်ယူတတ်ရပမာြ်မှု မှတ်တမ်းေယူလိုပေင်း) စသည�် ြိစ္စများအတွြ် 
ရတာင်းေံလာပါြ တည်ဆဲလမ်းညွှန်ေျြ်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများနှင�်အညီ 
ရပးနိုင်မည်ပြစ်သည်။   
 
ရြျာင်းထွြ်သွားရသာ ရြျာင်းသားများ၏ သင်ယူတတ်ရပမာြ်မှု မှတ်တမ်းများြို ရပးအပ်နိုင်ေန် 
ရြျာင်းများသည် လုံရလာြ်ရသာမှတ်တမ်းများြို ထိန်းသိမ်းေမည်။ အဆိုပါ မှတ်တမ်းများ (အထူးသပြင�် 
သင်ယူတတ်ရပမာြ်မှု အသိအမှတ်ပပု လြ်မှတ်များအတွြ် မှတ်တမ်းများ) ြို စည်းမျဉ်းစည်းြမ်းများ 
နှင�်အညီ အေျနိ်ြာလတစ်ေုအကြာ  ထိန်းသိမ်းထားေမည်။ သို့မှသာ လတ်တရလာ သို့မဟုတ် လွန်ေဲ�ရသာ
နှစ်များြသင်ယူတတ်ရပမာြ်မှု  အသိအမှတ်ပပုလြ်မှတ်ြို  ေယူလိုရသာ/ ထပ်မံေယူလိုရသာ ( ဥပမာ- 
အသြရ်မွးေမ်းရြျာင်း/ ပညာရေးလမ်းရကြာင်းသို ့ပပနလ်ညေ်ငရ်ောြလ်ိရုသာ) ရြျာင်းသားများအတြွ ်
စီစဉ်ရဆာင်ေွြ်ရပးနိုင်မည်။ 

ပညာရေးေန်ကြီးဌာန သို့မဟုတ် ေန်ကြီးဌာနလြ်ရအာြ်ေှိ ဦးစီးဌာနများ၊ ရြာ်မေှင်နှင�် ရြာ်မတီများြ 
ရြျာင်းသားများ၏ မတှတ်မ်းများြိ ုလိအုပရ်သာအေျနိတ်ငွ ်တိြုဆ်ိငုအ်တညပ်ပုနိငုေ်နန်ငှ� ်ရလ�လာဆန်းစစ ်
အြဲပြတ်နိုင်ေန်အတွြ်  ရြျာင်းများတွင် လုံရလာြ်ရသာ မှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်းေမည်။

၁၅၈။

၁၅၉။

၁၆၀။
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ပညာရည်စစ်ခဆးအကဲြြတ်မှုအြေဲ့ များက 

ထိန်းသိမ်းထားရမည့် မှတ်တမ်းများ

အရပေေံပညာအဆင�်တွင် သင်ယူတတ်ရပမာြ်မှုြို စစ်ရဆးအြဲပြတ်မည�် ဖမို့နယ်အဆင�်၊ ေရိုင်အဆင�်၊ 
တိုင်းရဒသကြီး/ပပည်နယ်အဆင�်၊ နိုင်ငံအဆင�် သို့မဟုတ် ပမန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနြဲ�သို့ရသာ ပညာေည် 
စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှုအြွဲ့များသည ်စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှုေလဒမ်ျားြိ ုထနိ်းသမိ်းထားဖပီး ရြျာင်းသားများ၏ 
ပညာေညတ်ိုးတြမ်ှု၊ အဆင�ြ်ူးရပပာင်းမှု သိုမ့ဟတု ်အသအိမတှပ်ပုလြမ်တှရ်ပးအပမ်ှုတိုအ့တြွ ်အသုံးပပု 
နိငုသ်ည။် ထိုပ့ပင ်ပညာရေးေနက်ြီးဌာနနငှ� ်ဦးစီးဌာနများ၊ ရြာမ်ေငှန်ငှ� ်ရြာမ်တမီျား၊ တာေနရ်ပးထားသည� ်
အြွဲ့အစည်းများြ ပညာရေးဆိုင်ော အစီေင်ေံတင်ပပပေင်း၊ ရလ�လာကြီးကြပ်ပေင်း၊ အြဲပြတ်ပေင်းတို့နှင�် 
သြ်ဆိုင်ရသာ ေည်ေွယ်ေျြ်များအတွြ်လည်း အသုံးပပုနိုင်သည်။ သို့ပြစ်၍ အဆိုပါ အြွဲ့များအရနပြင�် 
ရြျာင်းသားများ၏ လိုအပ်ေျြ်ြို ပြည�်ဆည်းရပးေန်၊ ရလ�လာကြီးကြပ်ပေင်းနှင�် အြဲပြတ်ပေင်းတို့တွင် 
အသုံးပပုနိငုေ်န ်ပပည�စ်ုလံုရံလာြရ်သာ စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှုေလဒမ်ျားြိ ုမတှတ်မ်းထားေှဖိပီး အေျနိြ်ာလတစေ် ု
ကြာသညအ်ထ ိလုခံေုံစွာ ထနိ်းသမိ်းထားေမည။်  အေျြအ်လြမ်ျား နငှ� ်မတှတ်မ်းများ ထနိ်းသမိ်းထားပေင်းြိ ု
ပညာရေးေန်ကြီးဌာန သို့မဟုတ် သြ်ဆိုင်ောတာေန်ေှိအြွဲ့အစည်းများြ ဆုံးပြတ်ရဆာင်ေွြ်ေမည်။ 

၁၆၁။
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ခေါဟာရစာရင်း

English Term ြမန်မာခေါဟာရ

Assessment Design

Assessment Form

Assessment Type

Assessment Policy and Practices

Classroom Level Assessment

Competency-based Teaching, 
Learning and Assessment

Cut-off Scores

Formal Formative Assessment

Higher Order Thinking Skills

Informal Formative Assessment

Inter-rater Reliability

Knowledge, Skills, Attitudes and 
Competences

External Evaluation

Achievement Indicators

စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုအစီအစဉ်

စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှုပုံစံ

စစရ်ဆးအြပဲြတမ်ှုအမျ ိုးအစား

ပညာေည်စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းမူေါဒနှင�် 
လြ်ရတွ့ြျင�်သုံးမှုများ

အတန်းတွင်း စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း

တတ်ြျွမ်းမှုအရပေပပု သင်ကြားပေင်း၊ သင်ယူပေင်းနှင�် 
စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း

ပြတ်မှတ်များ

သင်ယူစဉ် ပုံစံတြျစစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း

အဆင�်ပမင�်စဉ်းစားရတွးရေါ်မှုဆိုင်ော ြျွမ်းြျင်မှုများ

သင်ယူစဉ် အလွတ်သရဘာစစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း

အြဲပြတ်အမှတ်ရပးသူများအကြား ြိုးစားနိုင်မှု

အသိပညာ၊ ြျွမ်းြျင်မှု၊ စိတ်ရနသရဘာထားနှင�် 
တတ်ြျွမ်းမှုများ

ပပင်ပအြဲပြတ်ပေင်း

တတ်ရပမာြ်မှုအညွှန်းြိန်းများ

English Term ြမန်မာခေါဟာရ

Learning Outcomes and 
Achievement Standards

Learning Progression

Learning Readiness

Marking and Scoring

Observable Behaviours

Peer-evaluation

Performance Level

Performance Task

Rubric

Sampling

School Completion Assessment

School-based Assessment

Self-evaluation

Soft Skills
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Minimum Achievement Standard

သင်ယူမှုေလဒ်များနှင�် တတ်ရပမာြ်မှု
စံသတ်မှတ်ေျြ်များ

သင်ယူမှုဆင�်ြဲတိုးတြ်ပေင်း

သင်ယူေန်အဆင်သင�်ပြစ်မှု

အြဲပြတ်အမှတ်ရပးပေင်းနှင�် ေမှတ်တွြ်ပေင်း

သိသာပမင်သာရသာ အပပုအမူများ

အေျင်းေျင်း အြဲပြတ်ပေင်း

စွမ်းရဆာင်နိုင်မှု အဆင�်

လုပ်ငန်းရဆာင်ေွြ်မှု

အမှတ်ရပးစည်းမျဉ်း (သ့ုိ) စစ်ရဆးအြဲပြတ်မှု အမှတ်ရပးပံုစံဇယား

နမူနာရြာြ်ပေင်း

ရြျာင်းအဆင�်ဖပီးရပမာြ်မှု စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း

ရြျာင်းအရပေပပု စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း

မိမိြိုယ်ြိုယ် အြဲပြတ်ပေင်း

ြိုယ်ေည်ြိုယ်ရသွးြျွမ်းြျင်မှုများ

ရြျာင်းသားများ၏ သင်ယူတတ်ရပမာြ်မှု

ေိုင်လုံမှု၊ ြိုးစားနိုင်မှုေှိရသာ စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း

သင်ယူအဖပီး စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း

ပညာရေးစနစ်တစ်ေုလုံးြို အြဲပြတ်ပေင်း

နမူနာအရပေပပု သင်ယူမှု စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်း

အနိမ်�ဆုံးတတ်ရပမာြ်မှုစံသတ်မှတ်ေျြ်



အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG) www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ www.myanmarexam.org  တွင်ေယူနိုင်သည်။ အရပေေံပညာအဆင�် အမျ ိုးသားပညာေည် စစ်ရဆးအြဲပြတ်ပေင်းလမ်းညွှန် (NAG)91 92

ကမ္ဘာ့ကပ်ခရာဂါ (COVID-19) 
ကာကေယ်၊ ထိန်းေျုပ်၊ တားဆီးနိုင်ခရးနှင့်ပတ်သက်၍

လိုက်နာရမည့် အေျက်အလက်များနှင့် 

ပညာ ခပးသိခကာင်းစရာ အေျက်အလက်များ
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ပမန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန၏ မှာကြားေျြ်အေ

(----------) ြုမ္ပဏီလီမိတြ်ြ  အုပ်ရေ(----------) ပုံနှိပ်သည်။ 


