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စကာ့ခ္ီ့ 

ဤစာအုပးသညး လကးရြိတျငးစာသငးၾကာ့ေနေသာ ဆရာမ္ာ့ႏြငးံ ဆရာ်ဖစးရနးရညးရျယးသူမ္ာ့အတျကး 

သငးၾကာ့်ခငး့အတတးပညာကုိ ေယဘုယ္အာ့်ဖငးံမိတးဆကးေပ့သညးံ စာအုပး်ဖစးပါသညး၈ 

သငးသညး ဆရာတစးေယာကး်ဖစးရနး မိမိသငးၾကာ့ေပ့ရမညးံဘာသာရပးကုိ လုဵေလာကးစျာ သိရြိ 

နာ့လညးရနး လုိအပးေပသညး၈ ဤစာအုပး၉းပါွငးေသာ အယူအဆအမ္ာ့စုကုိ ေက္ာငး့အေတားမ္ာ့မ္ာ့ရြိ 

အတနး့တုိငး့တျငး အသုဵ့်ပဳႏိုငးပါသညး၈ ဤစာအုပးကုိေလံလာေနစဥးကာလအတျငး့ ဤအယူအဆမ္ာ့ႏြငးံ 

နညး့လမး့မ္ာ့ကုိ သငး၏ဘာသာရပးအာ့ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကုိ ပုိ႔ခ္ရာတျငး မညးကဲံသုိ႔ အသုဵ့်ပဳမညးကုိ စဥး့စာ့ 

ထာ့သငးံပါသညး၈  
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သငးခနး့စာ (ှ) 

ဆရာ၏ အခနး့က႑ႏြငးံတာွနးမ္ာ့ 
(Teacher roles and responsibilities) 

 

သငးခနး့စာ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့၈ ၈ ဤသငးခနး့စာအၿပီ့တျငး သငးသညး 

 ဆရာေကာငး့တစးဦ့၏ အရညးအခ္ငး့မ္ာ့ကုိ ေဖားထုတးႏုိငးပါမညး၈  

 ဆရာတစးေယာကး၏ အခနး့က႑ႏြငးံတာွနးမ္ာ့ကုိလညး့ ေဖား်ပႏိုငးပါမညး၈ 

 

သငးၾကာ့ပုိ႔ခ္်ခငး့အေၾကာငး့ ေွဖနးစဥး့စာ့်ခငး့  
၁ေယာကးလြ္ငး တစးအုပးစုဖျဲ႔ကာ ေအာကးပါသရုပးေဖၚေလံက္ငးံခနး့မ္ာ့ကုိ ်ပဳလုပးပါ၈ 

ကၽျႏုးပး၏ အဆုိ့ဆုဵ့ဆရာ 
သငးၾကဵဳေတျ႕ခဲံေသာ အဆုိ့ဆုဵ့ဆရာအေၾကာငး့ကုိစဥး့စာ့ၿပီ့ စကၠဴကာ့ခ္ပးေပၚတျငး အဘယးံေၾကာငးံ 

၁ငး့ဆရာဆုိ့ေၾကာငး့ အေၾကာငး့်ပခ္ကးအာ့လုဵ့ကုိ စာရငး့်ပဳစုပါ၈ 

ကၽျႏုးပး၏ အေကာငး့ဆုဵ့ဆရာ 
သငးၾကဵဳေတျ႕ခဲံေသာ အေကာငး့ဆုဵ့ဆရာအေၾကာငး့ကုိစဥး့စာ့ၿပီ့ စကၠဴကာ့ခ္ပးေပၚတျငး 

အဘယးံေၾကာငးံ ၁ငး့ဆရာေကာငး့ေၾကာငး့ အေၾကာငး့်ပခ္ကးအာ့လုဵ့ကုိ စာရငး့်ပဳစုပါ၈ 

ဆရာေကာငး့မ္ာ့ 
ဆရာေကာငး့တုိ႔၏ အာ့သာခ္ကးမ္ာ့ကုိ စာရငး့်ပဳစုပါ၈ 

စကၠဴကာ့ခ္ပးးသုဵ့ခ္ပးးစလုဵ့ကုိ အတနး့ေရြ႕တျငးကပးၿပီ့ သငး၏ေလံလာေတျ႕ရြိခ္ကးမ္ာ့ကုိ အတနး့အာ့ တငး်ပ 

ေဆျ့ေႏျ့ ပါ၈ 

အုပးစုကတငး်ပေသာ စကၠဴကာ့ခ္ပးးမ္ာ့ကုိမြီ်ငမး့ကာ တစးတနး့လုဵ့အေန်ဖငးံ မညးသညးံအခ္ကးက ဆရာေကာငး့ 

တစးေယာကး ်ဖစးေစသညးကုိ ေဆျ့ေႏျ့ပါ၈ 
 

အသိပညာ၇ သေဘာထာ့၇ အ်ပဳအမူႏြငးံ အတတးပညာ (Knolwedge, attitudes, 

behaviour and skills) 

သငး၏နာ့လညးမႈကုိစစးေဆ့ပါ၈ ဤစကာ့လုဵ့မ္ာ့ကုိ မြနးကနးေသာအဓိပၸါယးဖျငးံဆုိခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ တျေဲပ့ပါ၈ 

ှ၈ အသိပညာ    က၈ တစးဦ့တစးေယာကး၏ ်ပဳမူလႈပးရြာ့ပဵု 

ဿ၈ သေဘာထာ့    ခ၈ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငးံ သိနာ့လညးမႈ 

၀၈ အ်ပဳအမူ    ဂ၈ တစးစဵုတစးခုကုိ ကၽျမး့က္ငးစျာလုပးကုိငးတတး်ခငး့ 

၁၈ အတတးပညာ   ဃ၈ တစးဦ့တစးေယာကး၏ စဥး့စာ့ေတျ့ေခၚပုဵႏြငးံ ခဵစာ့မႈ 
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သငးံအဖျ႕ဲမြ်ပဳစုထာ့ေသာ အာ့သာခ္ကးမ္ာ့စာရငး့ကုိ ်ပနးလညးသုဵ့သပးကာ ေအာကးပါ ေခါငး့စဥးမ္ာ့ 

ေအာကးသို႔ ဆီေလ္ားသလုိထညးံသျငး့ပါ၈ 

အသိပညာ သေဘာထာ့ႏြငးံအ်ပဳအမူ အတတးပညာ 
   

 

ဆရာေကာငး့တစးေယာကးသညး အသိပညာ၇ ေကာငး့မျနးေသာသေဘာထာ့၇ အ်ပဳအမူေကာငး့ႏြငးံ အတတး 

ပညာမ္ာ့ လုိအပးပါသညး၈ 

 

ဆရာေကာငး့တစးဦ့၏ အရညးအခ္ငး့မ္ာ့ 
ဆရာေကာငး့တစးေယာကးသညး 

 မိမိသငးၾကာ့ပုိ႔ခ္ေသာဘာသာရပးအေၾကာငး့၇ 

 ၁ငး့ဘာသာရပးကုိမညးသုိ႔ပုိ႔ခ္ရမညး၇ 

 ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ေလံလာသငးယူႏုိငးေစရနးအတျကး သငးခနး့စာကုိမညးသုိ႔ႀကိဳတငး်ပငးဆငးမညး  

ဟူေသာအခ္ကးတို႔ကုိ သိရြိသေဘာေပါကးနာ့လညးရနးလုိအပးပါသညး၈ 
 

သေဘာထာ့ႏြငး ံအ်ပဳအမူ 
ဆရာေကာငး့တစးဦ့သညး  

 စာသငးၾကာ့်ခငး့ႏြငးံ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏သငးယူမႈကုိ အေထာကးအပံဵေပ့ရာတျငး အေကာငး့်မငးစိတး 

ရြိ်ခငး့၇ 

 အတနး့ထဲတျငး မိမိအခ္စးဆုဵ့ ေက္ာငး့သာ့ရယး 

ဟု မရြိေစရပဲ ေက္ာငး့သာ့အာ့လုဵ့အေပၚ စိတးွ ငး 

တစာ့ရြိၿပီ့ တနး့တူဆကးဆဵလုိသညးံ သေဘာထာ့မ္ာ့ 

ရြိရနးလိုပါသညး၈ 
 

အတနး့ထဲတျငး ဆရာ၏မျနးရညးေသာ သေဘာထာ့ 

ဆုိသညးမြာ 

 ေက္ာငး့သာ့၏ ေကာငး့မျနးေသာလုပးရပးႏြငးံ 

ႀကိဳ့စာ့အာ့ထုတးမႈကိုအာ့ေပ့်ခငး့၇ 
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 တညးၿငိမးေအ့ေဆ့၊ စိတးရြညးသညး့ခဵကာ ေဖ့မကူညီတတး်ခငး့၇ 

 ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အေပၚ အမ္ကးေဒါသမထျကး်ခငး့၇ 

 ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကုိ တေလ့တစာ့ဆကးဆဵ်ခငး့ႏြငး ံတစးခ္ဳိ႕ကုိက္နးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ထကး ထူ့်ခာ့ၿပီ့ 

မဆကးဆဵ်ခငး့ တုိ႔်ဖစးပါသညး၈ 
 

အတတးပညာမ္ာ့ 
ဆရာေကာငး့သညး 

 ႀကိဳတငး်ပငးဆငးထာ့ေသာသငးခနး့စာ၏ တညးေဆာကးပဵုကုိ်ပသႏိုငးရမညး၈ 

 ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ သငးယူလုိသညးံစိတးဆႏၵ ထကးသနးလာေစရနးအတျကး သငးယူမႈကုိ 

စိတးွ ငးစာ့ဖျယးရာ ်ဖစးေအာငး၇ သငးံေလ္ားေတားညီေအာငး ်ပဳလုပးေပ့ႏိုငးရမညး၈ 

 ေက္ာငး့သာ့က ကုိယးတုိငးေလံလာသငးယူမႈကို စီမဵခနး႔ချဲတတးေစရနးရညးရျယးၿပီ့ ေက္ာငး့သာ့၏ 

တုိ့တကးမႈကုိ အကဲ်ဖတးႏုိငးရမညး၈ 

 ေက္ာငး့သာ့အာ့လုဵ့ တုိ့တကးမႈႏႈနး့ ေကာငး့မျနး ေစရနးအတျကး စာသငးခနး့ကုိ စီမဵခနး႔ချဲႏိုငးရပါမညး၈ 
 

သငး၏နာ့လညးမႈကုိစစးေဆ့ပါ၈ ေအာကးပါစကာ့လုဵ့မ္ာ့ကုိ မြနးကနးေသာအဓိပၸါယးဖျငးံဆုိခ္ကးမ္ာ့်ဖငးံ တျေဲပ့ပါ၈ 
 

ှ၈ သငးံေလ္ားေသာ    က၈ တစးစဵုတစးခုကုိလုပးေဆာငးလုိသညးံ အေၾကာငး့ရငး့ 

ဿ၈ စိတးဆႏၵကုိလႈဵ႕ေဆားအာ့ေပ့်ခငး့  ခ၈ စညး့ေဘာငး ဖျဲ႔စညး့်ခငး့ 

၀၈ ဖျဲ႔စညး့ပဵု      ဂ၈ လကးေတျ႔ႏြငးံဆကးႏျယးေသာေၾကာငးံ အဓိပၸါယးရြိ်ခငး့ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ေကာငး့မျနးေသာသငးယူနညး့သညး အသငးအ်ပေကာငး့်ခငး့၏ ရလာဒး်ဖစးသညး၈ 
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ဆရာ၏အခနး့က႑ 

 

ဆရာ၏အခနး့က႑မြာ ေက္ာငး့သာ့တုိငး့ကုိး ဦ့ေဆာငးလမး့်ပ်ခငး့၇ 

သငးယူရာတျငး လျယးကူေအာငးပံဵပုိ့ေပ့ကာ စီမဵခနး႔ချတဲတး်ခငး့တုိ႔ ်ဖစးသညး၈ 

 

Key words 

Achieve  = ေအာငး်မငးသညး၈ 

Facilitate  = လုပးငနး့လျယးကူေအာငးပဵံပို့ေပ့်ခငး့၈ ေစံစပးပံဵပို့ေကာငး့သူတစးေယာကးသညး  

     ေက္ာငး့သာ့တုိ႔ သငးယူရာတျငး ေခ္ာေမျ႕ေစရနးႏြငး ံလုပးငနး့ေအာငး်မငးေစရနး မိမိ၏  

     တတးကၽျမး့မႈပညာကုိ အသုဵ့ခ္တတးသညး၈ 

Guide   = ဦ့ေဆာငးလမး့ၫႊနးသညး၈ လမး့ၫႊနးသူေကာငး့တစးဦ့သညး မညးသညးံေနရာကုိ  

     မညးသုိ႔သျာ့မညးကုိ ေသခ္ာသိရြိၿပီ့  မိမိဦ့ေဆာငးေသာ အုပးစုကုိ ဂရုတစုိကး  

     ေစာငးံေရြာကးပါသညး၈ 

Learning objective = သငးယူ်ခငး့၏အဆုဵ့သတးရလာဒး၇ သငးယူ်ခငး့က ဘာကုိေအာငး်မငးေစရနးရညးရျယး  

     ထာ့ပါသနညး့၈ 

Task   = လုပးရနးရြိသညးံအလုပး (သုိ႔) ရညးရျယးခ္ကးရြိသညးံ လုပးငနး့တာွနး၈ 

 

ဆရာ၏အခနး့က႑မြာ ေက္ာငး့သာ့တုိငး့ကုိ ဦ့ေဆာငးလမး့်ပ်ခငး့၇ သငးယူရာတျငး လျယးကူေအာငး 

ပဵံပို့ေပ့ကာ စီမဵခနး႔ချဲတတး်ခငး့တုိ႔ ်ဖစးသညး၈ 

သငးယူရာတျငး ဦ့ေဆာငး လမး့်ပႏိုငးရနးအတျကး ဆရာသညး မညးသညးံအရာကုိ မညးကဲံသုိ႔ သငးၾကာ့ 

မညးကုိ သိရနးလိုအပးပါသညး၈ ဆရာတုိ႔သညး ေက္ာငး့သာ့တိုငး့၏ တုိ့တကးမႈကုိ ေစာငးၾံကညးံရနး လုိအပးၿပီ့၇ 

ေက္ာငး့သာ့က ေလံလာမႈ၏ ရညးရျယးခ္ကးပနး့တိုငးကုိ ေအာငး်မငးစျာ ေရာကးရြိေစရနး လုပးေဆာငးေပ့ႏိုငး 

ရပါမညး၈  

ဆရာေကာငး့တစးဦ့သညး တစးဦ့ခ္ငး့စီ (သုိ႔) အဖျဲ႔လုိကး သငးယူမႈကုိ လျယးကူေအာငး ပံဵပို့ေပ့ႏိုငး 

ရပါမညး၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ စိတးပါွငးစာ့ေအာငး၇ သငးခနး့စာမ္ာ့ကုိ တကးႂကျစျာ သငးယူလုိသညးံစိတးဆႏၵ 

ထကးသနးလာေအာငး အာ့ေပ့ လႈဵ႕ေဆားႏုိငးရမညး၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏ အေ်ခအေနႏြငး ံေလြ္ားညီေအာငး 

ခ္ငးံခ္ိနးသငးၾကာ့်ခငး့၇ သငးခနး့စာ တညးေဆာကးပဵုမ္ာ့ကုိ ်ပသ်ခငး့တုိ႔်ဖငးံ သူတို႔၏ေလံလာမႈကုိ သူတို႔ဘာသာ 

နာ့လညးလာေအာငး ဆရာက ကူညီေပ့ ရပါမညး၈ 
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သငးယူမႈကုိစီမဵခနး႔ချဲသညးံက႑တျငးမူ ဆရာကႀကိဳတငး်ပငးဆငးမႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးရပါမညး၈ ဆုိလုိသညးမြာ 

ဘာသာရပးတစးခုကုိ အာ့လုဵ့်ခဵဳငုဵၿပီ့ အဖကး ဖကးမြၫႊနးၾကာ့သငး်ပႏုိငးရနး ႀကိဳတငး်ပငးဆငး ထာ့ရပါမညး၈ 

ေပ့ထာ့ေသာကာလအတျငး့ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ အခ္ိနးမီ ၿပီ့စီ့ႏိုငးရနး အတျကးလညး့ တစးပတးၿပီ့ 

တစးပတးသငးမညးံသငးခနး့စာကုိ ႀကိဳတငး်ပငးဆငးထာ့ရမညး၈ ေက္ာငး့သာ့ 

မ္ာ့၏ သငးခနး့စာ ရညးရျကးခ္ကးကုိ ေအာငး်မငးေအာငး သငးခနး့စာတုိငး့က 

အေထာကးအကူ ်ပဳေစရနး ဆရာက ၁ငး့တုိ႔ကို ်ပငးဆငးထာ့ရနးလညး့ လုိအပး 

ပါသညး၈ 

စာသငးခနး့ကုိ စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့ဆုိသညးမြာ ေက္ာငး့သာ့အာ့လုဵ့က 

သူတုိ႔၏ကုိယးပိုငးအခ္ိနးမ္ာ့ကုိ မ်ဖဳနး့တီ့ပဲ (သို႔) အ်ခာ့ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကုိ 

မေႏြာကးယြကးပဲ ေကာငး့မျနးစျာလုပးေဆာငးေစရနးေဆာငးးရျကးႏုိငးၿပီ့ 

စာသငးခနး့ကုိ အုပးခ္ဳပးႏိုငးေသာဆရာကုိ ဆုိလုိပါသညး၈  

နိဂဵု့ခ္ဳပးဆုိရေသား ဆရာေကာငး့မ္ာ့သညး ဆညး့ပူ့ေလံလာသူမ္ာ့ 

လညး့ ်ဖစးပါသညး၈ ၁ငး့တုိ႔သညး ၁ငး့တုိ႔၏ သငးၾကာ့ေရ့အေၾကာငး့ႏြငးံ 

လကးေတျ႔တျငး အလုပး်ဖစးသညးမ်ဖစးသညးကို ေတျ့ခ္ငးံရမညး၈ အသစး အသစးမ္ာ့ကုိ စမး့သပးေလံလာရနး 

လညး့ စို့ရိမးစိတး မရြိပါ၈ ထို႔အ်ပငး မိမိအမြာ့ထဲမြ ေလံလာသငးယူပါသညး၈ ဆကးလကးဆညး့ပူ့ေလံလာဆဲ 

ဆရာတစးေယာကး သညး မိမိအတျကးသာမက ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျကးကုိပါ လုပးငနး့အာ့အသစးအသစး 

်ဖစးေစကာ စိတးွငး စာ့ဖျယးေကာငး့ေစပါသညး၈ 

ဤသုိ႔လုပးေဆာငးႏုိငးစျမး့က႑ကုိ ေကာငး့မျနးစျာထိနး့သိမး့ႏိုငးၿပီ့ ေက္ာငး့သာ့အာ့လုဵ့အတျကး 

အရညးအခ္ငး့်ပညးံမြီသညးံသငးၾကာ့မႈတစးရပး ေဖားေဆာငးေပ့ႏိုငးရနး ဆရာတစးေယာကးသညး မြနးကနးေသာ 

အသိပညာ၇ သေဘာထာ့၇ အ်ပဳအမူႏြငးံ အတတးပညာတုိ႔လုိအပးပါသညး၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏သငးယူမႈကုိ 

အေထာကးအပံဵ်ဖစးေစရနးအတျကး ဆရာကအဆုိပါအရညးအခ္ငး့မ္ာ့ကုိ အသုဵ့်ပဳႏိုငးရနးလုိအပးပါသညး၈  
  

ေအာကးတျငးေပ့ထာ့ေသာ ေနရာလျတးတျငး ေအာကးပါေမ့ချနး့မ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိေ်ဖဆုိပါ၈ ဤေလံက္ငးံခနး့သညး 

တစးဦ့ခ္ငး့်ပဳလုပးရမညး်ဖစးၿပီ့ အုပးစုဖျဲ႔်ပဳလုပးသညးံေလံက္ငးံခနး့မဟုတးေၾကာငး့ သတိ်ပဳပါ၈ 
 

ှ၈ သငးယူဆညး့ပူ့မႈကိုဦ့ေဆာငးေဖ့မႏိုငးရနးအတျကး ဆရာကမညးသညးံအရာမ္ာ့ကုိ သိသငးံ၇ လုပးေဆာငး 

သငးံသညးကုိ ေဖား်ပပါ၈ 

ဿ၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သငးယူေနေသာအရာမ္ာ့ကုိ သူတုိ႔နာ့လညးလာေအာငး ဆရာတစးဦ့က မညးသုိ႔ ေဖ့မ 

မညးကုိ ရြငး့်ပပါ၈ 

၀၈ ဆရာတစးဦ့စာသငးၾကာ့ရနးအတျကး ႀကိဳတငး်ပငးဆငးရမညးံအခ္ကးမ္ာ့ကုိ စာရငး့်ပဳစုပါ၈ 

၁၈ ဆရာတစးဦ့က စာသငးခနး့ကုိစီမဵခနး႔ချဲရာတျငး လုပးေဆာငးရမညးံအရာမ္ာ့ကုိ စာရငး့်ပဳစုပါ၈ 
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_______ 

_______ 

______ ______ 

______ 

ဆရာ၏တာွနးမ္ာ့ 
 သငးၾကာ့ေရ့တျငး အဆငးံအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ရြိပါသညး၈ ဤအဆငးံမ္ာ့အာ့စကးွ နး့သ႑နး ပုဵေဖား် ခငး့ သညး 

အသုဵ့ွငးသညးံၾကညးံ်မငးနညး့တစးသျယး်ဖစးသညး၈ မညးသညးံစကးွနး့တျငးမဆုိ အဆငးံတိုငး့ကေနာကးတဆငးံကုိ 

ဦ့ေဆာငးေနၿပီ့ သငးယူမႈစကးွနး့တိုငး့ကုိ ၁ငး့မတိုငးမီအ်ခာ့စကးွနး့ေပၚတျငး တညးေဆာကး ထာ့သညး၈ သငး 

ၾကာ့ေရ့စကးွနး့တျငး အဓိကအဆငးံ (၂) ဆငးံရြိပါသညး၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ အတျကး အရညးအခ္ငး့်ပညးံမြီေသာ 

သငးၾကာ့ေရ့စနစးကုိဖနးတီ့ရနး ဆရာက ဤစကးွနး့တစးေလြ္ာကးအစီအစဥးတက္ ေလြ္ာကးလြမး့ရနး်ဖစးပါ 

သညး၈ စကးွ နး့သညး သငးခနး့စာ၇ ေခါငး့စဥး (သုိ႔) ဘာသာရပး တစးခုလုဵ့ကုိ ကိုယးစာ့်ပဳႏိုငးပါသညး၈  
 

Key words 

Cycle  = ်ဖစးစဥးမ္ာ့ကုိထပးတလဲလဲေဖား်ပသညးံစကးွုိငး့ 

Stage  = တစးစဵုတစးခုကုိ ်ပဳလုပးရနး အဆငး ံ(သို႔) အကနး႔ 

 

 

 

 

သငးၾကာ့ေရ့စကးွ နး့ 
မ္ကးႏြာခ္ငး့ဆိုငးရြိပုဵတျငး သငးၾကာ့ေရ့စကးွနး့ကုိအဆငးံလုိကးေဖား်ပထာ့သညး၈ ၁ငး့တုိ႔ကုိ မြာ့ယျငး့စျာ 

စီစဥးထာ့သညး၈ မြနးကနးေအာငး်ပနးစီေပ့ပါ၈ 

 ႀကိဳတငး်ပငးဆငး်ခငး့ (plan)  

 နာ့လညးမႈကိုစစးေဆ့်ခငး့ (assess)                  

 သငးၾကာ့်ခငး့ (teach)  

 အကဲ်ဖတး်ခငး့ (evaluate) 

 လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိေဖားထုတး်ခငး့ (identify needs) 
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အဆကးအစပး်ပတးေနသညးံ အပုိငး့အစမ္ာ့ 

ဆရာတစးေယာကးသညး စာသငးခနး့ထဲသုိ႔ွငးသျာ့ေလသညး၈ 
 

ဆရာ ၈ ၈ ေကာငး့ၿပီ၈ မငး့တုိ႔စာအုပးရ႕ဲ စာမ္ကးႏြာ ၁၃ ကုိလြနးလုိကးပါ၈ 

ေက္ာငး့သာ့ ၈ ၈ ဆရာ၇ က္ေနားတုိ႔ဒီဟာကုိ ၿပီ့ခဲံတံဲအပတးက လုပးၿပီ့ၿပီေလ၈ 

ဆရာ၈ ၈ ေဟ၇ ဟုတးလာ့၈ အုိ့ ဟုတးတာေပါံ၇ ငါသတိရၿပီ၈ အုိေက၇ ဒါဆုိရငး စာမ္ကးႏြာ ၂ဿကုိဖျငးံ၈ 

သငးခနး့စာကုိဖတးၿပီ့ အဆုဵ့မြာရြိတံဲေမ့ချနး့ေတျကိုေ်ဖၾကေဟံ၈ 

ဆရာက အတနး့ေရြ႕တျငးထုိငးၿပီ့ အ်ခာ့အတနး့မြ အိမးစာကုိအမြတး်ခစးေနေလသညး၈ သငးခနး့စာ 

တစးွကးေရာကးေသား ေက္ာငး့သာ့တစးေယာကးမြ ေမ့ချနး့ထေမ့သညး၈ 

ေက္ာငး့သာ့၈ ၈ ဆရာ က္ေနားတုိ႔ ေမ့ချနး့နဵပတး ၂ ကုိေ်ဖဖုိ႔ဆုိရငး ေ်မပုဵၾကညးံဖို႔လုိတယး၈ 

ဆရာ၈ ၈ ဟုတးလာ့၈ အငး့၇ ဒါဆုိ အံဲဒီေမ့ချနး့ကုိခ္နးထာ့ၿပီ့ေနာကးတစးခုဆကးလုပးလုိကးေပါံ၈ 
 

သငးခနး့စာအဆုဵ့တျငး ဆရာက အတနး့မြထျကးရငး့ဤသုိ႔စဥး့စာ့ေလသညး၈ “ဒီေန႔သငးခနး့စာကေကာငး့တယး၈ 

ေက္ာငး့သာ့ေတျကတိတးၿပီ့ သူတုိ႔အလုပးသူတုိ႔ဘာသာလုပးေနၾကတာပဲ” 

 

ယေန႔သငးခနး့စာေကာငး့ေၾကာငး့ ဆရာကစဥး့စာ့ပုဵကုိ သငးသေဘာတူပါသလာ့၈ သငးၾကာ့ေရ့ အဆငးံ 

(၂)ဆငးံမြ ဆရာကမညးသညးံအဆငးံကို လုပးေဆာငးခဲံ်ခငး့်ဖစးသနညး့၈ 
 

စာသငးၾကာ့ေရ့စကးွနး့ အဆငးံဆငး ံ
„အဆကးအစပး်ပတးေနသညးံအပုိငး့အစမ္ာ့‟ ်ဖစးစဥးတျငး စာသငးၾကာ့ေရ့စကးွနး့၏မညးသညးံအဆငးံကိုမြ 

အသုဵ့်ပဳထာ့်ခငး့မရြိပါ၈ 
 

အဖျဲ႔အေန်ဖငး ံစာသငးၾကာ့ေရ့စကးွနး့၏အဆငးံတစးဆငးံကုိေရျ့ ခ္ယးပါ၈ အုပးစုတုိငး့ကုိ မတူညီေသာ 

အဆငးံတစးဆငးံစီကိုေရျ့ ခ္ယးေစပါ၈ ထို႔ေနာကး ေအာကးပါေမ့ချနး့မ္ာ့ကုိေ်ဖဆုိပါ၈ 

ှ၈ ေရျ့ ခ္ယးလိုကးေသာအဆငးံသညး အဘယးေၾကာငးံအေရ့ႀကီ့ပါသနညး့၈ ဥပမာ -သငးၾကာ့ေရ့ကုိ 

အကဲ်ဖတးရာတျငး အဘယးေၾကာငးံအေရ့ႀကီ့ပါသနညး့၈ 

ဿ၈ ဆရာက ထုိအဆငးံကုိ မညးကံဲသို႔ေဆာငးရျကးပါမညးနညး့၈ ဥပမာ - ဆရာတစးေယာကးက 

သငးၾကာ့ေရ့ကုိမညးကဲံသုိ႔ အကဲ်ဖတးႏုိငးသနညး့၈ 
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လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေဖားထုတး်ခငး့ 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏ ေရခ္ိနးႏြငးံကုိကးညီဆီေလ္ားေသာ သငးၾကာ့မႈကိုႀကိဳတငး်ပငးဆငးႏုိငးရနးအတျကး 

ဆရာတစးဦ့သညး ေက္ာငး့သာ့၏လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိရြာေဖျေဖားထုတးသငးံပါသညး၈ ေက္ာငး့သာ့သစးမ္ာ့ႏြငးံ 

ေတျ႔ရမညးဆုိပါက သူတုိ႔မညးသညးံအရာမ္ာ့ကုိသိရြိၿပီ့်ဖစးသညး၇ အုပးစုသစး၏အရညးအေသျ့မ္ာ့ႏြငးံ 

သူတုိ႔မညးကဲံသုိ႔ အေကာငး့ဆုဵ့သငးယူသညးကို ဆရာကဆုဵ့်ဖတးႏုိငးရနးလုိအပးပါသညး၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ 

သငးယူရာတျငး မညးသို႔ေသာအခကးအခဲမ္ာ့ကုိၾကဵဳေတျ႔ႏိုငးမညး၇ သငးယူမႈလမး့ေၾကာငး့ကုိ မညးသညးံအရာက 

ေ်ပာငး့လဲႏိုငးမညး အစရြိသညးတုိ႔ကုိ နာ့လညးသေဘာေပါကးႏုိငးရနးအတျကး ဆရာက ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ 

အေၾကာငး့ကုိ ေကာငး့စျာသိရြိသငးံပါသညး၈ 
 

သငးယူမႈအတျကး ႀကိဳတငး်ပငးဆငး်ခငး့ 
ဆရာမ္ာ့သညး သငးၾကာ့ေရ့အတျကး ႀကိဳတငး်ပငးဆငးရနးလုိအပးသညး၈ ႀကိဳတငး်ပငးဆငး်ခငး့က 

ေရြ့ဦ့စျာသငးယူၿပီ့ေသာအရာမ္ာ့အေပၚတျငး ထပးမဵတညးေဆာကးမညးံ သငးယူမႈအစိတးအပုိငး့မ္ာ့၏ 

တညးေဆာကးပဵုကုိ စီစဥးေပ့ပါသညး (အကနး႔လုိကးတညးေဆာကးမႈ ခ္ဥး့ကပးနညး့)၈ ဆရာက မိမ ိမညးသညးံ 

ေနရာကုိဦ့တညးသျာ့ေနသညးကုိ သိရြိရပါမညး၈ ဆုိလုိရငး့မြာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က မညးသညးံအဆငးံတျငး 

ရြိေနၿပီ့၇ မိမိက မညးသညးံသငးခနး့စာအေၾကာငး့အရာကုိ သငးမညးဆုိသညးကုိ ဆရာကသိရြိရနးလုိအပးသညး၈ 

ဆရာသညး ဘာသာရပးကိုမညးသုိ႔ပုိ႔ခ္မညးကိုလညး့ သိရြိရနးလုိအပးပါသညး၈ 

ဆရာတျငးထုိကဲံသုိ႔ႀကိဳတငး်ပငးဆငး်ခငး့မရြိပါက သငးယူသူမ္ာ့ကုိဦ့ေဆာငးရနးဆိုသညးမြာ ခကးခသဲညးံကိစၥ 

်ဖစးပါသညး၈ 

ဆရာတစးေယာကးသညး ဘာသာရပးတစးခုလုဵ့ကုိ်ခဵဳငုဵကာ အဓိကအခ္ကးမ္ာ့ကုိသာေဖား်ပထာ့သညးံ 

မူၾကမး့ (outline) အဆငးံႏြငးံ ဘာသာရပးတျငးပါွငးသညးံ ေခါငး့စဥးအမ္ဳိ့မ္ဳိ့အတျကး သငးခနး့စာအလုိကး 

်ပငးဆငးရသညးံအဆငးံ အစရြိသညးံ အဆငံးအမ္ဳိ့မ္ဳိ့အတျကးလညး့ ်ပငးဆငးရပါမညး၈  
 

ပုိ႔ခ္်ခငး့ 
ဆရာတစးဦ့သညး ရြငး့လငး့တိက္သညးံ သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကုိ သူ႔အဆငးံႏြငးံသူ သတးမြတးရနး 

လုိအပးပါသညး၈ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့က ဆရာမြြပဵံပုိ့စီမဵေပ့ရမညးံ သငးၾကာ့ေရ့ႏြငးံ သငးယူေရ့ ဆိုငးရာလႈပးရြာ့မႈ 

အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကုိ ေဖား် ပေပ့်ခငး့ အာ့်ဖငးံ သငးယူမႈကုိအေထာကးအကူ်ဖစးေစပါသညး၈ ဆရာသညး စာသငးရာတျငး 

စိတးွ ငးစာ့ဖျယးရာ်ဖစးေစရနးႏြငးံ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့စိတးအာ့ထကးသနးလာေစရနး အတနး့တုိငး့ အတနး့တိုငး့တျငး 

သငးၾကာ့ေရ့ႏြငးံသငးယူေရ့ဆုိငးရာ သရုပးေဖားေလံက္ငးံမႈအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကုိ ထညးံသျငး့ အသုဵ့်ပဳရနးလညး့ လိုအပး 

ေပသညး၈ မတူညီသညးံသငးယူမႈပဵုစဵႏြငး ံတတးကၽျမး့မႈအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ရြိေနေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကုိလညး့ ခ္ဥး့ကပး 

နညး့ေပါငး့စုဵအသုဵ့်ပဳကာ ပဵံပို့ေပ့ရနးလုိအပးပါသညး၈ အတနး့ထဲတျငး ဆရာက ေက္ာငး့သာ့တုိ႔၏ ကိစၥအွွ 
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အတျကးလညး့ တာွနးရြိေလသညး၈ ထိုကိစၥအွွတျငး လဵု်ခဵဳေသာ စာသငးခနး့်ဖစးေစေရ့ႏြငး ံေက္ာငး့သာ့ 

မ္ာ့အာ့ တစးဦ့ခ္ငး့အ်ဖစးစဥး့စာ့ေပ့ရနးပါွငးပါသညး၈ 
 

နာ့လညးမႈကုိစစးေဆ့်ခငး့ 
ဆရာတစးေယာကးသညး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့စာသငးယူရာတျငး မညးမြ္နာ့လညးသညးကုိသိရြိရနး လုိအပး 

ပါသညး၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကေအာငး်မငးေရ့အတျကး လုပးစရာရြိသညးမ္ာ့ကုိ ဆကးလကး လုပးေဆာငးႏုိငးရနး 

သူတုိ႔ဘာသာမညးကဲံသုိ႔ေလြ္ာကးလြမး့ေနၾကသနညး့ ဆုိသညးကုိလညး့ သိရြိထာ့ရနး လုိအပးေလသညး၈ 

ထုိ႔ေၾကာငးံ နာ့လညးမႈကုိအစဥးသ်ဖငးံစစးေဆ့်ခငး့သညး ဆရာေရာေက္ာငး့သာ့ကုိပါ အေထာကးအကူ ်ပဳသညး၈ 

နာ့လညးမႈစစးေဆ့်ခငး့ဆုိသညးမြာ အစဥးသ်ဖငးံ အစမး့စာေမ့ပျမဲ္ာ့ႏြငးံ စာေမ့ပျမဲ္ာ့ကုိသာ ဆုိလုိ်ခငး့ 

မဟုတးပါ၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ အၾကဵ်ပဳေွဖနးခ္ကးမ္ာ့ေပ့်ခငး့သညးလညး့ နာ့လညးမႈကုိ စစးေဆ့နညး့ 

တစးရပး်ဖစးပါသညး၈ နာ့လညးမႈကုိစစးေဆ့်ခငး့သညး ဆရာအာ့ သူတို႔မညးမြ္ ေအာငး်မငးေအာငး သငးၾကာ့ 

ႏုိငးသညးဆုိသညးံအခ္ကးကို အဆုဵ့အ်ဖတးေပ့ပါသညး၈ ဆရာတစးေယာကးအေန်ဖငးံ စစးေဆ့်ခငး့ႏြငးံ အကဲ 

်ဖတး်ခငး့၏်ခာ့နာ့ခ္ကးကို နာ့လညးရနးလိုပါသညး၈ စစးေဆ့်ခငး့သညး ဆရာတစးေယာကးကမိမိ၏ ေက္ာငး့ 

သာ့မ္ာ့ကုိ စစးေဆ့်ခငး့တညး့ဟူေသာ လူကိုစစးေဆ့သညးံအလုပး်ဖစးသညး၈ အကဲ်ဖတး်ခငး့ကာ့ ဆရာ 

တစးေယာကးက မိမိသငးခနး့စာ၏တနးဖို့ကုိ ဤသငးခနး့စာကမညးမြ္အလုပး်ဖစးသနညး့ဆုိသညးံ ေမ့ချနး့ကုိ 

ေမ့်ခငး့်ဖငး ံအကဲ်ဖတး်ခငး့်ဖစးေသာေၾကာငးံ တစးစဵုတစးခု၏တနးဖို့ကုိ အဆုဵ့အ်ဖတးေပ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ 
 

သငးၾကာ့မႈကုိအကဲ်ဖတး်ခငး့ 
ဆရာတစးဦ့သညး မိမိ၏သငးၾကာ့ေရ့စနစးမညးမြ္ေအာငး်မငးသညးကုိ သိရြိရနးလိုအပးသညးံအ်ပငး 

မိမိ၏လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့မြ အာ့သာခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ အာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေလံလာသုဵ့သပးတတးရပါမညး၈ 

မိမိသငးၾကာ့ခံဲေသာသငးခနး့စာမ္ာ့အေၾကာငး့ကုိလညး့ ်ပနးစဥး့စာ့ရနးလုိအပးၿပီ့ ထိေရာကးမႈရြိသညးံ အခ္ကး 

မ္ာ့ႏြငး ံမထိေရာကးသညးံကိစၥမ္ာ့ကုိ မြတးတမး့မ္ာ့ေရ့မြတးထာ့ရပါမညး၈ ဆရာတုိ႔သညး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က 

သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးဆီ မညးသုိ႔မညးပုဵ ေလြ္ာကးလြမး့ေနသညးကုိလညး့ သိရြိနုိငးရနး ေက္ာငး့သာ့ မ္ာ့၏ 

နာ့လညးမႈကိုစစးေဆ့ထာ့သညးံ ရလာဒးမ္ာ့ကုိ ၾကညးံရႈရနးလုိအပးသညး၈ ထို႔အ်ပငး ဆရာသညး အခ္ိနး ႏြငးံအမြ္ 

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ထဵမြ အၾကဵ်ပဳေွဖနးခ္ကးကုိလညး့ လကးခဵရရြိရနးလုိအပးသညး၈ အကဲ်ဖတး ်ခငး့သညး ဆရာ 

မ္ာ့အာ့ ေနာကးထပးတေၾကာံသငးယူေရ့အတျကးရညးမြနး့ကာ ေက္ာငး့သာ့၏ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေဖားထုတး 

ေပ့ရနး အေထာကးအကူ်ပဳပါသညး၈ 
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နာ့လညးမႈကုိ မိမိဘာသာ်ပနးလညးစစးေဆ့်ခငး့ 
လကးေတျ႔လုပးငနး့ - ေလံလာမႈ (ှ) 
အေတျ႔အၾကဵဳရငးံက္ကးေသာဆရာတစးဦ့ စာသငးေနေသာအတနး့ကုိ တစးနာရီၾကာမြ္သျာ့ေရာကးေလံလာပါ၈ 
 

အတနး့အာ့ေလံလာေနစဥး - 

သငးေလံလာေနေသာဆရာ၏ စာသငးနညး့တျငးေကာငး့သညးဟုထငးေသာ အခ္ကးမ္ာ့ႏြငးသံငးခနး့စာကို 

စိတးွ ငးစာ့ေအာငး်ပဳလုပးႏုိငးသညးံအခ္ကးမ္ာ့ကုိ ခ္ေရ့ပါ၈ 
 

ေအာကးပါေမ့ချနး့ (၀) ခုကို ေ်ဖပါ၈ 

ှ၈ ဆရာကမညးသညးံကိစၥတျငး ေကာငး့မျနးစျာ်ပဳမူေနပါသနညး့၈ 

ဿ၈ ဆရာကမညးသညးံကိစၥတျငးေတာံ ဆုိ့ွါ့စျာ်ပဳမူေနပါသနညး့၈ 

၀၈ အကယး၊ ကၽျႏုးပးသညး ထုိဆရာေနရာတျငး်ဖစးခဲံေသား မညးသညးံကိစၥမ္ာ့တျငး သူႏြငးံမတူေအာငး 

်ပဳမူမညးနညး့၈ 
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သငးခနး့စာ (ဿ) 

ကၽျႏုးပးတုိ႔ မညးကံဲသုိ႔ေလံလာသငးယူေနၾကသနညး့ 
သငးခနး့စာ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့၈ ၈ ဤသငးခနး့စာအၿပီ့တျငး သငးသညး 

 သငးံအေတျ႕အၾကဵဳကုိအေ်ခ်ပဳကာ သငးယူေလံလာနညး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကုိ ချဲ်ခာ့ေဖားထုတးႏုိငးပါမညး၈  

 စာသငးခနး့တျငး့သငးယူမႈကုိ ခ္ဥး့ကပးနညး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့အာ့လညး့ ရြငး့်ပႏိုငးပါမညး၈ 
 

သငးယူ်ခငး့အေၾကာငး့ စဥး့စာ့်ခငး့ 
လကးေတျ႔ဘွသငးယူမႈ 

ကၽျႏုးပးတုိ႔အာ့လုဵ့၏ဘွတျငး အေၾကာငး့အရာေ်မာကး်မာ့စျာကုိ ဆညး့ပူ့ၿပီ့်ဖစးသညး၈ ဥပမာ 

ေအာကးပါအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ သငးမညးကံဲသို႔ေလံလာခဲံသနညး့၈ 

 သီခ္ငး့စာသာ့မ္ာ့ 

 စကးဘီ့စီ့်ခငး့ 

 ေရသညး စိုသညးံအရာ်ဖစးသညး 

 အစာကုိမြ္ေွစာ့သုဵ့်ခငး့ 

 မိမိအယူအဆကုိတငး်ပ်ခငး့ 

၁ငး့အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ ေလံလာသငးယူဖို႔ရနး သငးမညးသညးံအရာမ္ာ့ကုိလုပးေဆာငးခဲံၿပီ့ မညးသူက 

မညးသုိ႔ကူညီေပ့ခဲံပုဵကို အုပးစုလုိကးေဆျ့ေႏျ့ပါ၈ 

စာရျကးေပၚတျငး သငးံရြာေဖျေတျ႕ရြိခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေရ့ခ္ၿပီ့ အတနး့အာ့တငး်ပေဆျ့ေႏျ့ ရနး ်ပငးဆငးပါ၈ 
 

သငးယူမႈကုိခ္ဥး့ကပးနညး့မ္ာ့ 

အုပးစုအေန်ဖငးံ စာရျကးကာ့ခ္ပး 

တစးခ္ပးေပၚတျငး လူတုိ႔ေလံလာသငးယူသညးံ နညး့လမး့ 

အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကုိ စာရငး့်ပဳစုပါ၈ ၿပီ့လြ္ငး စာရျကးကုိ 

နဵရဵတျငးကပးေပ့ထာ့ပါ၈ 

တစးတနး့လုဵ့က ကပးထာ့ေသာ 

ကာ့ခ္ပးမ္ာ့အေပၚ ထပးမဵေဆျ့ေႏျ့သုဵ့သပးၿပီ့ 

ေအာကးပါတုိ႔ကုိ ေဆျ့ေႏျ့ ပါ၈ 

 သမရုိ့က္စာသငးခနး့တျငး ေဖား်ပပါ 

နညး့လမး့မ္ာ့အနကးမြ မညးသညးံသငးယူမႈနညး့လမး့ကုိ အသုဵ့်ပဳ သနညး့၈ 

 အခ္ဳိ႕ေသာနညး့လမး့မ္ာ့ကုိ က္နးနညး့လမး့မ္ာ့ထကး ပိုမိုအသုဵ့်ပဳပါသလာ့၈  
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စာသငးခနး့တျငး့ သငးယူမႈ 
သငးယူေရ့ႏြငးံဆိုငးသညးံသီအုိရီမ္ာ့ ႏြစးအတနးၾကာခ္ိနးတျငး ဖျ႕ဵၿဖဳိ့လာေသာအခါ စာသငးခနး့တျငး့ 

သငးယူမႈပဵုစဵကုိ ေ်ပာငး့လဲလုိကးပါသညး၈ လျနးခဲံေသာ အႏြစး ၁ွ-၂ွအတျငး့၉ပငး သငးယူမႈဆုိငးရာ နညး့လမး့ 

သုဵ့သျယးမြာ အခရာက္ခံဲပါသညး၈ 

ကနဦ့တျငး ဆရာကေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ သငးခနး့စာအခ္ကးအလကးမ္ာ့ပုိ႔ခ္ေသာ ဆရာဗဟုိ်ပဳ 

စနစးကိုက္ငးံသုဵ့ခဲံသညး၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က ဆရာေ်ပာသမြ္ထိုငးနာ့ေထာငးရဵုသကးသကးႏြငးံ ဆရာံစကာ့ကုိ 

လုိကးနာရဵုမြ္သာ်ဖစးသညး၈ သငးယူ်ခငး့သညး အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ အလျတးမြတး်ခငး့ႏြငး ံစာထပးကာထပးကာ 

က္ကး်ခငး့တုိ႔ အေပၚတျငးသာအေ်ခခဵကာ ေလံလာမႈႏြငးံ လကးေတျ႔ဘွ အပးစပးမညးံပဵုမေပၚပါ၈ ဤနညး့ကာ့ 

ၫႊနးၾကာ့ခ္ကးကိုဦ့စာ့ေပ့ေသာ စာသငးနညး့်ဖစး၏၈ 

ေနာငးအခါတျငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကုိ မိမိတို႔သငးယူလုိကးသညးံအေၾကာငး့အရာမ္ာ့အေပၚ ေတျ့ေခၚ 

ေစၿပီ့ သေဘာေပါကးနာ့လညးေစရနး ေရြ့ရႈေသာနညး့လမး့မ္ာ့ကုိ အသုဵ့်ပဳ်ပနးပါသညး၈ ေက္ာငး့သာ့ မ္ာ့အာ့ 

မိမိပတးွ နး့က္ငးကမာၻေလာကကုိ စူ့စမး့ေလံလာေစၿပီ့ မိမိတုိ႔၏ရြာေဖျေတျ႔ရြိခ္ကး မ္ာ့အာ့ ေတျ့ေခၚ ဆကးစပးမႈ 

မ္ာ့်ပဳလုပးေစ်ခငး့်ဖငး ံကုိယးတိုငးကုိယးက္ နာ့လညး သေဘာေပါကးမႈကုိ ဖျ႕ဵၿဖဳိ့ေစပါသညး၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က 

တကးႂကျစျာပါွငးရပါသညး၈ ဤနညး့ကုိ ေလံလာေတျ႔ရြိခ္ကး နညး့လမး့ဟုေခၚပါသညး၈ 

မၾကာေသ့ခငးအခ္ိနးက ဆရာႏြငးံေက္ာငး့သာ့အ်ပနးအလြနးပူ့ေပါငး့ေသာ စာသငးနညး့မ္ာ့ ေပၚေပါကး 

လာပါသညး၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သိႏြငးံထာ့ၿပီ့သညးံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့အေပၚအေ်ခခဵကာ သငးယူမႈကို 

လကးေတျ႔ဘွႏြငးံဆကးစပးေပ့ၿပီ့၇ ဆရာက 

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏အတတးပညာ၇ အသိပညာႏြငး ံနာ့လညးမႈစျမး့ရညးကုိဖျဵ႕ၿဖဳိ့ေစရနး အေထာကးအကူ်ပဳ 

ေပ့သညး၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က သငးခနး့စာမ္ာ့ကုိ အတူတကျလုပးေဆာငးရၿပီ့၇ တကးႂကျစျာပါွငးရပါသညး၈ 

ဤခ္ဥး့ကပးနညး့မြာမူ 

ဆရာႏြငးံေက္ာငး့သာ့ပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးမႈကုိ 

ဦ့စာ့ေပ့ေသာနညး့်ဖစးပါသညး၈ 
 

ေအာကးပါတုိ႔ကုိအုပးစုလိုကးေဆျ့ေႏျ့ပါ၈ 

ှ၈ ဆရာအေနႏြငးံ 

ေက္ာငး့သာ့ေကာငး့တစးေယာကးဆိုသညးမြာ 

မညးသညးကုိဆုိလိုပါသနညး့၈ ဆရာက ေက္ာငး့သာ့ကုိ 

ၿငိမး၊နာ့ေထာငးသညးံေက္ာငး့သာ့မ္ိဳ့ ်ဖစးေစခ္ငးပါသလာ့ 

(သုိ႔) ေမ့ချနး့မ္ာ့ ေမ့ေစခ္ငး ပါသလာ့၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က 

မညးကံဲသုိ႔သငးယူမညးဟုေမြ္ားလငးံရသညးႏြငးံပတးသကးၿပီ့ ယခု ေလံက္ငးံခနး့က 

သငးံကုိဘာေတျေ်ပာ်ပပါသနညး့၈ 

ၫႊနးၾကာ့ခ္ကးေပ့်ခငး့ 

"မငး့တုိ႔ကုိေ်ပာ်ပမယး" 

ဆရာဗဟုိ်ပဳ 

အ်ပနးအလြနးပူ့ေပါငး့်ခငး့ 

"က္ေနားတုိ႔ေဆျ့ေႏျ့ၾကမယး" 

အတူတကျလုပးေဆာငး်ခငး့ 

စူ့စမး့ရြာေဖျ်ခငး့ 

"ကုိယးတိုငးအေ်ဖရြာၾက" 

ေက္ာငး့သာ့ဗဟုိ်ပဳ 
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ဿ၈ အတနး့တစးတနး့တျငး သငးယူေရ့အတျကး်ပဳလုပးထာ့သညးံ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈ (activities) အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ 

ကုိေဖား်ပပါ၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က မညးကဲံသုိ႔သငးယူမညးဟုေမြ္ားလငးံရသညးႏြငးံပတးသကးၿပီ့ ၁ငး့တုိ႔က သငးံကို 

ဘာေတျေ်ပာ်ပပါသနညး့၈ 

၀၈ ဆရာႏြငးံေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အၾကာ့တျငး အ်ပနးအလြနးဆကးသျယးေဆျ့ေႏျ့ မႈ မညးမြ္ရြိပါသနညး့၈ 

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က မညးကံဲသုိ႔သငးယူမညးဟုေမြ္ားလငးံရသညးႏြငးံပတးသကးၿပီ့ ၁ငး့ကသငးံကုိဘာေတျ 

ေ်ပာ်ပပါသနညး့ ၈ 
 

 

Key words 

Active learning = ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး မိမိတုိ႔ေလံလာမႈအေပၚ စူ့စမး့ရြာေဖျ်ခငး့ႏြငးံ စဥး့စာ့်ခငး့်ဖငးံ  

               တကးႂကျစျာ ဆညး့ပူ့ေလံလာသညး၈ 

Passive learning = ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး ဆရာကုိသာနာ့ေထာငး်ခငး့ႏြငးံ အခ္ကးအလကးတုိ႔ကို  

      အလျတးက္ကးမြတး်ခငး့်ဖငးံ ဆညး့ပူ့ေလံလာသညး၈ 

Theory  = အေတျ့အေခၚတစးခုအာ့အဓိပၸါယးဖျငးံဆုိခ္ကး သေဘာတရာ့၈ 

Approach  = တစးစဵုတစးခုအေၾကာငး့ စဥး့စာ့်ခငး့နညး့လမး့၈ 

Focus   = ဆုဵခ္ကး၈ 

Method  = လုပးကုိငးရနးနညး့လမး့၈ 

Interaction  = ႏြစးဦ့ (သို႔) ထုိ႔ထကးပိုသညးံလူမ္ာ့အၾကာ့ အ်ပနးအလြနးဆကးသျယးမႈ၈ 
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စာသငးခနး့အတျငး့်ပဳလုပးသညးံ ေအာကးပါလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့စာရငး့ကုိဖတးပါ၈ သငးံ ကုိယးပုိငးသငးယူမႈ 

အေတျ႔အၾကဵဳကုိစဥး့စာ့ကာ စာရငး့ပါလႈပးရြာ့မႈတိုငး့ကုိအမြတးေပ့ပါ၈ သငးသညး လႈပးရြာ့မႈႏြငးံမညးသညးံအခါမြ 

သကးဆုိငး်ခငး့မရြိခဲံလြ္ငး (သို႔) တစးခါတစးရဵမြသာသကးဆိုငးခဲံလြ္ငး (ှ)မြတး ေပ့ပါ၈မၾကာခဏ်ပဳလုပးေလံရြိေသာ  

လႈပးရြာ့မႈတိုငး့ကုိ (ဿ)မြတးေပ့ပါ၈ 
 

လႈပးရြာ့မႈ အနညး့ငယးသာ်ပဳ
လုပးသညး 

မၾကာခဏ်ပဳလုပး 
သညး 

ဆရာ႔ပုိ႔ခ္ခ္ကးကုိ မြတးစုလုိကးေရ့သညး၈   

ဆရာေ်ပာသမြ္ နာ့ေထာငးသညး၈   

ေက္ာကးသငးပုနး့မြမြတးစုမ္ာ့ကုိ လုိကးကူ့သညး၈   

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ အလျတးမြတးသညး၈   

ဆရာကုိေမ့ချနး့မ္ာ့ေမ့သညး၈   

အုပးစုငယးမ္ာ့ဖျ႕ဲၿပီ့ ပုစာၦကုိအေ်ဖရြာၾကသညး၈   

ဆရာမြဦ့ေဆာငးကာ လမး့စဥးခ္မြတးထာ့ေသာ 

ေဆျ့ေႏျ့ ပျဲ် ပဳလုပးသညး၈ 
  

အလုပး်ဖစးမ်ဖစးစမး့သပး လုပးကုိငးၾကညးံသညး၈   

နာ့လညးမႈကိုစစးေဆ့ေသာေမ့ချနး့မ္ာ့ကုိေ်ဖဆုိသညး၈   

ဆရာထဵမြ သငးံလုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ မညးမြ္ေကာငး့မျနးေၾကာငး့ 
အၾကဵ်ပဳခ္ကးလကးခဵရရြိသညး၈ 

  

ဆရာထဵမြ သငးံလုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ မညးမြ္ဆုိ့ွါ့ေၾကာငး့ 
အၾကဵ်ပဳခ္ကးလကးခဵရရြိသညး၈ 

  

ကျငး့ဆငး့ေလံက္ငးံသညး၈   

အရာွတၳဳမ္ာ့ကုိ ဖနးတီ့်ပဳလုပးသညး၈   

စာၾကညးံတုိကးသုိ႔သျာ့သညး၈   

စစးေဆ့မႈမ္ာ့ကုိေ်ဖဆုိသညး၈   

ေလံက္ငးံခနး့မ္ာ့ကုိ အေ်ဖမြနး၇ အေ်ဖမြာ့မ္ာ့်ဖငးံ ေရ့သညး၈   

စာစီစာကုဵ့မ္ာ့ေရ့သညး၈   

်ဖစးစဥးေလံလာမႈတစးခုကုိ ်ပဳလုပးသညး၈   

 

အုပးစုအေန်ဖငးံ စာရျကးေပၚတျငး အထကးပါလႈပးရြာ့မႈတုိငး့ကုိ ေအာကးပါ ေခါငး့စဥး (၀)မ္ဳိ့ေအာကး 

ဆီေလ္ားသလုိထညးံသျငး့ပါ၈ ၿပီ့လြ္ငး စာရျကးကုိ နဵရဵတျငးကပးေပ့ပါ၈ 
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ှ၈ ၫႊနးၾကာ့်ခငး့   ၈ ၈ ဆရာဗဟို်ပဳ - ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မပါွငး 

ဿ၈ စူ့စမး့ရြာေဖျ်ခငး့  ၈ ၈ ေက္ာငး့သာ့ဗဟုိ်ပဳ - ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့တကးႂကျစျာပါွငး 

၀၈ အ်ပနးအလြနးေဆျ့ေႏျ့်ခငး့ ၈ ၈ ေက္ာငး့သာ့ႏြငးံ အဖျ႕ဲဗဟုိ်ပဳ - ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့တကးႂကျစျာပါွငး 
 

အက္ဥး့ခ္ဳပး 
ဤသငးၾကာ့နညး့အာ့လုဵ့တျငး သူ႔အာ့သာခ္ကးႏြငးံသူရြိၾကပါသညး၈ ယခုေခတးစာသငးခနး့တျငးေတာံ 

နညး့လမး့(၀)မ္ဳိ့စလုဵ့မြ သငးၾကာ့နညး့ႏြငးံသငးယူနညး့ေပါငး့စုဵကို ေပါငး့စပးထာ့ေသာ အ်ပနးအလြနး 

ေဆျ့ေႏျ့ သညးံ နညး့လမး့တစးမ္ဳိ့ကလညး့ သငးယူမႈ်ဖစးစဥးကုိ စိတးွငးစာ့ေအာငး၇ စိတးဆႏၵထကးသနးေအာငး၇ 

သငးံတငးံေလ္ာကးပတးေအာငး်ပဳလုပးရာတျငး အေထာကးအကူ်ပဳပါသညး၈ 
 

သငးယူ်ခငး့ပုဵစဵမ္ာ့ - မညးသညးံပုဵစဵ်ဖငးံသငးယူလြ္ငး အေကာငး့ဆုဵ့်ဖစးသနညး့၈ 
ယခုအခါ ကၽျႏုးပးတို႔သညး လူတုိ႔၏မတူကျဲ် ပာ့ေသာေလံလာဆညး့ပူ့နညး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ႏြငးံ သငးယူမႈအာ့ 

ခ္ဥး့ကပးရနးနညး့လမး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကုိ ေလံလာၾကၿပီ့်ဖစးသညး၈ ဤအခနး့တျငးမူ သငးယူမႈပဵုစဵအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ႏြငးံ 

၁ငး့ပုဵစဵမ္ာ့က ဆရာႏြငးံေက္ာငး့သာ့အတျကး မညးသို႔အဓိပၸါယးသကးေရာကးသညးကုိ ေလံလာၾကမညး်ဖစးသညး၈ 
 

ှ၈ အ်မငးအာရုဵ်ဖငး ံေလံလာအာ့ေကာငး့သူမ္ာ့သညး အ်မငးအာရုဵမြရရြိေသာ သတငး့အခ္ကးအလကး 

မ္ာ့မြတဆငးံ ေလံလာသူမ္ာ့်ဖစးၾကၿပီ့ အရာွတၳဳမ္ာ့မညးသုိ႔မညးပဵရုြိသညးကုိ မြတးမိႏုိငးပါသညး၈ 

ဿ၈ အၾကာ့အာရုဵ်ဖငးံ ေလံလာအာ့ေကာငး့သူမ္ာ့သညး နာ့ေထာငး်ခငး့မြတဆငးံ ေလံလာသူမ္ာ့်ဖစးၾကၿပီ့ 

အသဵမ္ာ့ႏြငးံစကာ့သဵမ္ာ့ကုိ မြတးမိၾကပါသညး၈ 

၀၈ ထိေတျ႔အာရုဵ်ဖငး ံေလံလာအာ့ေကာငး့သူမ္ာ့သညး အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိလကးေတျ႔လုပးကုိငး်ခငး့မြတဆငးံ 

ေလံလာသူမ္ာ့်ဖစးၾကၿပီ့ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ကုိ မြတးမိၾကပါသညး၈ 

 

သငးယူမႈပဵုစဵမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊ သုေတသနလုပးငနး့မ္ာ့စျာေဆာငးရျကးၿပီ့်ဖစးသညး၈ သုိ႔ေသား သငးယူမႈ 

ပဵုစဵမ္ာ့ကသငးယူမႈႏြငး ံတုိကးရိုကးဆကးႏျယးမႈရြိသညးဆုိသညးံကိစၥကုိ သိပၸဵပညာကမညးသညးံအခါကမြ္ 

သကးေသမ်ပခံဲသ်ဖငးံ ထိုသုိ႔ေ်ပာရနးခကးပါသညး၈ မညးသုိ႔ဆုိေစ မတူကျဲ် ပာ့သညးံလူမ္ာ့က မတူညီသညးံ 

နညး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့်ဖငးံ ေလံလာဆညး့ပူ့ၾကသညးကုိအသိအမြတး်ပဳလိုကး်ခငး့က ဆရာအာ့ မိမိတုိ႔၏စာသငးခနး့တျငး 

မတူ်ခာ့နာ့သညးံလႈပးရြာ့မႈအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကုိ သတိရြိစျာထညံးသျငး့စီစဥးရမညး ဆိုသညးံအခ္ကးကုိ ပုိမိုနာ့လညး 

လာေအာငး အေထာကးအကူ်ပဳပါသညး၈  
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သငးယူ်ခငး့ပုဵစဵႏြငးံပတးသကးေသာ ေမ့ချနး့မ္ာ့ 
သငးယူမႈနညး့လမး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ႏြငးံပတးသကးၿပီ့ အခ္ကးအလကး(ှ၂)ခုကုိ ေအာကးတျငးေပ့ထာ့သညး၈ 

အခ္ကးအလကးတိုငး့ကုိ ေလံလာကာ သငးမညး၊မညးမြ္သေဘာတူသညးကို ဆုဵ့်ဖတးပါ၈ လဵု့ွသေဘာတူပါက 

(၁)မြတးေပ့ပါ၈ လုဵ့ွသေဘာမတူပါက (ှ)မြတးေပ့ပါ၈ 

 သေဘာမတူပါ သေဘာတူသညး 
သီခ္ငး့နာ့ေထာငးရငး့အလုပးလုပးသညး၈ ှ ဿ ၀ ၁ 

တစးစဵုတစးေယာကးကိုၾကညးံၿပီ့ အတုခို့ေလံက္ငးံပါက 

သငးယူရအလျယးကူဆဵု့်ဖစးသညး၈ 
ှ ဿ ၀ ၁ 

လကးေရ့်ဖငးံ အရငးခ္ေရ့ၿပီ့မြ စာလဵု့ေပါငး့ကိုမြနးေအာငးေပါငး့ႏုိငးသညး၈ ှ ဿ ၀ ၁ 

ဖတးစာအုပး၏စာမ္ကးႏြာမ္ာ့သညး မညးသညးံပဵုစဵရြိသညးကို အလျတးမြတးမိသညး၈ ှ ဿ ၀ ၁ 

ကၽျႏုးပး၏လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့အေပၚ ဆရာက မြတးခ္ကးေရ့ေပ့မညးကို 
ႏြစးသကးပါသညး၈ 

ှ ဿ ၀ ၁ 

ဖတးစာအုပးႏြငးံ မြတးစုတိုမ္ာ့ကိုဖတးလြ္ငး သငးယူရအလျယးကူဆဵု့်ဖစးသညး၈ ှ ဿ ၀ ၁ 

စကာ့ေ်ပာလြ္ငး လကးဟနးေ်ခဟနး်ဖငးံ ေ်ပာေလံရြိပါသညး၈ ှ ဿ ၀ ၁ 

ဇယာ့ပဵုႏြငးံဆိုလြ္ငး အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိပိုသေဘာေပါကးလျယးသညး၈ ှ ဿ ၀ ၁ 

သီခ္ငး့စာသာ့မ္ာ့ကို အလျတးမြတးမိပါသညး၈ ှ ဿ ၀ ၁ 

စာလဵု့ေပါငး့ေနရငး့ ထိုစာလဵု့ကိုပါ မ္ကးေစံထဲ်မငးသညး၈ ှ ဿ ၀ ၁ 

ကၽျႏုးပး၏လုပးေဆာငးခ္ကးအေၾကာငး့ ဆရာကေ်ပာလြ္ငး သေဘာက္သညး၈ ှ ဿ ၀ ၁ 

နာ့ေထာငးၿပီ့ေမ့ချနး့မ္ာ့ေမ့မြသာ သငးယူရအလျယးကူဆဵု့်ဖစးသညး၈ ှ ဿ ၀ ၁ 

အာ့ကစာ့ကို ၾကညးံရသညးထကး ကိုယးတုိငးကစာ့ရ်ခငး့ကို ပိုမိုႏြစးသကးသညး၈ ှ ဿ ၀ ၁ 

လကးေတျ႔ကျငး့ဆငး့ရသညးံလႈပးရြာ့မႈမ္ဳိ့ကို ႏြစးသကးပါသညး၈ ှ ဿ ၀ ၁ 

စာလဵု့ေပါငး့လြ္ငး စကာ့လဵု့မ္ာ့ကိုေခါငး့ထဲ၉ရျတးသညး၈ ှ ဿ ၀ ၁ 

 

အ်မငးအာရုဵ ထိေတျ႔အာရုဵ အၾကာ့အာရုဵ 

ေမ့ချနး့ ၁    _______ 

ေမ့ချနး့ ၂    _______ 

ေမ့ချနး့ ၃    _______ 

ေမ့ချနး့ ၅    _______ 

ေမ့ချနး့ ှွ  _______ 

 

စုစုေပါငး့      _______ 

ေမ့ချနး့ ဿ     _______ 

ေမ့ချနး့ ၀     _______ 

ေမ့ချနး့ ၄     _______ 

ေမ့ချနး့ ှ၀   _______ 

ေမ့ချနး့ ှ၁   _______ 

 

စုစုေပါငး့      _______ 

ေမ့ချနး့ ှ     _______ 

ေမ့ချနး့ ၆     _______ 

ေမ့ချနး့ ှှ   _______ 

ေမ့ချနး့ ှဿ   _______ 

ေမ့ချနး့ ှ၂   _______ 

 

စုစုေပါငး့      _______ 

 

အမြတးမ္ာ့ေလေလ ယငး့သငးယူဆညး့ပူ့နညး့ကုိ ပုိအာ့သနးေလေလ်ဖစးသညး၈ 

လူအမ္ာ့စုသညး အတိုငး့အတာတစးခုအထိ နညး့သုဵ့မ္ဳိ့စလုဵ့ကုိ အာ့သနးၾကသညး၈ 

လူအမ္ာ့သညး သငးယူဆညး့ပူ့နညး့ တစးမ္ဳိ့ (သုိ႔) ႏြစးမ္ဳိ့ကုိ က္နးနညး့(မ္ာ့) ထကးအာ့သနးၾကသညး၈ 



20 
 

ေအာကးပါစကာ့လုဵ့မ္ာ့သညး လ႕ူအာရုဵခဵစနစးမ္ာ့ႏြငး ံဆကးႏျယးသညး၈ ထုိစကာ့လုဵ့မ္ာ့ကုိ အာရုဵခဵစနစးမ္ာ့်ဖငး ံ

တျေဲပ့ပါ၈ 

ှ၈ အ်မငးအာရုဵ   က၈ ၾကာ့်ခငး့ 

ဿ၈ အၾကာ့အာရုဵ   ခ၈ ထိေတျ႔်ခငး့ 

၀၈ ေတျ႔ထိအာရုဵ   ဂ၈ ်မငး်ခငး့ 
 

သငးယူမႈပုဵစဵမ္ာ့၏လုပးေဆာငးခ္ကး 
အ်မငးအာရုဵ်ဖငးံ ေလံလာအာ့ေကာငး့သူမ္ာ့သညး အ်မငးအာရုဵမြရရြိေသာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ 

မြတဆငးံ ေလံလာသူမ္ာ့်ဖစးၾကၿပီ့ အရာွတၳဳမ္ာ့မညးသုိ႔မညးပဵုရြိသညးကို မြတးမိႏုိငးပါသညး၈ အ်မငးအာရုဵ်ဖငးံ 

ေလံလာ်ခငး့ကုိအေထာကးအကူ်ပဳသညးံ သငးၾကာ့မႈႏြငးံသငးယူမႈဆိုငးရာ နညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့မြာ - 

 ပဵုစဵကာ့ခ္ပးမ္ာ့၇ mind-maps မ္ာ့၇ စီ့ဆငး့ရာ်ပကာ့ခ္ပးမ္ာ့၇ စာရငး့ဇယာ့မ္ာ့၈ 

 Bullet point မြ္ာ့ထုိ့ထာ့သညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့၈ 

 ဆကးႏျယးမႈမ္ာ့ကုိ်ခယးမႈနး့်ပသရနး အေရာငးကုဒးမ္ာ့ (သုိ႔) သေကၤတမ္ာ့ကုိအသုဵ့်ပဳ်ခငး့၈ 

 သရုပး်ပ်ခငး့ႏြငးံ ၾကညးံရႈေလံလာ်ခငး့၈ 

 ပဵုစဵကာ့ခ္ပးမ္ာ့ႏြငးံ ရုပးပုဵမ္ာ့ကုိအသုဵ့်ပဳထာ့သညးံ တငး်ပခ္ကးမ္ာ့အာ့ၾကညးံရႈ်ခငး့၈ 
 

အၾကာ့အာရုဵ်ဖငးံ ေလံလာအာ့ေကာငး့သူမ္ာ့သညး နာ့ေထာငး်ခငး့မြတဆငးံ ေလံလာသူမ္ာ့်ဖစးၾကၿပီ့ 

အသဵမ္ာ့ႏြငးံစကာ့သဵမ္ာ့ကုိ မြတးမိၾကပါသညး၈ အၾကာ့အာရုဵ်ဖငးံ ေလံလာ်ခငး့ကုိအေထာကးအကူ်ပဳသညးံ 

သငးၾကာ့မႈႏြငးံသငးယူမႈဆုိငးရာ နညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့မြာ - 

 ေဆျ့ေႏျ့ ်ခငး့ - ေမ့ချနး့မ္ာ့ကုိ ေမ့၇ေ်ဖ်ပဳလုပး်ခငး့၈ 

 မိမိဘာသာ်ပနးလညးၫႊနးၾကာ့ခ္ကးေပ့်ခငး့ - မိမိဖတးေနေသာစကာ့လုဵ့မ္ာ့ကုိ စိတးထဲတျငး 

မိမိဘာသာၾကာ့်ခငး့၈ 

 အဓိကအခ္ကးမ္ာ့ကုိ မိမိဘာသာထပးကာထပးကာရျတးဆုိ်ခငး့်ဖငးံ အလျတးမြတးမိ်ခငး့၈ 

 ဆရာက သငးခနး့စာပုိ႔ခ္ၿပီ့ ေက္ာငး့သာ့ကေမ့ချနး့ေမ့စဥးတျငး ရြငး့်ပ်ခငး့၈ 

 ေက္ာငး့သာ့က အ်ခာ့သူမ္ာ့၏ေမ့ချနး့မ္ာ့ကုိ မိမိ၏ကုိယးပိုငးစကာ့လုဵ့်ဖငး ံ်ပနးလညးရြငး့်ပေစ်ခငး့၈ 
 

ထိေတျ႔အာရုဵ်ဖငး ံေလံလာအာ့ေကာငး့သူမ္ာ့သညး အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ လကးေတျ႔လုပးကုိငး်ခငး့ 

မြတဆငးံ ေလံလာသူမ္ာ့်ဖစးၾကၿပီ့ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ကုိ မြတးမိၾကပါသညး၈ ထိေတျ႕ 

အာရုဵ်ဖငး ံေလံလာ်ခငး့ကုိအေထာကးအကူ်ပဳသညးံ သငးၾကာ့မႈႏြငးံသငးယူမႈဆုိငးရာ နညး့ဗ္ဴဟာမ္ာ့မြာ - 

 စူ့စမး့ရြာေဖျ်ခငး့၇ စမး့သပး်ခငး့ႏြငးံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိစမး့သပးလုပးကုိငးၾကညးံ်ခငး့၈ 
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 သငးံပတးပတးလညးတျငး လုပးရမညးံေလံက္ငးံခနး့မ္ာ့ႏြငးံ ေလံက္ငးံခနး့စာအုပးမ္ာ့ကုိ ်ဖနး႔က္ကးထာ့်ခငး့ 

- ထသျာ့ထလာ်ဖငးံလႈပးရြာ့လုပးကိုငး်ခငး့၈ 

 အရာွတၳဳမ္ာ့ကုိေရႊ႕ေ်ပာငး့ကာ အုပးစုချဲ် ခငး့၇ စုစညး့်ခငး့ (ဥပမာ - မြတးစုတုိမြတးသညးံ ကဒးထူပိုငး့ 

ေလ့မ္ာ့) 

 လကးေတျ႔ဘွသငးယူမႈ (ဥပမာ - ်ဖစးစဥးေလံလာ်ခငး့) 

 ကျငး့ဆငး့ေလံလာ်ခငး့၈ 

 ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က ပဵုစဵကာ့ခ္ပးမ္ာ့အာ့အသုဵ့်ပဳကာ (သုိ႔) ်ပသကာ အ်ခာ့ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ 

ရြငး့လငး့ေ်ပာ်ပ်ခငး့၈ 
 

မိမိဘာသာအကဲ်ဖတး်ခငး့ 
လကးေတျ႔လုပးငနး့ - ေလံလာမႈ (ဿ) 
ၿပီ့ခဲံေသာေလံလာေရ့လႈပးရြာ့မႈတျငး သငးံအာ့ အေတျ႔အၾကဵဳရငးံေသာဆရာတစးဦ့၏သငးၾကာ့နညး့ကုိ ၁၂ 

မိနစးမြ ၃ွမိနစးခနး႔ ေလံလာရနးတုိကးတျနး့ခံဲပါသညး၈ ယခု ေလံလာေရ့လႈပးရြာ့မႈႏြငးံ ပထမလႈပးရြာ့မႈကို 

ေပါငး့ကာလုပးေဆာငးပါ၈ 
 

အတနး့အာ့ေလံလာေနစဥး - 

ဆရာႏြငးံေက္ာငး့သာ့လုပးေဆာငးေနေသာ မတူညီသညံးအရာအာ့လုဵ့ကုိ စာရငး့်ပဳစုပါ၈ 

ေအာကးပါဇယာ့ကုိ လမး့ၫႊနးခ္ကးအ်ဖစးအသုဵ့်ပဳပါ၈ 

အတနး့ၿပီ့ေသာအခါ မညးသညးံနညး့လမး့ကုိအမ္ာ့ဆုဵ့ အသုဵ့်ပဳသညးကုိ စဥး့စာ့ပါ၈ ၫႊနးၾကာ့ခ္ကး 

နညး့လမး့ (သုိ႔) စူ့စမး့ရြာေဖျ် ခငး့နညး့လမး့ (သုိ႔) အ်ပနးအလြနးပူ့ေပါငး့လုပးေဆာငးမႈနညး့လမး့မ ြ မညးသညးံ 

နညး့လမး့ကုိ အသုဵ့်ပဳသနညး့၈ သငးံတငး်ပခ္ကးအာ့အေထာကးအကူ်ပဳရနး အတနး့မြအ်ဖစးအပ္ကး 

ဥပမာမ္ာ့ကုိေပ့ပါ၈ 

ဆရာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ 
 ေခါငး့စဥးအာ့တငး်ပသညး၈ 
 ဖတးစာအုပးႏြငးံပတးသကးၿပီ့ 

ေလံက္ငးံခနး့လုပးခုိငး့သညး၈ 
 ေလံက္ငးံခနး့မြ ဥပမာတစးခုေပ့သညး၈ 

 နာ့ေထာငးသညး၈ 
 အုပးစုငယးမ္ာ့ဖျဲ႔ကာလုပးေဆာငးၾကသညး၈ 
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ကၽျႏုးပးတုိ႔မညးသုိ႔ေလံလာသငးယူၾကသနညး့ - အက္ဥး့ခ္ဳပး 
 

ကၽျႏုးပးတုိ႔သညး မတူကျဲ် ပာ့ေသာနညး့လမး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့်ဖငးံ သငးယူၾကပါသညး၈ 

သငးယူနညး့တစးမ္ဳိ့တညး့က သငးယူရမညးံအရာအာ့လုဵ့ႏြငးံံ အဵွငးချငးက္်ဖစးလိမးံမညးမဟုတး၈ 

အခ္ဳိ႕သငးယူနညး့မ္ာ့က အ်ခာ့အတတးပညာမ္ာ့ထကးစာလြ္ငး အခ္ဳိ႕အတတးပညာမ္ာ့ကုိ 

သငးယူရာတျငး ပိုမုိအဵွငးချငးက္ရြိသညး၈ 

လူမ္ာ့တျငး မတူညီေသာသငးယူနညး့ပုဵစဵအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ႏြငးံ ဦ့စာ့ေပ့မႈအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ရြိၾကပါသညး၈ 

လူတုိ႔အာ့ မိမိတို႔နာ့လညးသေဘာေပါကးေအာငး အေထာကးအကူ်ပဳသညးံမညးသညးံနညး့ႏြငးံမဆုိ 

ေလံလာသငးယူေစ်ခငး့သာလြ္ငး ပိုမိုလျယးကူေကာငး့မျနးေပမညး၈ 

နာ့လညးသေဘာေပါကးမႈသညး လူတုိ႔၏ကုိယးပိုငးဘွမ္ာ့၇ အေတျ႔အၾကဵဳမ္ာ့၇ အရငးကသိရြိႏြငးံၿပီ့ေသာ 

ဗဟုသုတမ္ာ့ႏြငးံ တဖကးမြေလံလာသငးယူမႈကိုဆကးႏျယးေပ့်ခငး့မြ လာ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

လကးေတျ႔ေလံက္ငးံ်ခငး့သညး အတတးပညာဖျ႕ဵၿဖိဳ့တုိ့တကးမႈကုိ အေထာကးအကူ်ပဳေသာေၾကာငးံ 

ေလံလာသငးယူမႈအာ့လုဵ့၏ အဂၤဵါတစးရပး်ဖစးသညး၈ 

သငးယူရာတျငး “အ်ပနးအလြနးေဆျ့ေႏျ့ သညးံ နညး့လမး့” သညး အေစာပိုငး့တျငးအသုဵ့်ပဳေနေသာ 

နညး့လမး့မ္ာ့ကုိ အစာ့ထုိ့်ခငး့မဟုတးပဲ နညး့လမး့တိုငး့၏အသုဵ့ွငးသညးံ အဂၤါရပးမ္ာ့ပါွငးလာ်ခငး့သာ 

်ဖစးသညး၈ 

အဆငးံ်မငးံသငးယူနညး့ကုိ်ဖစးေပၚလာေစရနးအတျကး ဆရာကဤအရာမ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိအသုဵ့ခ္ရနး 

လုိအပးပါသညး၈ 

 

 

စစးေဆ့အကဲ်ဖတးမႈလုပးငနး့ 
ေအာကးပါတုိ႔ကုိ အာ့လုဵ့ေ်ဖဆုိေပ့ပါ၈ ဤေလံက္ငးံခနး့သညး အုပးစုလုိကးလုပးေဆာငးရသညးံ ေလံက္ငးံခနး့ 

မဟုတးပဲ တစးဦ့ခ္ငး့စီသာလုပးေဆာငးရမညးကုိ သတိ်ပဳပါ၈ 

ှ၈ ကၽျႏုးပးတုိ႔သညး နညး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့်ဖငးံေလံလာသငးယူၾကပါသညး၈ ၁ငး့တုိ႔အနကးမြာ နညး့ (၀)နညး့ကုိ ေဖား် ပပါ၈ 

ဿ၈ သငးယူနညး့တစးမ္ဳိ့တညး့က သငးယူရမညးံအရာအာ့လုဵ့ႏြငးံံ အဵွငးချငးက္်ဖစးလိမးံမညးမဟုတး၈ 

သငးသငးၾကာ့မညးံဘာသာရပးအတျကး အသုဵ့ွငးမညးံသငးယူနညး့ အနညး့ဆုဵ့ (ဿ) မ္ဳိ့ကုိေဖား်ပပါ၈ 

၀၈ အခ္ဳိ႕သငးယူနညး့မ္ာ့က အ်ခာ့အတတးပညာမ္ာ့ထကးစာလြ္ငး အခ္ဳိ႕အတတးပညာမ္ာ့ကုိ သငးယူရာတျငး 

ပိုမိုအဵွငးချငးက္ရြိသညး၈ လကးေတျ႔လုပးေဆာငးရသညးံဘာသာရပးအတျကး ဆီေလ္ားမညးံသငးယူနညး့ (၀)မ္ဳိ့ကုိ 

ေဖား် ပပါ၈ 
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၁၈ လူမ္ာ့တျငး မတူညီေသာသငးယူနညး့ပဵုစဵအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ႏြငးံ ဦ့စာ့ေပ့မႈအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ရြိၾကပါသညး၈ ဆရာက 

ေလံလာသငးယူမႈကို အေထာကးအကူ်ဖစးေစရနး သငးယူနညး့ပုဵစဵမ္ာ့ႏြငးံပတးသကးသညးံ ဗဟုသုတကုိ 

မညးကံဲသုိ႔အသုဵ့ခ္မညးနညး့၈ 

၂၈ လကးေတျ႔ေလံက္ငးံ်ခငး့သညး အတတးပညာ ဖျ႕ဵၿဖိဳ့တုိ့တကးမႈကုိ အေထာကးအကူ်ပဳေသာေၾကာငးံ 

ေလံလာသငးယူမႈအာ့လုဵ့၏ လကၡဏာတစးရပး်ဖစးသညး၈ လကးေတျ႔ေလံက္ငးံ်ခငး့က သငး၏တတးေ်မာကးမႈ 

တစးခုကုိ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေစခဲံသညးံ သငးံဘွအေတျ႕အၾကဵဳမြ (သို႔) ေက္ာငး့မြ ဥပမာတစးခုကုိေပ့ပါ၈ 
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သငးခနး့စာ (၀) 

စာသငးခနး့အတျငး့ တနး့တူညီမြ္မႈ 
 

သငးခနး့စာ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့၈ ၈ ဤသငးခနး့စာအၿပီ့တျငး သငးသညး 

 တနး့တူညီမြ္မႈ၏ အဓိကသေဘာတရာ့မ္ာ့ႏြငးံအတူ ၁ငး့တုိ႔က သငးၾကာ့်ခငး့ႏြငးံသငးယူ်ခငး့တုိ႔ကုိ 

မညးကံဲသုိ႔အက္ဳိ့သကးေရာကးမႈရြိႏုိငးမညးကုိ ရြငး့်ပႏိုငးပါမညး၈ 

 သငးယူမႈကုိအဓိကလႈဵ႕ေဆားေပ့သညးံအရာမ္ာ့ကုိ ချဲ်ခာ့ေဖားထုတးႏုိငးၿပီ့ မိမိ၏သငးၾကာ့ပုိ႔ခ္မႈတျငး 

မညးကံဲသုိ႔အသုဵ့ခ္မညးကုိရြငး့်ပႏိုငးပါမညး၈ 
 

ဆရာ၏အခနး့က႑သညး မိမိ၏ေက္ာငး့သာ့တုိငး့အာ့ တနး့တူညီမြ္ရြိေစရနး 

အတျကး ဦ့ေဆာငးလမး့်ပရနး၇ ေစံေဆားပံဵပုိ့ရနးႏြငး ံ

သငးယူေရ့ကုိစီမဵခနး႔ချရဲနး်ဖစးသညး၈ 
 

သငးၾကာ့မႈႏြငးံ သငးယူမႈတျငး တနး့တူညီမြ္်ခငး့၏သေဘာသဘာွမြာ မညးသညးံေက္ာငး့သာ့မြ္ 

အ်ခာ့ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ထကး အချငးံအေရ့ဆုဵ့ရႈဵ့မႈမရြိေစရပါ၈ မြနးပါသညး၈ ကမာၻေပၚတျငး စစးပျဲမ္ာ့၇ 

ေရႊ႕ေ်ပာငး့ခဵရ်ခငး့၇ ဆငး့ရဲမျဲေတမႈ၇ ခႏၶာကုိယး (သုိ႔) သငးၾကာ့ႏိုငးစျမး့ ခ္ဳိ႕ယျငး့ေန်ခငး့ႏြငး ံအ်ခာ့အေၾကာငး့ 

ေၾကာငး့ေၾကာငးံ လူသာ့အချငးံအေရ့ဆုဵ့ရႈဵ့မႈမ္ာ့စျာရြိေန်ခငး့မြာ မြနးပါသညး၈ 

ဆရာတစးေယာကးအေနႏြငးံ ထုိကဲံသုိ႔်ဖစးၿပီ့သမြ္ကိစၥမ္ာ့အေပၚ ေ်ပာငး့လဲႏိုငးစျမး့မရြိပါ၈ သုိ႔ေသား 

ကၽျႏုးပးတုိ႔သညး မိမိ၏စာသငးခနး့အတျငး့တျငး ေက္ာငး့သာ့အာ့လုဵ့ကုိ တနး့တူညီမြ္စျာ ဆကးဆဵသငးၾကာ့ 

ႏိုငးစျမး့ရြိပါသညး၈ မိမိတုိ႔ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး ေက္ာငး့စညး့ကမး့မ္ာ့ႏြငးံပတးသကးၿပီ့ လူတိုငး့အတျကး 

တရာ့မြ္တမႈကို ေပ့စျမး့ႏုိငးေအာငး ကၽျႏုးပးတို႔က တနး့တူအချငးံအေရ့ရရြိေရ့ကုိ ေတာငး့ဆုိႏုိငးပါသညး၈  
 

ပညာေရ့နယးပယးတျငး တနး့တူညီမြ္်ခငး့ဆုိသညးမြာ အဘယးနညး့၈ 
ေအာကးပါတုိ႔သညး တစးေယာကးႏြငးံတစးေယာကး မညးသညးံနညး့ႏြငးံမဆုိ မတူ်ခာ့နာ့ေသာ 

ေက္ာငး့သာ့ (၂)တျဲ် ဖစးပါသညး၈ 

သငးက ေက္ာငး့သာ့အတျတိုဲငး့ကုိ တနး့တူညီမြ္စျာဆကးဆဵလိုလြ္ငး တသမတးတညး့ ထပးတူက္ 

ဆကးဆဵမညးေလာ၇ ကျဲ် ပာ့စျာဆကးဆဵမညးေလာ၈ ေအာကးပါတုိ႔ကုိစဥး့စာ့ၿပီ့ေ်ဖပါ၈ ဆရာသညး 

 ေခါငး့စဥး၇ သငးေထာကးကူပစၥညး့မ္ာ့ကုိ ေ်ပာငး့လဲအသုဵ့်ပဳမညးေလာ၈ 

 သငးၾကာ့နညး့စနစးမ္ာ့ကုိ ေ်ပာငး့လဲလုိကးမညးေလာ၈ 

 တစးဖကးဖကးကုိ မတူကျဲ် ပာ့စျာ်ပဳမူဆကးဆဵမညးေလာ၈ 
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မိနး့ကေလ့ ေယာက္ား့ေလ့ 

ဗုဒၶဘာသာွငး ခရစးယာနးဘာသာွငး 

အ်မငးအာရုဵႏြငးံသငးယူသူ အၾကာ့အာရုဵႏြငးံသငးယူသူ 

သငးလျယးတတးလျယးသူ သငးရခကးသူ 

အ်မငးအာရုဵအာ့နညး့သူ မ္ကးေစံပဵုမြနး်မငးရသူ 
 

အုပးစုအေန်ဖငးံ သငးသညး ဤအတျအဲုပးစုတုိငး့ကုိမညးကဲံသုိ႔ဆကးဆဵလိုသညးဆုိသညးံအခ္ကးကုိ 

ေဆျ့ေႏျ့ ၿပီ့ မြတးစုေရ့ပါ၈  ထုိ႔ေနာကး သငးံအယူအဆကုိ အတနး့အာ့တငး်ပေဆျ့ေႏျ့ရနး ်ပငးဆငးပါ၈ 
 

စာသငးခနး့အတျငး့ တနး့တူညီမြ္မႈသညး လူတုိငး့ကုိတရာ့မြ္တစျာဆကးဆဵ်ခငး့်ဖစးသညး၈ လူတုိငး့ကုိ 

အ်မဲလိုလုိ တသမတးတညး့ ထပးတူက္ ဆကးဆဵရနးမလုိအပးေပ၈ အကယး၊ေက္ာငး့သာ့၉ မတူကျဲ် ပာ့ေသာ 

လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ရြိလြ္ငး ကၽျႏုးပးတုိ႔က ၁ငး့တုိ႔၏တစးဦ့်ခငး့လုိအပးခ္ကးႏြငးံအညီ မညးကဲံသုိ႔ကူညီႏိုငးမညးကုိ 

စဥး့စာ့ေပ့ရနးလုိအပးပါသညး၈ 
 

အာ့လုဵ့ပါွငးမႈႏြငးံဆုိငးသညးံ ်ဖစးစဥးေလံလာ်ခငး့ (Case Study) 

ေအာကးပါအေၾကာငး့အရာတုိငး့ကုိဖတးၿပီ့ တစးခုကုိေရျ့ ပါ၈ သငးံအုပးစုအတျငး့၉ ်ပႆနာကုိ 

ေဆျ့ေႏျ့ ၿပီ့ မညးသုိ႔ေ်ဖရြငး့ မညးကုိ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္ပါ၈ 

သငးတုိ႔၏ရြာေဖျေတျ႕ရြိခ္ကးမ္ာ့ကုိ အတနး့အာ့ ဇာတးသရုပးေဖားပဵုစဵ်ဖငးံအတုိခ္ဳဵ့တငး်ပရနး ်ပငးဆငးပါ၈ 

ဇာတးသရုပးေဖားပဵုတျငး သငးံအုပးစုမြ လူမ္ာ့ႏိုငးသေလာကးမ္ာ့မ္ာ့ပါွငးႏုိငးေအာငးႀကိဳ့စာ့ပါ၈ 
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ေက္ာငး့သာ့ 

က္မက က္မရဲ႕ညီမငယး (ဿ)ေယာကးကုိ ေစာငးံေရြာကးေနရတယး၈ 

တစးေယာကးကမသနးမစျမး့်ဖစးေနေတာံ ကူညီေပ့ဖုိလုိတာေၾကာငးံ 

က္မကအိမးစာကုိခနခနမၿပီ့ႏုိငးပဲ်ဖစး်ဖစးေနတယး၈ ဆရာကက္မကုိ 

လုဵ့ွမကူညီေပ့ဘူ့၈ 

 

ေက္ာငး့သာ့ 

က္ေနားက မသနးမစျမး့သူပါ၈ မ္ကးေစံက သိပးမ်မငး 

ရသလုိ မ္ကးႏြာက အေၾကာေတျကလဲ လႈပးေနတယး၈ 

ဒီေက္ာငး့ကုိ က္ေနားတကယးေတာံတကးခ္ငးပါတယး၈ 

ဒါေပမံဲ တ်ခာ့ေက္ာငး့သာ့ေတျက က္ေနာံကုိ 

ၾကညးံၾကညးံပီ့ တခ္ဳိ႕ကေလြာငးေ်ပာငးၾကတယး၈ 

က္ေနားက အ်ပငးေလာကသာ့တစးေယာကးလုိပဲ 

ခဵစာ့ေနရတယးေလ၈ 

 

ဆရာ 

တခ္ဳိ႕ေက္ာငး့သာ့ေတျက ႏုိငးငဵသုဵ့ဘာသာ 

စကာ့ကုိနာ့မလညးၾကဘူ့၈ အထူ့သ်ဖငးံ 

တုိငး့ရငး့သာ့ေဒသက လာတံဲသူ ေတျေပါံ၈ 

ဒီေတာံ က္မကဒီစာေတျကုိပဲ ထပးကာထပးကာ 

်ပနးရြငး့်ပေနရေတာံ အာ့လုဵ့ကေႏြ့သျာ့ေရာ၈ 

ေက္ာငး့သာ့ေတျက နာ့ေထာငးၿပီ့ စာကုိ 

ပိုႀကိဳ့စာ့ဖုိလိုတာေပါံ၈ 

 

ေက္ာငး့သာ့ 

က္ေနားေလအတနး့ထဲမြာ အရမး့ပ္ငး့တာပဲ၈ ဆရာက 

စာသငးတာအရမး့ေႏြ့ၿပီ့ က္ေနားံကုိတခါမြ အေ်ဖ 

မေ်ပာခိုငး့ဖူ့၈ သူက စာမရတံဲေက္ာငး့သာ့ ေတျကုိပဲ 

အ်မဲေမ့ေနၿပီ့၇ သူတုိကစာမေ်ဖႏုိငးရငး ဆရာက အရြကး 

ချတဲယး၇ သူတုိကုိနဵမညးေတျလညး့ တပးေပ့ တယး၈ 

 

ေက္ာငး့သာ့ 

က္ေနားက ေက္ာငး့သာ့သစးပါ၈ က္ေနာံကုိဆရာက 

အိမးစာမလုပးလာႏိုငးလုိအ်ပစးေပ့တယး၈ က္ေနားသူကုိ 

က္ေနာံအဂၤလိပးစာသိပးမေကာငး့ဘူ့ဆုိတာ 

ေ်ပာ်ပလုိကးေတာံ သူကအံဲတာအေၾကာငး့်ပစရာမြ 

မဟုတးတာဆုိၿပီ့ က္ေနာံကုိ ေက္ာငး့ကုိ ၂ 

ပတးပတးေ်ပ့ခိုငး့တယး၈ 

 

ေက္ာငး့သာ့ 

က္မမိဘေတျက သူတုိေက္ာငး့ွတးစဵုဖို့ကုိ 

မတတးႏုိငးေတာံ စိတးပူေနၾကတယး၈ 

က္မမြာ ေက္ာငး့ွတးစုဵတစးစဵုပဲရြိတံဲအ်ပငး 

အံဲတာကေဟာငး့ေနၿပီ၈ က္မအသစး 

တစးစုဵေတာံလုိတာပဲ ဘယးလုိလုပးရမလဲ 

မသိဘူ့၈ 

 

ဆရာ 

ေက္ာငး့သာ့ေတျက လုပးကိုငးလုိစိတး မရြိယုဵတငး 

မကဘူ့၈ သူတုိက ေရြ႕အနာဂတးေရ့ကုိလညး့ 

မ်မငးႏုိငးၾကဘူ့၈ ေက္ာငး့ေတာံလာတကးၾကတယး 

ဒါေပမံဲစာသငးတံဲအခါ စိတးွငးစာ့မႈအရမး့နညး့တယး၈ 

သူတုိက ကျနးပ္ဴတာကုိငးဖုိပဲစိတးွ ငးစာ့တာ၈ 
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ေက္ာငး့သာ့တုိငး့ကုိ လႈဵ႕ေဆားအာ့ေပ့်ခငး့ 
 

Key words 

Motivation  = တစးစဵုတစးခုကုိ်ပဳလုပးလုိသညးံ စိတးဆႏၵ 

Motivate  = တစးစဵုတစးခုကုိ်ပဳလုပးလုိသညးံ စိတးဆႏၵကုိ လႈဵ႕ေဆားအာ့ေပ့်ခငး့  

De-motivate = တစးစဵုတစးခုကုိ်ပဳလုပးလုိသညးံ စိတးဆႏၵကုိ အာ့မေပ့်ခငး့ 

Motivator  = တစးစဵုတစးခုကုိ်ပဳလုပးလုိသညးံ စိတးဆႏၵကုိ လႈဵ႕ေဆားေပ့ေသာအရငး့အ်မစး 

 

သငးယူမႈလမး့ေၾကာငး့ေ်ဖာငးံ်ဖဴ့ႏိုငးေစရနးအတျကး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏ စိတးဆႏၵကုိ လႈဵ႕ေဆား 

အာ့ေပ့ရနး လိုအပးပါသညး၈ ်ပဳလုပးလုိသညးံစိတးဆႏၵဆုိသညးမြာ သငးယူလုိစိတးရြိရနး်ဖစးသညး၈ ေက္ာငး့သာ့ 

မ္ာ့၏စိတးဆႏၵကုိလႈဵ႕ေဆားအာ့ေပ့မႈမရြိလြ္ငး သူတုိ႔၏အတတးပညာမ္ာ့ကုိတညးေဆာကးရနး လိုအပးသညးံ 

လကးေတျ႔ေလံက္ငးံမႈအာ့လုဵ့ကုိ လုပးကိုငးခ္ငးစိတးရြိခ္ငးမြရြိေပေတာံမညး၈ အခ္ဳိ႕ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က 

သငးယူလိုစိတး ထကးသနးၿပီ့ အခ္ဳိ႕ကစိတးွငးစာ့မႈေလ္ာံနညး့ေန်ခငး့မြာ အဘယးေၾကာငးံနညး့၈ ဆရာက 

ေက္ာငး့သာ့သငးယူလိုစိတးရြိလာေအာငး အာ့ေပ့ကူညီရနးဘာလုပးႏိုငးသနညး့၈ ကၽျႏုးပးတုိ႔၏ ေက္ာငး့သာ့ 

အာ့လုဵ့အာ့ ေအာငး်မငးမႈဆီသုိ႔ေလြ္ာကးလြမး့ရာတျငး သာတူညီမြ္အချငးံအေရ့ရြိေစရနး အလုိ႔ငြာ ကၽျႏုးပးတုိ႔က 

သူတုိ႔အာ့လုဵ့ကုိ စိတးဆႏၵ်ပငး့်ပေစလုိပါသညး၈  

စာသငးခနး့အတျငး့ရြိေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏  စိတးဆႏၵႏြငးံပတးသကး၊ သီအိုရီေပါငး့ေ်မာကးမ္ာ့စျာ 

ရြိပါသညး၈ 

ဆရာမ္ာ့အတျကးအသုဵ့အွငးဆုဵ့ သီအိုရီတစးခုမြာ Keller ၏ ARCS ေမားဒယးပဵုစဵ်ဖစးပါသညး၈ 

ထုိေမားဒယးတျငး Keller ၏အဆုိအရ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကုိနညး့လမး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့်ဖငးံ ဂရုစိုကးမႈ (Attention) 

ေပ့ရပါမညး၈ ထုိ႔ေနာကးဆီေလ္ားမႈ (Relevance) ကုိစဥး့စာ့ရပါမညး၈ ဆီေလ္ားမႈဆုိသညးမြာ သငးခနး့စာသညး 

ေက္ာငး့သာ့ႏြငးံ သငးံေတားေလ္ားညီရမညးဟုဆုိလုိပါသညး၈ ထုိ႔ေနာကးတျငး ေက္ာငး့သာ့အာ့ 

မိမိသညးမြနးကနးသညး ံလမး့ေၾကာငး့ေပၚတျငးသငးယူေနသညးဆုိသညးံ 

ယုဵၾကညးမႈ (Confidence)  ရြိလာေအာငး ေဆာငးရျကးေပ့ရမညး၈ 

ေနာကးဆုဵ့တျငး ေက္ာငး့သာ့သညး 

မိမိတုိ႔လုပးကိုငးေဆာငးရျကးေနသညးမ္ာ့မြာ 

မိမိတုိ႔အတျက းမြနးကနးသညးဟုေတျ့ကာေက္နပးသညးံ စိတးေက္နပးမႈ 

(Satisfaction) ကုိလညး့ဖနးတီ့ေပ့ရမညး၈  

ဤအရာမ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ သငးခနး့စာတစးခု (သုိ႔) သငးခနး့စာ 

အေတားမ္ာ့မ္ာ့၏ တစးစိတးတစးေဒသအ်ဖစး ေက္ာငး့သာ့အာ့ 

ေပ့ႏိုငးပါသညး၈ ေပ့သငးံပါသညး၈ မညးသညးံအခ္ိနးတျငးေပ့်ခငး့ (သုိ႔) 
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အစီအစဥးလုိကးေပ့်ခငး့ ရြိသညး်ဖစးေစ မရြိသညး်ဖစးေစ အေရ့မႀကီ့ပါ၈ ထုိအဆငးံမ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ 

ဆရာ၏သငးေထာကးကူပစၥညး့မ္ာ့ႏြငးံ ပုိ႔်ခ်ခငး့ နညး့နာမ္ာ့တျငး တစးစိတးတစးေဒသအ်ဖစးထညးံသျငး့ထာ့်ခငး့ 

်ပဳရနးသာ အေရ့ႀကီ့သညးံ အခ္ကး ်ဖစးေလသညး၈ 
 

ARCs ကုိအသုဵ့်ပဳ်ခငး့ 
ဂရုစုိကးမႈ 
Attention 

ဆီေလ္ားမႈ 
Relevance 

ယုဵၾကညးမႈ 
Confidence 

စိတးေက္နပးမႈ 
Satisfaction 

ဆနး့သစးမႈႏြငးံအဵအာ့သငးံ 
မႈကုိေဖား်ပၿပီ့ အတနး့ထဲ 
တျငး (သို႔) သငးခနး့စာ 

သငးၾကာ့စဥးတျငး တစးစဵု 
တစးခုကုိ ထူ့ထူ့်ခာ့်ခာ့ 
်ပဳမူပါ၈ 

သငးခနး့စာ၏ဗဟုိခ္ကးမ 

ႏြငးံ ေက္ာငး့သာ့၏လုိ 

အပးခ္ကး (သုိ႔) ေက္ာငး့ 
သာ့က မညးသညးကို 
သငးယူရနးလုိသညးဆို 
သညးံအခ္ကးကို လုိကး 
ဖကးေအာငးတျေဲပ့ပါ၈ 

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ 
သငးယူေလံလာရနး 
ဘာလုပးဖို႔လုိသညးႏြငးံ 
သငးခနး့စာအဆုဵ့တျငး 
မညးကံဲသုိ႔ စစးေဆ့အကဲ 

်ဖတးမညးတုိ႔ကုိ ေ်ပာ်ပပါ၈ 

သငးယူ်ခငး့အေတျ႔အၾကဵဳ 
တျငး စိတးေပ္ားရႊငးမႈရြိေစ 

ရနး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ 
အာ့ေပ့ကူညီပါ၈ 

ေမ့ချနး့မ္ာ့ေမ့်ခငး့ႏြငးံ 
်ပႆနာပုစာၦမ္ာ့ကုိ 

ေ်ဖရြငး့ခုိငး့်ခငး့အာ့်ဖငးံ 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ 
လမး့ဖျငးံေပ့ပါ၈ 

သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကး 
မ္ာ့ကုိေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ 
၏လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ 
ရညးရျညးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ 
လိုကးဖကးေအာငးတျေဲပ့ပါ 

ခကးခၿဲပီ့အဓိပၸါယးရြိေသာ 

အချငးံအလမး့မ္ာ့ကုိ 

သငးယူေရ့တျငးေအာငး 
်မငးမႈရရြိေစရနး ဖျငးံေပ့ပါ၈ 
 

အ်ပဳသေဘာေဆာငး 
သညးံအေထာကးအပံဵ 

မ္ာ့ႏြငးံ စိတးဆႏၵကိုလႈ႔ဵ 
ေဆားအာ့ေပ့သညးံ 
ေွဖနးခ္ကးမ္ာ့ေပ့ပါ၈ 

သငးၾကာ့ေရ့နညး့လမး့ 
မ္ဳိ့စဵုကုိ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ 
၏လုိအပးခ္ကးအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ႏြငးံ 
ကုိကးညီေစရနးအသုဵ့်ပဳပါ၈ 

သငးခနး့စာမ္ာ့ကုိ 

နာ့လညးလျယးၿပီ့ 
ေက္ာငး့သာ့တုိ႔၏အေတျ႔ 
အၾကဵဳ၇တနးဖို့တုိ႔ႏြငး ံ
အဆကးအစပးရြိေအာငး 
တငးဆကးပါ၈ 

သငးယူေရ့ေအာငး်မငးမႈ 
ကုိ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏ 

ကုိယးပုိငးႀကိဳ့စာ့မႈႏြငးံ 
စျမး့ရညးတို႔ႏြငး ံ
ဆကးစပးပါ၈ 

ေအာငး်မငးမႈအတျကး 
တေ်ပ့ညီ်ဖစးေသာ 

စဵခ္ိနးစဵၫႊနး့မ္ာ့ႏြငးံ 
အက္ဳိ့ရလာဒးမ္ာ့ကုိ 

တညးေဆာကးၿပီ့ 
ထိနး့သိမး့ထာ့ပါ၈ 

 

ရုိ့စငး့ေသာဥပမာ 
 ဆရာက အတနး့အတျကးလုပးငနး့တစးခု လုပးေဆာငးရနးေပ့လုိကးပါသညး၈ ေက္ာငး့သာ့ A က 

အမြတးထျကးေကာငး့သညး၈ ဆရာကထုိေက္ာငး့သာ့ကုိ ခ္ီ့က္ဴ့လုိကးသညး၈ ထိုေက္ာငး့သာ့က ေပ္ားသျာ့ၿပီ့ 

အမြတးမ္ာ့မ္ာ့ရရြိရနး ဆကးလကးႀကိဳ့စာ့ေလသညး၈ ဆရာက “ဒီတစးေယာကးကေတာံ ေက္ာငး့သာ့ေကာငး့ပဲ” 

ဟု ေတျ့သညး၈ ေက္ာငး့သာ့ကလညး့ “ဒီစာကုိႀကိဳကးတယး နာ့လညးတယး” ဟုေတျ့သညး၈ ဤနညး့အာ့်ဖငးံ 

ေက္ာငး့သာ့သညး ႀကိဳ့စာ့လုိစိတး်ပငး့်ပကာ စာႀကိဳ့စာ့ပါသညး၈ 
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ဆရာက အတနး့အတျကးလုပးငနး့တစးခု လုပးေဆာငးရနးေပ့လုိကးပါသညး၈ ေက္ာငး့သာ့ B 

ကအမြတးထျကးညဵံသညး၈ ဆရာက စာလုပးထာ့တာသိပးမေကာငး့ဘူ့ဟုဆုိကာ ေက္ာငး့သာ့ကုိ စိတးဓာတး 

က္ေစသညး၈ ေက္ာငး့သာ့က မေပ္ားေတာံပဲ အမြတးနညး့နညး့သာ ဆကးတုိကးရရြိေလေတာံသညး၈ ဆရာက 

“ဒီေက္ာငး့သာ့ကေတာံ စာညံဵတာပဲ” ဟု ေတျ့သညး၈ ေက္ာငး့သာ့ကလညး့ “ဒီစာကုိငါဘယးေတာံမြ 

နာ့လညးမြာမဟုတးေတာံဘူ့” ဟုေတျ့သညး၈ ဤနညး့အာ့်ဖငးံ ေက္ာငး့သာ့သညး ႀကိဳ့စာ့လုိစိတးမရြိေတာံပဲ 

ႀကိဳ့စာ့မႈကုိရပးတနး႔လုိကးသညး၈ 

ေက္ာငး့သာ့ A သညး ဆရာ၏ခ္ီ့က္ဴ့်ခငး့ႏြငးံ ေက္ာငး့သာ့ေကာငး့ပဲဆုိေသာထငး်မငးခ္ကးတုိ႔က 

ပဵံပို့လုိကးေသာ ေအာငး်မငးမႈစကးွနး့တျငး လညးပတးေနသညးသညး၈ ေက္ာငး့သာ့ A သညးမိမိ၏ 

ေအာငး်မငးမႈေၾကာငး ံႀကိဳ့စာ့လုိစိတး်ပငး့်ပပါသညး၈ သုိ႔ေသား ေက္ာငး့သာ့ B မြာမူ ဆရာ၏အာ့ေပ့်ခငး့ကုိ 

မခဵရပဲ စာညံဵတံဲေက္ာငး့သာ့ပဆုိဲေသာထငး်မငးခ္ကးတုိ႔က တျနး့ကူေပ့လုိကးေသာ က္ရႈဵ့မႈစကးွနး့တျငး 

လညးပတးေနေပသညး၈ ေက္ာငး့သာ့ B သညးမိမိ၏ေအာငး်မငးမႈေၾကာငးံ ႀကိဳ့စာ့လုိစိတးမရြိေတာံပါ၈ 
 

မိမိ၏ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အေၾကာငး့ မေက္မနပး်ဖစးကာေအာကးပါအတိုငး့ ေ်ပာဆုိေနသညးံ ဆရာ 

တစးေယာကးအာ့ သငးမညးကဲံသုိ႔ဆကးဆဵေ်ပာဆုိမညးကုိ အုပးစုအတျငး့၉ေဆျ့ေႏျ့ပါ၈ 
 

“ဆရာသိလာ့၈ က္ေနားံေက္ာငး့သာ့ေတျကေလ စာသငးလုိစိတးလုဵ့ွမရြိဘူ့၈သူတုိ႔က 

ေရြ႕အနာဂတးေရ့ကုိလညး့ မ်မငးႏိုငးၾကဘူ့၈ ေက္ာငး့ေတာံလာတကးၾကတယး ဒါေပမံဲစာသငးတံဲအခါ 

စိတးွငးစာ့မႈ အရမး့နညး့တယး၈ သူတုိ႔က ကျနးပ္ဴတာကုိငးဖုိ႔နဲ႕သူတုိ႔ပါလာတံဲဖုနး့ေတျကုိ 

ကလိဖုိ႔ပဲစိတးွငးစာ့တာ၈” 
 

သငးံတုဵ႔်ပနးမႈကုိ စကၠဴကာ့ခ္ပးေပၚတျငးေရ့ခ္ၿပီ့ ဆရာကထူ့ထူ့်ခာ့်ခာ့ ်ပဳလုပးေဆာငးရျကးႏုိငးခဲံသညးံ 

ေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့ကုိ အတနး့အာ့တငးဆကးရနး်ပငးဆငးပါ၈ 
 

လကးေတျ႔လုပးငနး့၈ ၈ ေလံလာေရ့ (၀) 

 ၿပီ့ခဲံေသာေလံလာေရ့တျငး လုပးသကးရြိေသာဆရာတစးေယာကးက ၁၂ မိနစးမြ ၃ွ မိနစးခနး႔မြ္  

မိမိအတနး့တျငးသငးၾကာ့်ပသေနပုဵကုိ သငးံအာ့ ေလံလာစဵုစမး့ေစခဲံပါသညး၈ ယခုေလံလာေရ့ႏြငးံ ပထမ 

ေလံလာေရ့၇ ဒုတိယေလံလာေရ့အစီအစဥးမ္ာ့ကုိ ေပါငး့စပးပါ၈ 
 

အတနး့အာ့ေလံလာေနစဥး၈ 

ဆရာက Keller ၏ ARCs ေမားဒယးပုဵစဵမြအၾကဵ်ပဳထာ့သညးံ သေဘာတရာ့အတိုငး့က္ငးံသုဵ့သညးဟု 

ယူဆေသာ အႀကိမးတိုငး့ကုိ မြတးတမး့တငးပါ၈ 
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အက္ဥး့ခ္ဳပး၈ ၈ စာသငးခနး့တျငး့တနး့တူညီမြ္မႈ 
ပညာေရ့တျငးတနး့တူညီမြ္မႈဆုိသညးမြာ ေက္ာငး့သာ့အာ့လုဵ့ကုိစာသငးခနး့ထဲတျငး သာတူညီမြ္ 

ဆကးဆဵ်ခငး့ကုိ ဆုိလုိပါသညး၈ 

လူမ္ာ့ကုိသာတူညီမြ္ဆကးဆဵရနးဆုိသညးမြာ ကၽျႏုးပးတို႔က သူတုိ႔၏တစးဦ့ခ္ငး့စီလိုအပးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ 

မတူကျဲ် ပာ့မႈမ္ာ့ကုိ စဥး့စာ့ေပ့ရနးလုိအပးပါသညး၈ 

 မတူကျဲ် ပာ့မႈဆုိသညးမြာ အာ့နညး့ခ္ကးတစးခုမဟုတးပါ၈ 

 ဆရာေကာငး့တစးေယာကးဆုိသညးမြာ ေက္ာငး့သာ့အာ့လုဵ့၏ သငးယူလုိစိတးဆႏၵကို ်မငးတံငးေပ့ႏိုငး 

ပါသညး၈ 

 ဆရာေကာငး့တစးေယာကးဆုိသညးမြာ ေက္ာငး့သာ့အာ့လုဵ့ေလံလာသငးယူရာတျငး ေအာငး်မငးမႈ 

အေတျ႔အၾကဵဳကုိ ခဵစာ့ႏုိငးေစရနး လုပးေဆာငးေပ့ပါသညး၈ 

 ဆရာေကာငး့တစးေယာကးဆုိသညးမြာ စာသငးရာတျငးစိတးပါွငးစာ့လာေအာငး လကးေတျ႔ဘွႏြငး ံ

ဆကးစပးေပ့ပါသညး၈ 

 ဆရာေကာငး့တစးေယာကးဆုိသညးမြာ သငးယူ်ခငး့ကုိတကးႂကျၿပီ့ ပဵုစဵအမ္ဳိ့မ္ဳိ့်ဖစးေအာငး ဖနးတီ့ႏုိငး 

ပါသညး၈ 
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သငးခနး့စာ (၁) 

သငးယူ်ခငး့အတျကးသငးၾကာ့်ခငး့ 
(Teaching for Learning) 

 

သငးခနး့စာ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့၈ ၈ ဤသငးခနး့စာအၿပီ့တျငး သငးသညး  

 သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးတစးခုကုိ ေရ့သာ့ႏိုငးပါမညး၈ 

 Bloom‟s taxonomy ကုိအသုဵ့်ပဳကာ သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေရ့သာ့ႏိုငးပါမညး၈ 

 သငးယူ်ခငး့၏်ဖစးစဥး (၂)မ္ဳိ့ကုိ စာရငး့်ပဳစုႏုိငးပါမညး၈ 

 သငးခနး့စာ်ပငးဆငး်ခငး့ ်ပဳလုပးႏုိငးပါမညး၈ 

 

ဆရာ၏အခနး့က႑မြာ မိမိေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျကး သငးယူမႈ်ဖစးေ်မာကးေစရနး 

သငးံေတားေလ္ားညီေသာ သငးခနး့စာမ္ာ့ကုိ  ်ပငးဆငးရနး်ဖစးသညး၈ 

 

ေကာငး့မျနးေသာသငးယူနညး့သညး အသငးအ်ပေကာငး့်ခငး့၏ ရလာဒး်ဖစးၿပီ့ ဆရာကအခ္ိနးယူကာ မညးကဲံသုိ႔ 

သငးၾကာ့မညးကို သငးံတငးံေလ္ာကးပတးစျာ်ပငးဆငးႏုိငးမြသာလြ္ငး ထိုေကာငး့မျနးေသာသငးယူနညး့ 

ေပၚေပါကးႏုိငးပါမညး၈ 

 

သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့၇ လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ 
ကၽျႏုးပးတုိ႔ကေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ မညးသညးတုိ႔ကိုသငးယူတတးေ်မာကးေစလုိပါသနညး့၈ 

ေလံလာသငးယူမႈ ဆုိသညးမြာ အလျတးမြတး်ခငး့ႏြငး ံထပးကာထပးကာစာက္ကး်ခငး့သာမဟုတးေပ၈ 

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကုိယးတုိငး ေတျ့ေခၚစဥး့စာ့၊ လုပးကုိငးတတးေစရနးလညး့လုိအပးပါသညး၈ ဤအခ္ကးမြာ 

သငးသညး ဘာသာရပးတစးခုလုဵ့အတျကး်ဖစးေစ၇ သငးခနး့စာတစးခုအတျကး်ဖစးေစ၇ ထုိသငးခနး့စာ၏ 

လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈတစးခုစာအတျကးသာ်ဖစးေစ ်ပငးဆငးရာတျငး အဓိကထာ့ရမညးံကိစၥ်ဖစးပါသညး၈  

သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေက္ာငး့သာ့တုိ႔မြမညးသညးံအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ မညးကံဲသို႔ 

သငးယူမညး၇ မညးသညးံအဆငးံအထိေအာငး်မငးေစလုိသညးဟု ေမြ္ားလငးံထာ့သညး ဆုိသညးံအခ္ကးတုိ႔ကုိ 

ေက္ာငး့သာ့အာ့ရြငး့်ပရနး ေရ့သာ့ေဖား်ပထာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

 သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့သညး ဆရာအတျကးေရ့သာ့ထာ့်ခငး့မဟုတးပါ၈ သုိ႔ေသား ၁ငး့တုိ႔က 

ဆရာအာ့ ေက္ာငး့သာ့ကမညးသညးံဦ့တညးရာသုိ႔သျာ့ေနသညး၇ မညးသညးံအရာမ္ာ့ကုိလုပးေဆာငးေနသညး၇ 

ဆရာကေက္ာငး့သာ့အာ့ ပနး့တုိငးသုိ႔ေရာကးေစရနး မညးသုိ႔ကူညီေပ့မညး အစရြိသညးတုိ႔ကုိသိရြိေစရနး 

လမး့ၫႊနးခ္ကးတစးခု၇ ပဵံပို့မႈတစးခုအေန်ဖငးံ ဆရာ၏အခနး့က႑ကုိ အေထာကးအကူ်ပဳပါသညး၈ 
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ဥပမာ (ှ)၈ 

ေက္ာငး့သာ့သညး ကမာၻႀကီ့ပူေႏျ့လာမႈအတျကး ်ဖစးႏိုငးေခ္ရြိသညးံအေၾကာငး့ရငး့ (၀) ခ္ကးကုိ 

ေဖား်ပႏိုငးပါမညး၈ 
 

ဤအငးမတနးရို့စငး့ေသာ ရညးရျယးခ္ကးကုိေထာကးဆရလြ္ငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကမိမိတုိ႔ဘာသာ 

အခ္ကးအလကးကုိရယူႏိုငးေစရနး ဆရာမြကမာၻႀကီ့ပူေႏျ့ လာမႈႏြငးံပတးသကးၿပီ့ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ေပ့ရမညး 

(သုိ႔) ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ လမး့မြနးကိုၫႊနးၾကာ့ေပ့ရမညး၈  
 

ဥပမာ (ဿ)၈ 

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး ပါကစၥတနးေ်မာကးပုိငး့ရြိ ဂီ့လးဂစးၿမိဳ႕နယးတျငး ေ်မေအာကးေရစုပးပုိကးလုဵ့တစးလုဵ့ကုိ 

တပးဆငးရနး ရဵပုဵေငျအဆုိ်ပဳလႊာတစးေစာငးကုိ ေရ့သာ့နိုငးပါမညး၈ အဆုိ်ပဳလႊာတျငး အခ္ိနးသတးမြတးခ္ကး၇ 

အသုဵ့်ပဳမညးံပစၥညး့မ္ာ့အတျကးကုနးက္ေငျ၇ ခရီ့စရိတး၇ ေဒသခဵအလုပးသမာ့ႏြငးံ Survey အခ္ကးအလကး 

ေကာကးယူသူ အငးဂ္ငးနီယာတုိ႔အတျကး ကုနးက္ေငျအ်ပညးံအစုဵကုိပါ တငး်ပရမညး်ဖစးသညး၈ 
 

ဤရညးရျယးခ္ကးကမူ အနညး့ငယး႐ႈပးေထျ့ေလသညး၈ ဤေနရာတျငးေတာံ ဆရာကေက္ာငး့သာ့အာ့ 

သုေတသနအေထာကးအကူ်ပဳပစၥညး့မ္ာ့ကုိ မြနးကနးစျာၫႊနးၾကာ့ေပ့ရမညးံအ်ပငး သုေတသနႏြငးံ 

အဆုိ်ပဳလႊာကုိ ဖနးတီ့ေနသညးံအခ္ိနးကာလ တစးေလြ္ာကးလုဵ့ ဦ့ေဆာငးလမး့ၫႊနးမႈေပ့ရမညး်ဖစးသညး၈ 

ထုိ႔ေနာကး ေက္ာငး့သာ့သညး ၿပီ့စီ့သညးံအဆုိ်ပဳလႊာကုိ ဆရာအာ့ အကဲ်ဖတးစစးေဆ့ေပ့ရနး တငး်ပရမညး 

်ဖစးသညး၈ 

 ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကုိေရ့သာ့ရာတျငး ဆရာသညး ပထမဦ့စျာ စာသငးကာလတစးခု၏သငး႐ုိ့အတိုငး့ 

သငးၾကာ့ရမညးံေခါငး့စဥးအာ့လုဵ့ကုိ ်ပနးလညးသုဵ့သပးရပါမညး၈ ဤေခါငး့စဥးမ္ာ့သညး စာသငးကာလအဆုဵ့တျငး 

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ေရာကးရြိရမညးံ ရညးရျယးခ္ကးပနး့တိုငးမ္ာ့အတျကး အေ်ခခဵကုိတညးေဆာကး်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

ထုိပနး့တိုငးမ္ာ့ကုိေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ေရာကးရြိေစရနး ဆရာကေက္ာငး့သာ့မ္ာ့လုပးေဆာငးရမညးံ လုပးငနး့ 

အဆငးံဆငးံကို ဖနးတီ့ေပ့ရမညး၈ ထုိလုပးငနး့အဆငးံဆငးံမြာ သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ပငး်ဖစးပါသညး၈ 

 ဆုိလုိရငး့မြာ ဆရာကေအာကးပါေမ့ချနး့ကုိ မိမိကုိယးမိမိ ်ပနးေမ့ရပါမညး၈ 

“ဤသငးခနး့စာ (သုိ႔) လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈ၏ရလာဒးအ်ဖစး မိမိေက္ာငး့သာ့ကုိ မိမိက ဘာလုပးတတးသျာ့ 

ေစခ္ငးသနညး့၈” 

 သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အာ့လုဵ့တျငး အပုိငး့(၀)ပိုငး့ရြိပါသညး၈ ေက္ာငး့သာ့အာ့ ဘာကုိ 

လုပးေဆာငးရမညးကိုေ်ပာသညးံ လုပးေဆာငးခ္ကး၇ ေက္ာငး့သာ့အာ့ မိမိလုပးေဆာငးရမညးံအလုပး၏ 

အဓိကအခ္ကးကုိ ေ်ပာ်ပသညး ံစညး့ကမး့ခ္ကးႏြငး ံေက္ာငး့သာ့က လုပးေဆာငးခ္ကးကုိ မညးမြ္ေကာငး့မျနးစျာ 

ေဆာငးရျကးရမညးကုိေ်ပာသညး ံစဵခ္ိနးစဵၫႊနး့တုိ႔်ဖစးပါသညး၈ 
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လုပးေဆာငးခ္ကး၈ 

ေက္ာငး့သာ့က ဘာကုိ 

လုပးေဆာငးရမညး 

 

 

 

ဥပမာ (ှ)၈ 

ေက္ာငး့သာ့က ကမာၻႀကီ့ပူေႏျ့လာမႈအတျကး ်ဖစးႏိုငးေခ္ရြိသညးံအေၾကာငး့ရငး့ (၀) ရပးကုိ 

စာရငး့်ပဳစုႏိုငးပါမညး၈ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဥပမာ (ဿ)၈ 

ေက္ာငး့သာ့က ပါကစၥတနးေ်မာကးပုိငး့ရြိ ဂီ့လးဂစးၿမိဳ႕နယးတျငး ေ်မေအာကးေရစုပးပုိကးလုဵ့တစးခုကုိတပးဆငးရနး 

ရဵပုဵေငျအဆုိ်ပဳလႊာတစးေစာငးကုိ ေရ့သာ့နိုငးပါမညး၈ အဆုိ်ပဳလႊာတျငး အခ္ိနးသတးမြတးခ္ကး၇ 

အသုဵ့်ပဳမညးံပစၥညး့မ္ာ့အတျကးကုနးက္ေငျ၇ ခရီ့စရိတး၇ ေဒသခဵအလုပးသမာ့ႏြငးံ ဆာေဗ့အခ္ကးအလကး 

ေကာကးယူသူ အငးဂ္ငးနီယာတုိ႔အတျကး ကုနးက္ေငျအ်ပညးံအစုဵကုိ တငး်ပရမညး်ဖစးသညး၈ 
 

 

 

 

လုဵ့ွအသုဵ့ွငးသညးံရညးရျယးခ္ကး်ဖစးလြ္ငး ေက္ာငး့သာ့အာ့ မိမိတုိ႔လုပးေဆာငးရမညးံနညး့လမး့မ္ာ့ကုိ 

ဆုဵ့်ဖတးတတးလာေစသညး၈  ထို႔ေၾကာငံးရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကုိ သငးေရ့သာ့ရတျငး သငးံေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ 

ဘာလုပးရမညးကုိအတိအက္ေ်ပာ်ပေသာ စကာ့လုဵ့အုပးစုမ္ာ့ကုိ သငးရြာေဖျရမညး်ဖစးၿပီ့ သူတုိ႔ကို မညးသညးံ 

နညး့ႏြငးံမြ္ စိတးရႈပးေထျ့မႈမ်ဖစးေစရပါ၈ ဥပမာ ေအာကးပါစကာ့စုမ္ာ့ကုိစဥး့စာ့ပါ၈ ဘယးဘကးတျငး ေဖား် ပ 

ထာ့သညးံစကာ့လုဵ့မ္ာ့သညး ေက္ာငး့သာ့အာ့စိတးရႈပးေထျ့ေစႏိုငးပါသညး၈ ထုိအခါ သူတုိ႔က “မိမိတုိ႔ဘာကုိ 

သိရြိဖို႔လုိပါလိမး”ံ (သုိ႔) “ဘာကုိနာ့လညးဖို႔လုိပါလိမး”ံ ဆုိေသာေမ့ချနး့ကုိ ေမ့ေကာငး့ ေမ့ပါလိမးံမညး၈ သုိ႔ေသား 

ဘယးဘကး်ခမး့ရြိစကာ့လုဵ့မ္ာ့သညး ေက္ာငး့သာ့အာ့ရႈပးေထျ့ေစႏိုငးပါသညး၈ 

သူဘာလုပးရမညးဆုိသညးကိုအတိအက္်ဖစးရနး အထူ့်ပဳခ္ကး (qualifier) တစးခုခုကို ထပးေဆာငး့်ဖညးံစျကးရနး 

လုိပါသညး၈ ဥပမာ - “စာစီစာကုဵ့ေရ့ပါ” “ကဗ္ာရျတးပါ” (သုိ႔) “ဓာတးပဵုတစးပဵုမြေနရာတစးေနရာကုိ ေဖား် ပပါ”၈ 

စဵခ္ိနးစဵၫႊနး့၈ ေက္ာငး့သာ့က 

လုပးေဆာငးခ္ကးကုိ မညးမြ္ 

ေကာငး့မျနးေအာငးေဆာငးရျကးရမညး 

စညး့ကမး့ခ္ကး၈ 

ေက္ာငး့သာ့လုပးေဆာငး

မညးံအဓိကအခ္ကး 

လုပးေဆာငးခ္ကး၈ 

ေက္ာငး့သာ့က 

ဘာကုိလုပးေဆာငးရမညး 

စညး့ကမး့ခ္ကး၈ 

ေက္ာငး့သာ့လုပးေဆာငး

မညးံအဓိကအခ္ကး 

စဵခ္ိနးစဵၫႊနး့၈ ေက္ာငး့သာ့ကလုပးေဆာငးခ္ကးကုိ 

မညးမြ္ေကာငး့မျနး ေအာငးေဆာငးရျကးရမညး 
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အဓိပၸါယးေဖါငး့ပျမႈမ္ာ့ရြိနိုငးေသာ စကာ့လုဵ့မ္ာ့   အဓိပၸါယးက္စးလစးေစေသာ စကာ့လုဵ့မ္ာ့ 

ရြဳပးေထျ့                                                  တိက္ 

သိရြိရနး (To know)      ေရ့ရနး (To write) 

သိနာ့လညးရနး (To understand)    အလျတးရျတးရနး (To recite) 

အမြနးတကယး သိနာ့လညးရနး (To really understand)  ေဖားထုတးရနး (To identify) 

အသိအမြတး်ပဳရနး (To appreciate)    အမ္ဳိ့အစာ့ချရဲနး (To sort) 

အမြနးတကယး အသိအမြတး်ပဳရနး (To really appreaciate) ေ်ဖရြငး့ရနး (To solve) 

ရညးရျယးခ္ကးကုိဆုပးကုိငးႏုိငးရနး (To grasp the significance of)တညးေဆာကးရနး (To construct) 

ၾကညးႏူ့ရနး (To enjoy)      ေဆာကးလုပးရနး (To build) 

ယုဵၾကညးရနး (To believe)     ႏႈိငး့ယြဥးရနး (To compare) 

 

စစးေဆ့အကဲ်ဖတးမႈလုပးငနး့ 
 အုပးစုအေန်ဖငးံ ေအာကးပါသငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ်ပနးလညးသုဵ့သပးၿပီ့ ရညးရျယးခ္ကးတိုငး့တျငး 

လုပးေဆာငးခ္ကး၇ စညး့ကမး့ခ္ကးႏြငးံ စဵခ္ိနးစဵၫႊနး့တုိ႔ကုိ မ္ဥး့သာ့ပါ၈ အကယး၊ ရညးရျယးခ္ကးတျငး 

လုပးေဆာငးခ္ကး၇ စညး့ကမး့ခ္ကးႏြငးံ စဵခ္ိနးစဵၫႊနး့တုိ႔ကုိမေတျ႔ပါက ရညးရျယးခ္ကးအသစး်ပနးေရ့ပါ၈ 

 ေက္ာငး့သာ့သညး - 
 

အေ်ခခဵအေရာငးမ္ာ့ႏြငး ံအေ်ခခဵ မဟုတးသညးံ 

အေရာငးမ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ စာရငး့်ပဳစုႏိုငးပါမညး၈ 
 

CPR ကုိမြနးကနးစျာ မညးကံဲသုိ႔လုပးေဆာငးရမညးကုိ 

သရုပး်ပႏုိငးပါမညး၈ 

ေမ့ချနး့တျတဲစးစဵုကုိ တုဵ႔်ပနးႏုိငးပါမညး၈ စာ့သုဵ့သူမ္ာ့အာ့ မညးကံဲသုိ႔အၾကဵ်ပဳရမညးကုိ 

နာ့လညးသေဘာေပါကးလာပါမညး၈ 
 

ဟျာေွ (Huawei) လကးကုိငးဖုနး့အသစး၏ ွိေသသ 

လကၡဏာ (၀) ခုကုိ အက္ဥး့ခ္ဳပးႏုိငးပါမညး၈ 

ကမာၻႀကီ့ပူေႏျ့လာမႈအေပၚေဆျ့ေႏျ့သညးံ 

တစးနာရီၾကာ သငးခနး့စာကုိ ဖနးတီ့ႏိုငးပါမညး၈ 
 

 

သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ သိရြိမႈနယးပယး 

သိရြိမႈနယးပယးဆုိသညးမြာ ေတျ့ေခၚစဥး့စာ့်ခငး့ကုိ သာ၊႐ႈပးေထျ့ေသာအဆငးံ (၃) ဆငးံ်ဖငး ံ

တညးေဆာကးႏုိငးသညးဆုိသညးံ အယူအဆေပၚတျငး အေ်ခခဵထာ့ခ္ကး်ဖစးပါသညး၈ 
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အကဲ်ဖတးမႈ 

ေပါငး့စညး့မႈ 

ချဲ် ခမး့စိတး်ဖာမႈ 

လကးေတျ႔အသုဵ့ခ္မႈ 

နာ့လညးသေဘာေပါကးမႈ 

အသိပညာ 

ှ၆၂၃ ခုႏြစးတျငး B.S Bloom မြ သိရြိမႈနယးပယးအတျငး့၉ အဆငး ံ(၃) ဆငးံရြိသညးကုိ 

ေဖားထုတးခဲံပါသညး၈ အနိမးဆုဵံ့အဆငးံ်ဖစးသညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ ရို့စငး့စျာ်ပနးလညးေတျ့ေတာ်ခငး့ႏြငးံ 

်ပနးလညးမြတးမိ်ခငး့မြအစ်ပဳၿပီ့၇ ပုိ၊ပို၊႐ႈပးေထျ့ၿပီ့လကးဆုပးလကးကုိငးမ်ပႏိုငးသညးံ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ 

အဆငးံမ္ာ့ကုိ်ဖတးေက္ားကာ၇ အကဲ်ဖတး်ခငး့ဟုသတးမြတးထာ့သညးံ အ်မငးံဆုဵ့အဆငးံကုိ ေရာကးရြိပါသညး၈ 
 

သိရြိမႈနယးပယးတျငးပါွငးေသာ အစိတးအပုိငး့မ္ာ့မြာ - 

 
အကဲ်ဖတးမႈသညး ေပ့ထာ့သညးံ ရညးရျယးခ္ကးအတျကးအသုဵ့ခ္သညးံ ပစၥညး့၏တနးဖုိ့အာ့ 

အကဲ်ဖတးႏုိငးစျမး့ႏြငး ံသကးဆုိငးသညး၈  

 

ေပါငး့စညး့မႈဆုိသညးမြာ အသစးတစးခုတညးေဆာကးရနးအတျကး အစိတးအပိုငး့မ္ာ့ကုိ 

အတူေပါငး့စပးႏုိငးသညးံ စျမး့ရညးကုိဆုိလုိသညး၈ 
 

ချဲ် ခမး့စိတး်ဖာမႈဆုိသညးမြာ အရာွတၳဳတစးခု၏ဖျ႔ဲစညး့တညးေဆာကးပဵုကုိ 

နာ့လညးႏိုငးေစရနးအတျကး ၁ငး့တျငး ပါွငးသညးံအစိတးအပုိငး့မ္ာ့ကုိ စိတး်ဖာႏုိငး်ခငး့်ဖစးသညး၈  
 

လကးေတျ႔အသုဵ့ခ္မႈဆုိသညးမြာ သငးယူၿပီ့သညးံအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ 

လကးဆုပးလကးကိုငး်ပႏုိငးသညးံ အေ်ခအေနသစးမ္ာ့တျငး အသုဵ့ခ္ႏိုငးသညးံစျမး့ရညး်ဖစးသညး၈  

 

နာ့လညးသေဘာေပါကးမႈဆုိသညးမြာ အေၾကာငး့အရာ၏အဓိပၸါယးကုိ 

မလျတးစတမး့အသုဵ့ခ္ႏိုငးစျမး့ကုိ ဆုိလုိသညး၈    

 

အသိပညာဆုိသညးမြာ အရငးကေလံလာခဲံသညးံအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ 

်ပနးေ်ပာငး့မြတးမိ်ခငး့ဟု အဓိပၸါယးရသညး၈  

 

  

 

ှ၆ရာစု အလယးမ္ာ့တျငး Bloom ၏တပညးံေဟာငး့်ဖစးေသာ Lorin Anderson က taxonomy အာ့ 

်ပနးလညးေလံလာၿပီ့ ေ်ပာငး့လဲမႈအနညး့ငယး်ပဳလုပးခဲံပါသညး၈ အဓိကေ်ပာငး့လဲခ္ကး (ဿ) ခုမြာ အစိိတးအပုိငး့ 

(၃) ခု၏အမညးမ္ာ့ကုိ နာမး (noun) မြ ႀကိယာ (verb) သို႔ေ်ပာငး့လဲေခၚေွၚၿပီ့ အစိတးအပုိငး့မ္ာ့၏ 

အစီအစဥးကုိ အနညး့ငယး်ပနးေ်ပာငး့စီထာ့ပါသညး၈ 
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Bloom‟s taxonomy သညး သငးၾကာ့်ခငး့ႏြငးံသငးယူ်ခငး့တျငး အငးမတနးအေရ့ပါသညး၈ 

အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား ၁ငး့ကဆရာအာ့ သူတုိ႔်ပငးဆငးရမညးံသငးခနး့စာမ္ာ့ကုိ ပုိမုိေကာငး့မျနးစျာ 

်ပငးဆငးႏိုငးေအာငး အေထာကးအကူ်ပဳၿပီ့ ေက္ာငး့သာ့အာ့သငးယူရာတျငး မိမိတို႔ဘာလုပးရမညးကို 

ပုိမုိနာ့လညးလာေစပါသညး၈ သုိ႔ေသား taxonomy ႏြငးံပတးသကးၿပီ့ ေွဖနးခ္ကးမ္ာ့စျာလညး့ တစးဖကးတျငး 

ရြိပါေသ့သညး၈ အဓိကေွဖနးခ္ကးမြာ လူတုိ႔သညးထိုေဖား်ပခ္ကးကံဲသုိ႔ တညးေဆာကးပဵု်ဖငးံစနစးတက္ 

သငးယူသညး မဟုတး၇ ထို႔ေၾကာငးံ တစးဆငးံႏြငးံတစးဆငးံၾကာ့တျငး အမြနးတကယးဆကးႏျယးမႈမရြိဆုိသညးံ 

ေွဖနးခ္ကးပငး်ဖစးသညး၈ ဤအခ္ကးသညး အ်ငငး့ပျာ့ဖျယးရာကိစၥတစးရပး်ဖစးေသားလညး့ တစးဖကးတျငး ဤ 

taxonomy မြာ ဆရာအာ့ သငးယူမႈကုိစုစညး့ရာတျငး အေထာကးအပံဵ်ပဳသညံး အသုဵ့ွငး ေသာ ကိရိယာတစးခု 

်ဖစးေနပါေသ့သညး၈  

 ဥပမာ ဆရာမြေက္ာငး့သာ့ကုိ တစးစဵုတစးခုကိုဖနးတီ့ရနးသငးၾကာ့ေပ့မညးဆုိပါစို႔၇ ထုိသုိ႔မ်ပဳမီပထမ 

သငးယူရမညးံအရာမ္ာ့စျာရြိေနေသ့သညးဆုိသညးကုိ ထုိ taxonomy က ဆရာအာ့ပုိမိုေကာငး့မျနးစျာ 

နာ့လညးသေဘာေပါကးေစရနး အေထာကးအကူ်ပဳပါသညး၈ ပထမဦ့စျာ ေက္ာငး့သာ့အာ့ဗဟုသုတႏြငးံတကျ 

မညးသညးံအရာကုိဖနးတီ့်ပဳလုပးေစလုိေၾကာငး့ကုိ နာ့လညးသေဘာေပါကးေစရနး်ပဳလုပးေပ့ရမညး်ဖစးသညး၈ 

ထုိ႔ေနာကး ေက္ာငး့သာ့အာ့ေလံက္ငးံရနး၇ မြနးကနးသညးံအခ္ကးမ္ာ့၇ မြာ့ယျငး့ေနသညးံေနရာမ္ာ့အာ့ 

ေထာကး်ပႏုိငးၿပီ့ မြာ့ယျငး့ေနသညးံအခ္ကးမ္ာ့ကုိမညးကံဲသုိ႔်ပငးဆငးမညးကုိ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္ႏုိငးရနး အခ္ိနး 

ေပ့ရမညး၈ ထုိ႔ေနာကးတျငးမြ ေက္ာငး့သာ့အာ့တစးစဵုတစးခုကုိ ဖနးတီ့်ပဳလုပးေစပါ၈  

 နယးပယးတျငး့ရြိအဆငးံတုိငး့သညး ရႈပးေထျ့မႈအဆငးံအမ္ဳိ့မ္ဳိ့တျငးတညးရြိေနၿပီ့ ဆရာအာ့ ေတျ့ေခၚ 

စဥး့စာ့ရာတျငး ပို၊အစီအစဥးတက္ရြိေအာငး အေထာကးအကူ်ပဳပါသညး၈ ဥပမာ - 

မူလနယးပယး 
 

နယးပယးသစး 

 အကဲ်ဖတးမႈ 
 ေပါငး့စညး့မႈ 
 ချဲ် ခမး့စိတး်ဖာမႈ 
 လကးေတျ႔အသုဵ့ခ္မႈ 
 နာ့လညးသေဘာေပါ

ကးမႈ 
 အသိပညာ 

 ဖနးတီ့်ခငး့ 
 အကဲ်ဖတး်ခငး့ 
 ချဲ် ခမး့စိတး်ဖာ်ခငး့ 
 လကးေတျ႔အသုဵ့ခ္်ခငး့ 
 နာ့လညး်ခငး့ 
 ်ပနးေ်ပာငး့မြတးမိ်ခငး့ 
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်ပနးေ်ပာငး့မြတးမိ်ခငး့၈  ၈သစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈေၾကာငးံ ၁ငး့တုိ႔၏အသကးရြငးရပးတညးမႈအတျကး 

အႏၱရာယးရြိေနသညးံ အေရြ႕ေတာငးအာရြရြိ တိရိစာၦနး (၀) မ္ဳိ့နဵမညးကုိေဖား်ပပါ၈ 
 

နာ့လညးသေဘာေပါကး်ခငး့၈ ၈သစးေတာ်ပဳနး့တီ့မႈႏြငးံပတးသကးၿပီ့ „အသကးရြငးရပးတညးမႈ (survival)‟ 

၏အဓိပၸါယးကုိ ရြငး့်ပပါ၈ 
 

လကးေတျ႔အသုဵ့ခ္်ခငး့၈ ၈အႏၱရာယးရြိေနသညးံ မ္ဳိ့စိတးတစးစိတးကိုေရျ့ခ္ယးကာ ၁ငး့အႏၱရာယးကိုမညးကဲံသုိ႔ 

ရငးဆိုငးေနရသညးကို ရြငး့်ပပါ၈ 
 

ချဲ် ခမး့စိတး်ဖာ်ခငး့၈ ၈ထုိငး့ႏိုငးငဵတျငး ဆငးမ္ာ့အဘယးေၾကာငးံအႏၱရာယးႏြငးံ ရငးဆုိငးေနရေၾကာငး့ အဓိက 

အေၾကာငး့ရငး့မ္ာ့ကုိချဲ်ခမး့စိတး်ဖာပါ၈ 
 

အကဲ်ဖတး်ခငး့၈ ၈ထိုငး့ႏိုငးငဵတျငး ဆငးမ္ဳိ့မ္ာ့ကုိထိနး့သိမး့ရနး လကးရြိႀကိဳ့ပမး့ေနမႈႏြငးံပတးသကးၿပီ့ မညးမြ္ 

ေအာငး်မငးသညးကုိ ဆုဵ့်ဖတးပါ၈ 
 

ဖနးတီ့တီထျငး်ခငး့၈ ၈ထိုငး့ႏိုငးငဵရြိဆငးမ္ာ့အာ့ အကာအကျယးေပ့ရနး အဆို်ပဳလႊာတစးေစာငး တငး်ပပါ၈ 

 သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကုိေရ့သာ့ရာတျငး ဆရာကေက္ာငး့သာ့အာ့ သကးဆိုငးသညးံ 

အေ်ခခဵဗဟုသုတအာ့လုဵ့ကုိ ေပ့ႏုိငးရနးအဓိကထာ့ၿပီ့ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကုိ မညးသညးံအဆငးံအတျကး 

ေရ့မညးကုိ စဥး့စာ့ရပါမညး၈  
 

 Taxonomy တျငးပါွငးသညးံအဆငးံတိုငး့က ေက္ာငး့သာ့၏လုပးေဆာငးခ္ကးကို ေမြ္ားလငးံထာ့သလုိ 

ေဖား် ပရနး သကးဆိုငးသညးံႀကိယာ (verb) တစးစုဵကိုအသုဵ့်ပဳပါသညး၈ ဤႀကိယာ (verb) မ္ာ့ကုိအသုဵ့်ပဳ်ခငး့က 

ဆရာအာ့ ေက္ာငး့သာ့က မညးသညးံအရာကုိသငးယူရနးလုိအပးသညးႏြငးံ ေက္ာငး့သာ့၏လုပးေဆာငးခ္ကးကုိ 

ဆရာကမညးကံဲသို႔အကဲ်ဖတးမညးဆုိသညးံအခ္ကးမ္ာ့ကုိ ပုိမုိေကာငး့ မျနးစျာဆုဵ့်ဖတးႏိုငးရနး အေထာကးအပံဵ 

ေပ့ပါသညး၈ 
 

 

သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကုိေရ့သာ့ေသာအခါ မြနးကနးသညးံသငးယူမႈ 

အဆငးံတျငးထညးံသျငး့ေဖား်ပႏုိငးရနး သတိ်ပဳပါ၈ 
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သငးယူရ်ခငး့၏ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့တျငး အသုဵ့်ပဳရနးသငးံေလ္ားေသာ ႀကိယာ (verb) မ္ာ့ 
သိရြိမႈနယးပယး၏အဆငးံမ္ာ့တျငး အသုဵ့်ပဳႏိုငးသညးံ ႀကိယာ (verb) မ္ာ့၈ သုဵ့ႏႈနး့သညး ံ

ေနရာေပၚမူတညးကာ အခ္ဳိ႕ႀကိယာ (verb) မ္ာ့အာ့ အဆငးံတစးဆငးံထကးပုိမိုအသုဵ့်ပဳႏိုငးေၾကာငး့ သတိ်ပဳပါ၈ 
 

 

်ပနးေ်ပာငး့မြတးမိ်ခငး့ 

စီစဥးသညး (Arrange)    အစဥးလုိကးစီသညး (Order) 

အဓိပၸါယးဖျငးံသညး (Define)   မြတးမိသညး (Recognise)   

ကူ့ယူသညး (Duplicate)   ဆကးႏျယးသညး (Relate) 

အၫႊနး့တပးသညး (Label)   ်ပနးလညးဆငးံေခၚသညး (Recall)   

စာရငး့်ပဳစုသညး (List)    ထပးလုပးသညး (Repeat)   

အလျတးမြတးသညး (Memorise)   ်ပနးလညးထုတးလုပးသညး (Reproduce)  

အမညးေဖား်ပသညး (Name)  

 

နာ့လညး်ခငး့ 

အုပးစုချဲသညး (Classify)    ေနရာၫႊနး်ပသညး (Locate) 

ေဖား်ပသညး (Describe)    မြတးမိသညး (Recognise) 

ေဆျ့ေႏျ့ သညး (Discuss)   မြတးတမး့်ပဳစုသညး (Report) 

ရြငး့်ပသညး (Explain)    ်ပနးလညးဖျငးံဆုိသညး (Restate) 

ေဖား်ပသညး (Express)    ်ပနးလညးသုဵ့သပးသညး (Review) 

ချဲ်ခာ့ေဖားထုတးသညး (Identify)   ေရျ့ ခ္ယးသညး (Select) 

်ပသညး (Indicate)    ဘာသာ်ပနးသညး (Translate) 

 

လကးေတျ႔အသုဵ့ခ္်ခငး့ 

  လကးေတျ႔အသုဵ့ခ္သညး (Apply)   လုပးေဆာငးသညး (Operate) 

  ေရျ့ ခ္ယးသညး (Choose)    ေလံက္ငးံသညး (Practice) 

  သရုပး်ပသညး (Demonstrate)   အခ္ိနးဇယာ့ဆျသဲညး (Schedule) 

  ်ပဇာတးသရုပးေဆာငးသညး (Dramatise)  ပဵုၾကမး့ဆျသဲညး (Sketch) 

  အသုဵ့ခ္သညး (Employ)    ေ်ဖရြငး့သညး (Solve) 

  ပဵု်ဖငးံေဖား်ပသညး (Illustrate)   အသုဵ့်ပဳသညး (Use) 

  အဓိပၸါယးေကာကးသညး (Interpret) 



39 
 

ချဲ် ခမး့စိတး်ဖာ်ခငး့ 

ချဲ်ခမး့စိတး်ဖာသညး (Analyse)   ချဲ်ခာ့သညး (Differentiate) 

တနးဖို့တျကးသညး (Appraise)   ချဲ်ခာ့ဆကးဆဵသညး (Discriminate) 

တျကးခ္ကးသညး (Calculate)   ချဲ်ခာ့သိ်မငးသညး (Distinguish) 

အုပးစုဖျဲ႔သညး (Categorise)   စစးေဆ့သညး (Examine) 

ႏႈိငး့ယြဥးသညး (Compare)   စမး့သပး်ပဳလုပးသညး (Experiment) 

ဆနး႔က္ငးဖကးကုိယြဥးသညး (Contrast)  ေမ့ချနး့ထုတးသညး (Question) 

ေွဖနးသညး (Criticise)    စမး့သပးစစးေဆ့သညး (Test) 

အကဲ်ဖတး်ခငး့ 

တနးဖို့တျကးသညး (Appraise)   တနးဖို့်ဖတးသညး (Judge) 

်ငငး့ဆုိသညး (Argue)    ေဟာကိနး့ထုတးသညး (Predict) 

စစးေဆ့ အကဲ်ဖတးသညး (Assess)  ႏႈနး့ထာ့သတးမြတးသညး (Rate) 

တျသဲညး (Attach)    အမြတးေပ့သညး (Score) 

ေရျ့ ခ္ယးသညး (Choose)    ေရျ့ ခ္ယးသညး (Select) 

ႏႈိငး့ယြဥးသညး (Compare)   ေထာကးပဵံကူညီသညး (Support) 

ကာကျယးသညး (Defend)   တနးဖို့်ဖတးသညး (Value) 

ခနး႔မြနး့သညး (Estimate)   အကဲ်ဖတးသညး (Evaluate) 

ဖနးတီ့်ခငး့ 

  စီစဥးသညး (Arrange)         ဖနးတီ့်ပဳလုပးသညး (Formulate) 

  တပးဆငးသညး (Assemble)   စီမဵခနး႔ချဲသညး (Manage) 

  စုေဆာငး့သညး (Collect)   စုစညး့သညး (Organise) 

  သီကုဵ့သညး (Compose)    အစီအစဥးဆျသဲညး (Plan) 

  တညးေဆာကးသညး (Construct)  ်ပငးဆငးသညး (Prepare) 

  ဖနးတီ့သညး (Create)    အဆုိ်ပဳသညး (Propose) 

  ပဵုစဵဖနးတီ့သညး (Design)   တပးဆငးသညး (Set-up) 

  ေရ့သညး (Write) 
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ေကာငး့မျနးစျာေရ့သာ့ထာ့သညးံ သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့မြာ - 

Specific - သတးသတးမြတးမြတးရြိရမညး၈  ရြငး့လငး့ၿပီ့တိက္သညး၈ 

Measurable - တုိငး့တာႏိုငးစျမး့ရြိရမညး၈ ေက္ာငး့သာ့က တစးစဵုတစးခုကုိလုပးႏုိငးစျမး့ရြိသညးကုိ 

ေထာကးဆ်ခငး့်ဖငးံ သငးယူမႈ်ဖစးေပၚသညးကုိ 

သကးေသ်ပႏိုငးသညး၈ 

Achievable - ေအာငး်မငးႏုိငးစျမး့ရြိရမညး၈ လုပးေဆာငးခ္ကးသညး ်ဖစးႏုိငးေခ္ရြိၿပီ့ ေက္ာငး့သာ့၏ 

လုပးေဆာငးႏိုငးစျမး့အတျငး့ တညးရြိသညး၈ 

Realistic - လကးေတျ႔က္ရမညး၈ ေက္ာငး့သာ့စတငး်ပဳလုပးေသာအခ္ိနးႏြငးံ ်ပဳလုပးရမညးံ 

ကာလသတးမြတးခ္ကးတုိ႔အၾကာ့ ဆကးႏျယးမႈတုိ႔မြာ 

အေၾကာငး့်ပခ္ကးခုိငးလုဵသညး၈ 

Time limited - သတးမြတးခ္ိနးရြိရမညး၈ လုပးေဆာငးခ္ကးၿပီ့ဆုဵ့ရမညးံအခ္ိနးကာလကုိ သတးမြတး 

ေပ့ထာ့သညး၈ 

စစးေဆ့အကဲ်ဖတးမႈလုပးငနး့ 

အုပးစုအေန်ဖငးံ ေအာကးပါသငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့သညး SMART ႏြငးံကုိကးညီမညီ ်ပနးလညး 

သုဵ့သပးပါ၈ မကုိကးညီသညးမ္ာ့ကုိ ်ပနးေရ့ပါ၈ 
 

ေက္ာငး့သာ့သညး 

ကျနးပ္ဴတာကုိ အသုဵ့်ပဳႏိုငးပါမညး၈ 
 

 

ရို့စငး့ေသာအပုိငး့ဂ႑နး့မ္ာ့ကုိ ေ်မြာကးႏုိငးပါမညး၈ 

သူတုိ႔ေလံလာေနသညးံအရာမ္ာ့ႏြငးံပတးသကးၿပီ့ 

ရို့စငး့ေသာေမ့ချနး့ (၃) ခုကို အဂၤလိပးလုိ 

အေမ့အေ်ဖ်ပဳလုပးႏုိငးပါမညး၈ 
 

အဂၤလိပးစာတျငး simple present tense ကုိ 

သိပါမညး၈  

ဂဏနး့သခ္ာၤကုိ နာ့လညးႏုိငးပါမညး၈ ပနး့ပျငးံတစးပျငးံ၏အစိတးအပိုငး့မ္ာ့ကုိ 

ပဵုဆျၿဲပီ့အၫႊနး့တပးႏုိငးပါမညး၈ ထုိ႔ေနာကး 

၁ငး့အစိတးအပုိငး့တုိ႔၏ လုပးေဆာငးပဵုမ္ာ့ကုိ 

ေရ့သာ့ေဖား်ပႏိုငးပါမညး 

သငးသညး သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးတုိ႔ကို်ပငးဆငးၿပီ့ေသာအခါ ၁ငး့တုိ႔မြနးကနးမႈရြိမရြ ိ

ေအာကးပါဇယာ့ကုိအသုဵ့်ပဳၿပီ့ စစးေဆ့ႏိုငးပါသညး၈ 
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သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ စစးေဆ့မႈဇယာ့ 
 

ှ၈ သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးတိုငး့က ဆီေလ္ားသညးံသငးခနး့စာအက္ဳိ့ရလာဒးတစးခုစီကုိ  

ေဖား် ပပါသလာ့၈ 

ဿ၈ သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးက က္ဳိ့ေၾကာငး့ဆီေလ္ားသညးံအက္ဳိ့ရလာဒးမ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ 

ထညးံသျငး့ေဖား်ပပါသလာ့၈ 

၀၈ သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့အတိုငး့ ေရာကးရြိေအာငး်မငးႏိုငးပါမညးလာ့၈  

ထုိရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့တျငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏လုပးႏုိငးစျမး့ရညးကိုလညး့ 

ထညးံတျကးထာ့ပါသလာ့၈ 

၁၈ သငးခနး့စာရျညးရျယးခ္ကးတိုငး့ကုိေဖား်ပရာတျငး ႀကိယာ (verb) ်ဖငး ံစပါသလာ့၈ 

၂၈ သငးခနး့စာရျယးရျယးခ္ကးတုိငး့ကုိ ေက္ာငး့သာ့၏လုပးေဆာငးခ္ကးႏြငးံအညီ  

ေဖား်ပထာ့ပါသလာ့၈ 

၃၈ သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးတိုငး့ကုိ သငးယူ်ခငး့်ဖစးစဥးမဟုတးပဲ သငးယူ်ခငး့၏ရလာဒးအ်ဖစး 

ေဖား်ပထာ့ပါသလာ့၈ 

၄၈ သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးတိုငး့ကုိ သငးၾကာ့မညးံအေၾကာငး့အရာအ်ဖစးမဟုတးပဲ 

သငးယူသူ၏အဆုဵ့သတးအ်ပဳအမူအ်ဖစး ေဖား်ပထာ့ပါသလာ့၈ 

၅၈ သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးတစးခုစီတျငး သငးခနး့စာလုပးငနး့တစးခုသာပါွငးပါသလာ့၈ 

၆၈ သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးတိုငး့ကုိ သိရြိမႈနယးပယး၏မြနးကနးသညးံအဆငးံတျငး 

ထညးံသျငး့ေဖား်ပပါသလာ့၈ ထုိေဖား်ပခ္ကးသညး ရြငး့လငး့တိက္ပါသလာ့၈ 

ှွ၈ သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးတုိငး့ကုိ အ်ခာ့သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ 

မထပးေစရေအာငး ေရ့ဆျထဲာ့ပါသလာ့၈ 

 

သငးခနး့စာတစးခုအာ့ ်ပငးဆငး်ခငး့ 
သငးခနး့စာ်ပငးဆငး်ခငး့ဆုိသညးမြာ သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ သငးၾကာ့နညး့မ္ာ့တျငး 

အေ်ခခဵကာ ေရ့ဆျထဲာ့သညးံ အေသ့စိတးအစီအစဥးကုိဆုိလုိသညး၈ သငးက ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ 

မညးသညံးအရာကုိမညးကံဲသို႔လုပးမညး၇ မညးသုိ႔ေသာအရငး့အ်မစးမ္ာ့လုိအပးသညး ကုိသိရြိၿပီ့ သငးံအခ္ိနးကုိ 

စီမဵခနး႔ချဲရာတျငး သငးခနး့စာ်ပငးဆငး်ခငး့ကုိ အသုဵ့်ပဳေသာေၾကာငးံ ၁ငး့ကသငးံကုိ သငးေထာကးကူပစၥညး့မ္ာ့ကုိ 

ေွငြရာတျငး အေထာကးအကူ်ပဳပါသညး၈ 
 

 

 

Yes No 
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သငးၾကာ့ပုိ႔ခ္မႈဆိုငးရာနညး့နာမ္ာ့ 

သငးၾကာ့ပုိ႔ခ္မႈဆိုငးရာနညး့နာမ္ာ့သညး ဆရာကေက္ာငး့သာ့ကုိပနး့တိုငးအာ့ေရာကးရြိဖို႔ရနး 

အေထာကးအကူ ်ပဳရာတျငး ဘကးေပါငး့စုဵမြခ္ဥး့ကပးနညး့ကုိ အဓိပၸါယးဖျငးံဆုိေပ့သညး၈ နညး့နာမ္ာ့မြာ - 

 

ှ၈ တုိကးရိုကးပုိ႔ခ္မႈ 

ဿ၈ သျယးွုိကးပို႔ခ္မႈ 

၀၈ အ်ပနးအလြနးအဆကးအသျယး်ပဳပုိ႔ခ္မႈ 

၁၈ အေတျ႔အၾကဵဳမြသငးယူမႈ 

၂၈ အမြီအခိုကငး့သညးံေလံလာမႈ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

သငးၾကာ့ပုိ႔ခ္မႈဆိုငးရာနညး့လမး့မ္ာ့ 

သငးၾကာ့ပုိ႔ခ္မႈဆိုငးရာနညး့လမး့မ္ာ့ဆုိသညးမြာ ဆရာကေက္ာငး့သာ့ကုိ သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ 

အတိုငး့ ေအာငး်မငးေစရနး အေထာကးအကူ်ပဳရာတျငး အသုဵ့်ပဳသညးံအရာမ္ာ့ကုိဆုိလုိပါသညး၈ ၁ငး့တုိ႔က 

သငးခနး့စာလႈပးရြာ့မႈ၏သေဘာသဘာွကုိ တိက္စျာသတးမြတးေပ့ကာ သငးၾကာ့ပုိ႔ခ္မႈဆုိငးရာ နညး့လမး့ 

အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကုိ သငး၏သငးခနး့စာမ္ာ့တျငး ထညးံသျငး့ေပ့ရမညး်ဖစးသညး၈  
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တုိကးရုိကးပုိ႔ခ္မႈ 

ဤနညး့နာသညး ဆရာဗဟုိ်ပဳ်ဖစးၿပီ့ လကးခ္ာပို႔ခ္်ခငး့၇ ေမ့ချနး့မ္ာ့ေမ့်ခငး့၇ ေလံက္ငးံခနး့မ္ာ့၇ 

လကးေတျ႔လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့်ပဳလုပး်ခငး့ႏြငးံ သရုပး်ပ်ခငး့နညး့မ္ာ့ ပါွငးပါသညး၈ ၁ငး့နညး့ကုိ သတငး့အခ္ကး 

အလကးမ္ာ့ေပ့်ခငး့၇ အဆငးံဆငးံ်ပဳလုပးရေသာကၽျမး့က္ငးမႈမ္ာ့ႏြငးံ လုပးငနး့မ္ာ့၇ ဗဟုသုတ 

တညးေဆာကး်ခငး့တျငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကုိပါွငးေစသညးံ သရုပးေဖားလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့တျငး အသုဵ့်ပဳပါသညး၈ 
 

သျယးွုိကးပုိ႔ခ္မႈ 

သျယးွုိကးပို႔ခ္မႈနညး့လမး့ႏြငးံပတးသကးသညးံဥပမာမ္ာ့မြာ ေဆျ့ေႏျ့မႈ၇ သေဘာတရာ့်ဖစးတညးမႈ/ရရြိမႈ၇ 

်ပသနာေ်ဖရြငး့်ခငး့၇ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးခ္်ခငး့၇ ်ဖစးစဥးေလံလာ်ခငး့ႏြငးံ မိမိဖာသာေလံလာ်ခငး့တုိ႔်ဖစးပါသညး၈ 

ဤနညး့နာသညး အဓိကအာ့်ဖငးံေက္ာငး့သာ့ဗဟုိ်ပဳေသားလညး့ တုိကးရုိကးပုိ႔ခ္မႈႏြငးံသျယးွိုကးပို႔ခ္မႈ နညး့လမး့ 

ႏြစးခုစလဵု့ကုိ အတူတကျအ်ပနးအလြနး်ဖညးံစျကးအသုဵ့်ပဳႏုိငးပါသညး၈ ဤနညး့နာသညး သငးယူသူ၏ စိတးွ ငး 

စာ့မႈႏြငး ံသိလိုစိတး်ပငး့်ပမႈတုိ႔ကုိအသုဵ့ခ္ၿပီ့ ၁ငး့တုိ႔ကုိသမရုိ့က္မဟုတးေသာ ဆနး့သစးမႈမ္ာ့ကုိ 

တီထျငးမႈမ္ာ့ႏြငး ံ်ပသနာမ္ာ့ကုိေ်ဖရြငး့ရာတျငး အာ့ေပ့ကူညီပါသညး၈ 

ဤနညး့နာကုိအသုဵ့်ပဳ်ခငး့်ဖငးံ ဆရာ၏အခနး့က႑မြ ပဵံပို့ေဆာငးရျကးေပ့သူ၇ ေထာကးပံဵကူညီသူႏြငးံ 

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ သငးယူမႈကုိ်ဖစးေ်မာကးေစရနးစီစဥးေပ့ၿပီ့ ပါွငးလႈပးရြာ့ႏုိငးေစရနး အချငးံအလမး့မ္ာ့ 

ဖနးတီ့ေပ့ကာ ေွဖနးအၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကုိလညး့ေပ့ႏိုငးသညးံ အရငး့အ်မစးတစးခု၏အခနး့က႑အ်ဖစး 

ေ်ပာငး့လဲ သျာ့ပါသညး၈ 
 

အ်ပနးအလြနးအဆကးအသျယး်ပဳပုိ႔ခ္မႈ 

ဤနညး့နာသညး အ်ခာ့သူမ္ာ့၏အိုငးဒီယာမ္ာ့၇ အေတျ႔အၾကဵဳမ္ာ့၇ အ်မငးမ္ာ့ႏြငးံ ဗဟုသုတမ္ာ့ကုိ 

်ပနးလညးေဆျ့ေႏျ့ ရနးအချငးံအလမး့မ္ာ့ႏြငးံ သမရုိ့က္မဟုတးသညး ံေတျ့ေခၚစဥး့စာ့်ခငး့၇ ခဵစာ့်ခငး့ 

နညး့လမး့မ္ာ့ကုိ ်ဖစးေပၚေစသညးံ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့ႏြငးံ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အၾကာ့မြ္ေွ်ခငး့မ္ာ့အေပၚ 

မ္ာ့စျာအေ်ခခဵပါသညး၈ ဤနညး့နာသညး အတနး့တျငး့ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့၇ အုပးစုငယးမ္ာ့ဖျဲ႔ကာေဆျ့ေႏျ့်ခငး့၇ 

ေက္ာငး့လုပးငနး့ ပေရာဂ္ကးမ္ာ့ (သုိ႔) ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က အိမးစာမ္ာ့ကုိအတူတကျလုပးေဆာငး်ခငး့ 

အစရြိသညးံနညး့မ္ာ့သကးသကးသာ ပါွငးပါသညး၈ ဤနညး့နာသညး စူ့စမး့မႈမ္ာ့၇ နာ့ေထာငး်ခငး့၇ 

လူမႈဆကးဆဵေရ့ႏြငးံ ၾကာ့ွငးဆုဵ့်ဖတး်ခငး့ကဲံသုိ႔ေသာ အတတးမ္ာ့ႏြငးံ စျမး့ရညးမ္ာ့ကုိ ဆရာေရာ 

ေက္ာငး့သာ့ကပါ ်ပနးလညးစစးထုတးရနးလုိအပးပါသညး၈ 
 

အေတျ႔အၾကဵဳမြသငးယူမႈ 

အေတျ႔အၾကဵဳမြသငးယူမႈသညး ်ခဵဳငဵုဆငး်ခငးမႈ၇ ေက္ာငး့သာ့ဗဟုိ်ပဳမႈႏြငးံ လႈပးရြာ့မႈကုိဗဟို်ပဳ်ခငး့တုိ႔ကို 

ဦ့စာ့ေပ့ပါသညး၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က လႈပးရြာ့မႈတစးခုတျငးပါွငးလုပးေဆာငးၿပီ့၇ ေလံလာမႈကုိရြငး့လငး့ေစရနး 
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ေွဖနးပိုငး့်ခာ့သညးံမ္ကးေစံ်ဖငးံ ်ပနးလညးၾကညးံရႈကာ၇ ်ပနးလညးသုဵ့သပးခ္ကးမြ အ်မငးမ္ာ့ရရြိလာသညးံေနာကး၇ 

ေလံလာမႈကုိ အေ်ခအေနအသစးမ္ာ့တျငး အသုဵ့ခ္လာေသာအခါ ၁ငး့်ဖစးစဥးေပၚေပါကးလာပါသညး၈ 

ဤနညး့နာကုိ ေတျ႔ၾကဵဳ်ခငး့၇ မြ္ေွ်ခငး့၇ ချဲ်ခမး့စိတး်ဖာ်ခငး့ႏြငးံ လကးေတျ႔အသုဵ့ခ္်ခငး့တုိ႔ပါွငးသညးံ 

စကးွ နး့အ်ဖစး ၾကညးံ်မငးနုိငးပါသညး၈ အေတျ႔အၾကဵဳမြသငးယူမႈ၏အဓိကအခ္ကးမြာ သငးယူ်ခငး့ ်ဖစးစဥးေပၚတျငး 

အေ်ခခဵ်ခငး့်ဖစးၿပီ့ ရလာဒးေပၚတျငးအေ်ခခဵ်ခငး့မဟုတးပါ၈ 
 

အမြီအခိုကငး့သညးံေလံလာမႈ 

ဤနညး့နာသညး သငးယူသူတစးဦ့ခ္ငး့စီ၏ ပငးကိုယးစျမး့ရညး၇ မိမိဘာသာ်ပနးလညးအာ့ထာ့မႈႏြငးံ 

မိမိဘာသာတုိ့တကးေစမႈတုိ႔၏  ဖျ႕ဵၿဖဳိ့မႈကိုထိနး့သိမး့ရနး စီစဥးသတးမြတးထာ့သညးံ သငးၾကာ့ပုိ႔ခ္်ခငး့ နညး့လမး့ 

အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကုိ ရညးၫႊနး့ပါသညး၈ အဓိကအခ္ကးမြာ ဆရာ၏ၫႊနးၾကာ့ခ္ကးမြတစးဆငးံ စီစဥးထာ့ေသာ မိမိဘာသာ 

ေလံလာမႈသာ်ဖစးပါသညး၈ 
 

သငးၾကာ့ပုိ႔ခ္်ခငး့ဆုိငးရာ အတတးမ္ာ့ 

သငးၾကာ့ပုိ႔ခ္်ခငး့ဆုိငးရာအတတးမ္ာ့မြာ သတးမြတးထာ့ေသာသငးၾကာ့ေရ့အ်ပဳအမူမ္ာ့ကုိ ဆုိလုိ 

ပါသညး၈ ၁ငး့တုိ႔တျငး ေမ့ချနး့ေမ့်ခငး့၇ ေဆျ့ေႏျ့ ်ခငး့၇ ၫႊနးၾကာ့ခ္ကးေပ့်ခငး့၇ ရြငး့်ပ်ခငး့ႏြငးံ သရုပး်ပ်ခငး့စသညးံ 

နညး့လမး့မ္ာ့ပါွငးပါသညး၈ ၁ငး့တုိ႔မြာ ်ပငးဆငး်ခငး့၇ ဖျဲ႔စညး့ပုဵေရ့ဆျဲ် ခငး့၇ အာရုဵစိုကး်ခငး့ႏြငး ံသငးယူသညးံ 

ပတးွ နး့က္ငးကို စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့အစရြိသညးံ လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့လညး့ ပါွငးေပသညး၈ 
 

သငးၾကာ့ပုိ႔ခ္်ခငး့ဆုိငးရာ နညး့လမး့မ္ာ့ႏြငးံ သိရြိမႈနယးပယး 

သငးၾကာ့ပုိ႔ခ္်ခငး့ဆုိငးရာနညး့လမး့မ္ာ့ကုိ သိရြိမႈနယးပယးႏြငးံပတးသကး၊ ေအာကးပါအတိုငး့ 

မြတးယူရနးလုိအပးပါသညး၈ ဥပမာ - 

 

 

 

 

လိကုးလုပး်ခငး့၇ ်ဖစးစဥးေလံလာ်ခငး့၇ 
ေက္ာငး့လုပးငနး့ပေရာဂ္ကးမ္ာ့ 
ေက္ာငး့လုပးငနး့ပေရာဂ္ကးမ္ာ့၇်ပသာနာေ်ဖရြငး့သညးံ်ဖစးစဥး၇ 
ေလံလာ်ခငး့၇ အငးတာဗ္ဴ့  
 

်ဖစးစဥးေလံလာ်ခငး့၇ေဆျ့ ေႏျ့်ခငး့၇်ပသာနာေ်ဖရြငး့်ခငး့၇ေမ့ချနး့မ္ာ့ 
 

တငးဆကးမႈမ္ာ့၇ ေမ့ချနး့မ္ာ့၇ မြတးတမး့မ္ာ့၇ 
သရုပးေဆာငးသညးံေလံက္ငးံခနး့မ္ာ့၇ ဂိမး့မ္ာ့ 
 

ေဆျ့ ေႏျ့်ခငး့၇ တငးဆကး်ခငး့၇ ေမ့ချနး့မ္ာ့၇ တငး်ပမြဳ ႏြငးံ ဂိမး့မ္ာ့ 
 

 

လကးခ္ာငယးမ္ာ့ေပ့်ခငး့၇ ဥပမာမ္ာ့၇ ရုပးပဵု်ဖငးံတငးဆကးမႈမ္ာ့၇ 
ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိဖတး်ခငး့ 

ဖနးတီ့်ခငး့ 

အကဲ်ဖတး်ခငး့ 

ချဲ် ခာ့စိတး်ဖာ်ခငး့ 

လကးေတျ႔အသုဵ့ခ္်ခငး့ 

နာ့လညးသေဘာေပါကး်ခငး့ 

်ပနးေ်ပာငး့မြတးမိ်ခငး့ 
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သငးခနး့စာကုိ ်ပငးဆငး်ခငး့ 
ပဵုမြနးသငးခနး့စာတစးခုတျငး ပုိ႔ခ္မႈ၏်ဖစးစဥးမ္ာ့မြာ ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးသညး၈ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ၿပီ့ခဲံေသာသငးခနး့ 

စာကို ်ပနးလညး 

သဵု့သပးခ္ကး 

လာမညးံသငးခနး့စာ 

ကို်ခဵဳငုဵ်ခငး့ 

အခ္ကးအလကးအသစး 

မ္ာ့ကို ေက္ာငး့သာ့ 

မ္ာ့အာ့ ေပ့်ခငး့်ဖငးံ 

လညး့ေကာငး့၇ 

အခ္ကးအလကးသစးကို 

မညးသို႔အသဵု့်ပဳရမညး 

ကို ်ပသ်ခငး့်ဖငးံလညး့ 

ေကာငး့၇ အခ္ကးအ 

လကးသစးကို အသဵု့်ပဳ 

်ခငး့ကို ေလံက္ငးံေပ့ 

်ခငး့်ဖငးံလညး့ေကာငး့ 

အေၾကာငး့အရာသစး 

မ္ာ့ကိုတငးဆကး်ခငး့ 

ေက္ာငး့သာ့က 

မညးသညးံအရာမ္ာ့ကုိ 

သငးယူလိုကးသညးကို 
ဆဵု့်ဖတး်ခငး့ 

သငးခနး့စာ 

ကိုအဆဵု့ 

သတး်ခငး့ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

သငးခနး့စာတငးဆကးမႈတျငး အ်မဲအပုိငး့သုဵ့ပုိငး့ 

ပါွငးသညး၈ ေ်ပာသညးံအပုိငး့၇ ်ပသသညးံအပုိငး့ႏြငးံ 

လုပးေဆာငးသညးံအပုိငး့၈ 

သုဵ့သပးခ္ကး ်ခဵဳငုဵမႈ တငးဆကးမႈ စစးေဆ့မႈ အက္ဥး့ခ္ဳပး 
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နမူနာ သငးခနး့စာ်ပငးဆငး်ခငး့  

ဆရာ၈   ၈ အတနး့၈ 

သငးၾကာ့်ခငး့ 

အတတးမ္ာ့ 

ဘာသာရပး၈ 

သငးခနး့စာ 

်ပငးဆငး်ခငး့ 

ေခါငး့စဥး၈ 

သငးခနး့စာအစီအစဥး 

ေရ့ဆျဲ် ခငး့ 

သငးခနး့စာအခ္ိနး၈ 

ဿနာရီ ေန႔စျ၈ဲ   ၈ 

သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကး(မ္ာ့)၈   ၈ ဤသငးခနး့စာအၿပီ့တျငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး - 
 

သူတုိ႔ဘာသာေရျ့ ခ္ယးထာ့သညးံ ေခါငး့စဥးအေပၚတျငး တစးနာရီစာသငးခနး့စာကုိ ေရ့ဆျႏဲုိငးပါမညး၈ 

သငးခနး့စာသညး အပုိငး့က႑တုိငး့အတျကး ်ပနးလညးသုဵ့သပးခ္ကး၇ ်ခဵဳငုဵဆနး့စစးမႈ၇ တငးဆကး်ပသမႈ၇ 

စစးေဆ့အကဲ်ဖတးမႈ၇ အက္ဥး့ခ္ဳပးႏြငးံ အခ္ိနးသတးမြတး်ခငး့မ္ာ့ ပါွငးရပါမညး၈ 
 

လုိအပးေသာ ပစၥညး့မ္ာ့၈ 

 စာေရ့စကၠဴ၈ 

 သူတုိ႔ဘာသာေရျ့ ခ္ယးထာ့သညးံေခါငး့စဥးႏြငး ံသကးဆိုငးသညးံ ပစၥညး့မ္ာ့၈ 

 ေလံက္ငးံခနး့စာအုပး၈ 

အခ္ိနးသတးမြတး်ခငး့ ဆရာ၏လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ ေက္ာငး့သာ့၏လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ 

်ပနးလညးသုဵ့သပး်ခငး့ 
 

၄ မိနစး 

 သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ေရ့ 

သာ့်ခငး့ကုိ ်ပနးလညးသဵု့သပးပါ၈ 

 သငးခနး့စာတစးခု်ပငးဆငးရ်ခငး့ 

အေၾကာငး့ရငး့ကုိ 

်ပနးလညးသုဵ့သပးပါ၈ 

 မညးသညးံအခ္ကးအေပၚမဆုိ 

ေမ့ချနး့မ္ာ့ (သုိ႔) ရြငး့လငး့ေစရနး 

ေမ့်မနး့ပါ၈ 

 နာ့ေထာငး်ခငး့၈ 

 ေမ့ချနး့မ္ာ့ ေမ့်ခငး့၈ 

်ခဵဳငုဵသဵု့သပး်ခငး့ 
 

၄ မိနစး 

 သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကုိ 

်ပနးလညးသုဵ့သပးပါ၈ 

 သငးခနး့စာဖျ႔ဲစညး့မႈပဵုစဵကို 

်ပနးလညးသုဵ့သပးပါ၈ 

 သငးခနး့စာအတျကး 

အခ္ိနးသတးမြတးခ္ကးကုိ သတိ်ပဳပါ၈ 

 သငးခနး့စာစစးေဆ့အကဲ်ဖတးမႈကုိ 

ေဖား် ပပါ၈ 

 ၫႊနးၾကာ့ဦ့ေဆာငးမႈရြိသညးံ 

ေဆျ့ေႏျ့ ပျ၈ဲ 

 ေမ့ချနး့မ္ာ့ေမ့်ခငး့၈ 
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တငးဆကး်ပသ်ခငး့၈ 

အပုိငး့လုိကး 

ေ်ပာ်ခငး့၈ 
 

၀ွ မိနစး 

 သငးခနး့စာကုိ အဘယးံေၾကာငးံ 

မညးကံဲသုိ႔အပိုငး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ချထဲာ့ရ 

သညးကုိ ေဖား်ပပါ၈ 

 တစးပိုငး့စီ၏အခနး့က႑ကုိ 

ေဆျ့ေႏျ့ ပါ၈ 

 တစးပိုငး့စီ၏အခ္ိနးသတးမြတးခ္ကးကုိ 

ေဆျ့ေႏျ့ ပါ၈ 

 တငးဆကး်ပသရမညးံအပုိငး့ႏြငးံ 

၁ငး့ကုိမညးကဲံသုိ႔ အပိုငး့(၀)ပုိငး့  

ချဲထာ့သညးကို ေဆျ့ေႏျ့ ပါ၈ 

 သငးခနး့စာတျငးေ်ပာရမညးံ၇ 

်ပသရမညးံ၇ လုပးေဆာငးရမညးံ 

အပုိငး့မ္ာ့ကုိ ်ပနးလညးသုဵ့သပးပါ၈ 

 စစးေဆ့အကဲ်ဖတးသညးံအပိုငး့ကုိ 

ေဆျ့ေႏျ့ ပါ၈ 

 မညးသညးံအခ္ကးအေပၚမဆုိ 

ေမ့ချနး့မ္ာ့ (သုိ႔) ရြငး့လငး့ေစရနး 

ေမ့်မနး့ပါ၈ 

 ၫႊနးၾကာ့ဦ့ေဆာငးမႈရြိသညးံ 

ေဆျ့ေႏျ့ ပျ၈ဲ 

 ေမ့ချနး့မ္ာ့ေမ့်ခငး့၈ 

အပုိငး့လုိကး 

်ပသ်ခငး့၈ 
 

ှွ မိနစး 

 မတူညီေသာ ဘာသာရပးမ္ာ့ႏြငးံ 

ေခါငး့စဥးမ္ာ့အတျကး 

သငးခနး့စာမ္ာ့ကုိ ဥပမာေပ့ပါ၈ 

 သငးခနး့စာတုိငး့ကုိေဖား်ပၿပီ့ 

၁ငး့တျငးပါွငးသညးံအစိတးအပိုငး့ 

မ္ာ့ကုိ ်ပနးလညးသဵု့သပးပါ၈ 

 မညးသညးံအခ္ကးအေပၚမဆုိ 

ေမ့ချနး့မ္ာ့ (သုိ႔) ရြငး့လငး့ေစရနး 

ေမ့်မနး့ပါ၈ 

 ၫႊနးၾကာ့ဦ့ေဆာငးမႈရြိသညးံ 

ေဆျ့ေႏျ့ ပျ၈ဲ 

 ေမ့ချနး့မ္ာ့ေမ့်ခငး့၈ 

အပုိငး့လုိကး 

လုပးေဆာငး်ခငး့၈ 
 

 အတနး့အာ့ အုပးစု(၁)စုဖျဲ႔ေစပါ၈ 

 အုပးစုတုိငး့အာ့ သူတို႔ဘာသာ 

ေရျ့ ခ္ယးထာ့သညးံေခါငး့စဥးအေပၚ 

 သငးခနး့စာသငးယူရ်ခငး့၏ 

ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေရ့သာ့ပါ၈ 

 သငးခနး့စာကုိ လုိအပးသလုိ ်ပငးဆငးပါ၈ 
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၁ွ မိနစး တစးနာရီစာသငးခနး့စာေရ့ဆျေဲစပါ၈  ေမ့ချနး့၇ မရြငး့လငး့သညးမ္ာ့ကုိ ေမ့ပါ၈ 

စစးေဆ့ 

အကဲ်ဖတး်ခငး့၈ 
 

ဿွ မိနစး 

 အုပးစုတုိငး့ကုိ သူတုိ႔်ပဳလုပးထာ့ 

ေသာသငးခနး့စာမ္ာ့ကုိ အတနး့ 

အာ့တငး်ပေစပါ၈ 

 မညးသညးံသငးခနး့စာအေပၚမဆုိ 

ေမ့ချနး့မ္ာ့ (သုိ႔) ရြငး့လငး့ေစရနး 

ေမ့်မနး့ပါ၈ 

 မိမိတုိ႔်ပဳလုပးထာ့ေသာ သငးခနး့စာမ္ာ့ 

ကုိအတနး့အာ့တငး်ပပါ၈ 

 သငးခနး့စာႏြငးံပတးသကးသညးံ အခကး 

အခဲမ္ာ့ကုိ ေဆျ့ေႏျ့ပါ၈ 

အက္ဥး့ခ္ဳပး၈ 
 

၃ မိနစး 

 သငးခနး့စာႏြငးံ ၁ငး့တုိ႔အရညးအခ္ငး့ 

်မငးံမာ့ပုဵအေပၚတျငး အေကာငး့ 

ဘကးမြေွဖနးခ္ကးေပ့ပါ၈ 

 သငးခနး့စာတစးခုတျငး ပါွငးသညးံအ 

စိတးအပုိငး့မ္ာ့အာ့ချဲ် ခမး့်ခငး့ႏြငးံ 

အဘယးေၾကာငးံ ထုိသုိ႔ချဲ်ခမး့ရနး 

လုိအပးသညးကုိ ်ပနးလညးသုဵ့သပးပါ၈ 

 ၫႊနးၾကာ့ဦ့ေဆာငးမႈရြိသညးံ 

ေဆျ့ေႏျ့ ပျ၈ဲ 

 ေမ့ချနး့မ္ာ့ေမ့်ခငး့၈ 

ဆနး့စစး်ခငး့ 

ႏြငးံ/သုိ႔မဟုတး 

အိမးစာေပ့်ခငး့ 

 အိမးစာအေၾကာငး့ေဆျ့ေႏျ့ ပါ၈ 

 မညးသညးံအခ္ကးအေပၚမဆုိ 

ေမ့ချနး့မ္ာ့ (သုိ႔) ရြငး့လငး့ေစရနး 

ေမ့်မနး့ပါ၈ 

 ေမ့ချနး့၇ မရြငး့လငး့သညးမ္ာ့ကုိ ေမ့ပါ၈ 

 

စစးေဆ့အကဲ်ဖတးမႈလုပးငနး့ 
အုပးစုအေန်ဖငးံမိမိတုိ႔ဘာသာ ေရျ့ ခ္ယးထာ့သညးံေခါငး့စဥးအေပၚ တစးနာရီစာသငးခနး့စာ ဖနးတီ့ပါ၈ 

အထကးပါဇယာ့ဥပမာကုိ လုဵ့ွကူ့ခ္်ခငး့မ်ပဳပဲ ၁ငး့ကုိလမး့ၫႊနးခ္ကးတစးခုအ်ဖစးသာ အသုဵ့်ပဳပါ၈ 

သငးခနး့စာကုိ စကၠဴကာ့ခ္ပးေပၚတျငးေရ့ခ္ၿပီ့ အတနး့အာ့တငးဆကး်ပသရနး ်ပငးဆငးပါ၈ 

အတနး့အေန်ဖငးံ သငးခနး့စာအမ္ဳိ့မ္ဳိ့အေၾကာငး့ကုိေဆျ့ေႏျ့ ကာ 

သငးခနး့စာဖနးတီ့သူတုိ႔အာ့ အၾကဵေကာငး့ဥာဏးေကာငး့ေပ့ပါ၈  

အုပးစုအေန်ဖငးံ သငးယခုပငးဖနးတီ့လုိကးေသာ 

သငးခနး့စာကုိ်ပနးလညးသုဵ့သပးပါ၈ အပုိငး့တစးခုစီကို ဆနး့စစးၿပီ့ ARCs 

၏အစိတးအပိုငး့တစးခုခုထညးံသျငး့ဖနးတီ့ထာ့မထာ့ ဆဵု့်ဖတးပါ၈ 

အကယး၊မပါွငးေသ့ပါက သငးခနး့စာတျငး်ပနးလညး ထညးံသျငး့ေပ့ပါ၈ 

ထုိ႔ေနာကး အုပးစုအေန်ဖငးံ အတနး့အာ့သငးံသငးခနး့စာကုိ 

တဖနးထပးမဵတငး်ပပါ၈ ဤတစးႀကိမးတျငးေတာံ ARCs ၏အစိတးအပိုငး့မ္ာ့ကုိပါ 
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ထညးံသျငး့ေဖား်ပထာ့ေၾကာငး့ ေထာကး်ပေ်ပာဆုိပါ၈ 

အတနး့အေန်ဖငးံမူ သငးခနး့စာမ္ာ့ႏြငး ံမညးသညးံအရာမ္ာ့သညး ARCs ၏ အစိတးအပိုငး့မ္ာ့အ်ဖစး 

ပါွငးသနညး့ဆုိသညးကို ေဆျ့ေႏျ့ပါ၈ 
 

အက္ဥး့ခ္ဳပး၈ ၈ သငးယူ်ခငး့အတျကးသငးၾကာ့်ခငး့ 
သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့သညး ဆရာအတျကးရညးရျယးကာ ေရ့သာ့ထာ့်ခငး့မဟုတးေပ၈ ၁ငး့တုိ႔မြာ 

ေက္ာငး့သာ့အတျကး ရညးရျယးၿပီ့ေရ့သာ့ထာ့်ခငး့်ဖစးေပသညး၈ 

သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးအာ့လုဵ့တျငး အပိုငး့ (၀) ပိုငး့ပါွငးပါသညး၈ ၁ငး့တုိ႔မြာ လုပးေဆာငးခ္ကး၇ 

စညး့ကမး့ခ္ကးႏြငး ံစဵခ္ိနးစဵၫႊနး့တုိ႔်ဖစးပါသညး၈ 

ေကာငး့မျနးသညးံသငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးတစးခုက ေက္ာငး့သာ့အာ့ မိမိတုိ႔လုပးေဆာငးရမညးံ 

နညး့လမး့ကုိ ဆုဵ့်ဖတးတတးလာေစပါသညး၈ 

သိရြိမႈနယးပယးဆုိသညးမြာ ေတျ့ေခၚစဥး့စာ့်ခငး့အာ့အဆငးံ (၃)ဆငးံ်ဖငးံဖျဲ႔စညး့ထာ့သညးဟူေသာ 

အယူအဆအေပၚတျငးအေ်ခခဵပါသညး၈ 

Bloom‟s taxonomy မြာ သငးၾကာ့်ခငး့ႏြငးံသငးယူ်ခငး့တုိ႔အတျကး အေရ့ႀကီ့ပါသညး၈ 

သိရြိမႈနယးပယး၏အဆငးံတိုငး့က ရႈပးေထျ့မႈအဆငးံအမ္ဳိ့မ္ဳိ့တျငးတညးရြိေနၿပီ့ ဆရာအာ့ 

ေတျ့ေခၚစဥး့စာ့ရာတျငး ပို၊အစီအစဥးတက္ရြိေအာငး အေထာကးအကူ်ပဳပါသညး၈ 

သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကုိေရ့သာ့ရာတျငး ဆရာကရညးရျယးခ္ကးအာ့ မညးသညးံအဆငးံအတျကး 

ခ္ိနးဆေရ့သာ့ရမညးကိုစဥး့စာ့ရပါမညး၈ 

ေကာငး့မျနးစာေရ့သာ့ထာ့သညးံ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့မြာ SMART ႏြငးံအက္ဵဳ့ွငးပါသညး၈ 

သငးခနး့စာ်ပငးဆငး်ခငး့ဆုိသညးမြာ သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ သငးၾကာ့ေရ့ နညး့လမး့မ္ာ့ 

ေပၚတျငး အေ်ခခဵထာ့ကာ်ပငးဆငးထာ့သညးံ အေသ့စိတးအစီအစဥးကိုဆုိလုိပါသညး၈ 

ပုိ႔ခ္်ခငး့နညး့လမး့မ္ာ့ဆုိသညးမြာ ဆရာကေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကုိ 

ေအာငး်မငးစျာေရာကးရြိေစရနးအသုဵ့်ပဳသညးံ နညး့လမး့မ္ာ့်ဖစးပါသညး၈ 

ပုိ႔ခ္်ခငး့အတတးပညာဆုိသညးမြာ သတးမြတးထာ့သညးံသငးၾကာ့်ပဳမူပဵုမ္ာ့်ဖစးသညး၈ 

သငးခနး့စာကုိတငးဆကး်ပသရာတျငး အ်မတဲမး့ (၀)ပိုငး့ရြိပါသညး၈ ၁ငး့တုိ႔မြာ ေ်ပာသညးံအပုိငး့၇ 

်ပသသညးံအပုိးငး့ႏြငးံ လုပးေဆာငးသညးံအပုိငး့တုိ႔်ဖစးပါသညး၈ 
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သငးခနး့စာ (၂) 

တုိ့တကးမႈ၇ ေွဖနးအၾကဵ်ပဳခ္ကးႏြငးံ တတးေ်မာကးမႈကုိစစးေဆ့အကဲ်ဖတး်ခငး့ 
(Progress, feedback and assessment) 

 

သငးခနး့စာ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့၈ ဤသငးခနး့စာအၿပီ့တျငး သငးသညး 

 တတးေ်မာကးမႈကုိ စစးေဆ့အကဲ်ဖတးနညး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့အာ့ ချဲ်ခာ့ေဖားထုတးႏုိငးပါမညး၈  

 ထုိအကဲ်ဖတးနညး့မ္ာ့ကုိ အခငး့အက္ငး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့တျငး အသုဵ့်ပဳပုဵကိုလညး့ရြငး့်ပႏိုငးပါမညး၈ 

 ေွဖနးအၾကဵ်ပဳခ္ကးေပ့်ခငး့အေလံအက္ငးံေကာငး့ကုိ သရုပး်ပႏိုငးပါမညး၈ 

 တုိ့တကးမႈႏြငး ံစစးေဆ့အကဲ်ဖတးမႈတုိ႔အတျကး မြတးတမး့ထိနး့သိမး့ရနးလုိအပးခ္ကးကို 

ရြငး့်ပႏိုငးပါမညး၈ 

 

တတးေ်မာကးမႈကုိစစးေဆ့အကဲ်ဖတး်ခငး့ဆုိသညးမြာ အဘယးနညး့၈ 
 

Key words: 

Test = လူတစးေယာကး၏တတးကၽျမး့မႈ (သို႔) တတးသိနာ့လညးမႈကုိ ေမ့ချနး့တုိမ္ာ့ (သုိ႔) ပုစာၦ      

    ေလံက္ငးံခနး့မ္ာ့်ဖငးံ အစမး့စစးေဆ့မႈ 

Exam = လူတစးေယာကး၏တတးကၽျမး့မႈ (သို႔) တတးသိနာ့လညးမႈကုိ ေမ့ချနး့ရြညးမ္ာ့ (သို႔) ပုစာၦ     

    ေလံက္ငးံခနး့မ္ာ့်ဖငးံ ထုဵ့တမး့စဥးလာအရ ခငး့က္ငး့ကာ စာေမ့ပျဲစစးေဆ့မႈ 

Peers = တစးေယာကးကိုတစးေယာကး တူညီမႈရြိသူမ္ာ့ 

 

တတးေ်မာကးမႈကုိ စစးေဆ့အကဲ်ဖတးရနးနညး့လမး့ (၀) မ္ဳိ့ရြိပါသညး၈ ၁ငး့တုိ႔မြာ ပုိ႔ခ္မညးံဘာသာရပး 

(သုိ႔) သငးခနး့စာအစတျငး စစးေဆ့်ခငး့၇ သငးခနး့စာအလယးတျငး စစးေဆ့်ခငး့ႏြငးံ၇ အခနး့ဆုဵ့ 

စစးေဆ့်ခငး့တုိ႔်ဖစးပါသညး၈  

သငးခနး့စာအစတျငးစစးေဆ့်ခငး့က ေက္ာငး့သာ့တုိ႔ မညးမြ္အတိုငး့အတာအထိ သိရြိနာ့လညး 

ထာ့ၿပီ့ေၾကာငး့ကုိ ေဖား်ပသညး၈ ေက္ာငး့သာ့အာ့ မညးကစသငးရမညးကုိ သိ်ခငး့သညး ဆရာအတျကး 

သငးခနး့စာ်ပငးဆငးမႈတျငး အေထာကးအကူ်ဖစးေစပါသညး၈ 

သငးခနး့စာအလယးတျငး စစးေဆ့်ခငး့က ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကုိ မိမိတုိ႔ဆညး့ပူ့မႈတျငး မညးသုိ႔ တုိ့တကး 

လ္ကးရြိၿပီ့ ဘာေတျထပးၿပီ့ႀကိဳ့စာ့ရဦ့မညးကုိ သိရြိေစပါသညး၈ 

အခနး့ဆုဵ့စစးေဆ့်ခငး့ကမူ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က သူတုိ႔၏သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးပနး့တိုငးသုိ႔ 

ေရာကးရြိသညး၇ မေရာကးရြိသညးကုိ ်ပသပါသညး၈ 
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အကဲ်ဖတးနညး့မ္ာ့ 

ေအာကးတျငးေပ့ထာ့ေသာ စာသငးခနး့သငးေထာကးကူလႈပးရြာ့မႈ activities မ္ာ့ထဲမြ မညးသညးတို႔ကုိ 

အကဲ်ဖတးနညး့အ်ဖစးအသုဵ့်ပဳႏိုငးသနညး့၈ 
 

ေမ့ချနး့မ္ာ့၇  အစမး့စစးေဆ့မႈမ္ာ့၇   လကးေတျ႔လုပးေဆာငးမႈ၇  စာစီစာကုဵ့မ္ာ့၇ 
ေစာငးံၾကညးံေလံလာမႈ၇ သရုပးေဆာငး်ခငး့၇   စာေမ့ပျမဲ္ာ့၇   တငး်ပေဆျ့ေႏျ့ ်ခငး့၈ 
 

သငးသညး တတးကၽျမး့မႈကုိ စစးေဆ့အကဲ်ဖတးရာတျငး အထကးပါ စာသငးခနး့သငးေထာကးကူလႈပးရြာ့မႈ 

activities မ္ာ့အာ့လုဵ့ကုိ အသုဵ့်ပဳႏိုငးသညးဟုေ်ဖလြ္ငး လဵု့ွမြနး၏၈ ေက္ာငး့ဆရာအမ္ာ့စုမြာ 

အစမး့စစးေဆ့်ခငး့ႏြငး ံစာေမ့ပျဲမ္ာ့သညးသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကုိ အကဲ်ဖတးနညး့်ဖစးသညးဟု 

ထငးလ္ကးရြိေလသညး၈ အမြနးမြာ တတးကၽျမး့မႈအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကုိ စစးေဆ့ရာတျငး အထကးပါေဖား်ပခ္ကးမ္ာ့သာမက 

အ်ခာ့နညး့လမး့အမ္ာ့အ်ပာ့ကုိပါ အသုဵ့်ပဳႏိုငးပါသညး၈ 

အုပးစုအေန်ဖငးံ ေအာကးေဖား်ပပါ သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကုိ ်ပနးလညးသဵု့သပးပါ၈ 

ေအာကးတျငးေပ့ထာ့ေသာ မညးသညးံစစးေဆ့အကဲ်ဖတးနညး့မ္ာ့သညး ၁ငး့ရညးရျယးခ္ကးတစးခုစီႏြငးံ 

အေကာငး့ဆုဵ့ကုိကးညီမႈရြိမညးကုိဆုဵ့်ဖတးပါ၈ 
 

ေမ့ချနး့မ္ာ့၇  အစမး့စစးေဆ့မႈမ္ာ့၇   လကးေတျ႔လုပးေဆာငးမႈ၇  စာစီစာကုဵ့မ္ာ့၇ 
ေစာငးံၾကညးံေလံလာမႈ၇ သရုပးေဆာငး်ခငး့၇   စာေမ့ပျမဲ္ာ့၇   တငး်ပေဆျ့ေႏျ့ ်ခငး့၈ 
 

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး  

 အဂၤလိပးဘာသာစကာ့ကုိအသုဵ့်ပဳကာ မိမိတုိ႔အေၾကာငး့ေမ့ထာ့သညးံ ရို့စငး့ေသာေမ့ချနး့ 

(၂)ခုကုိေ်ဖဆုိႏုိငးပါမညး၈ 

 ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ႏြငးံပတးသကးေသာ အေရ့ႀကီ့ကိစၥရပး (၁)မ္ဳိ့ကုိ ေဖား်ပႏုိငးပါမညး၈ 

 လျယးအိတးေပၚတျငး ရို့စငး့ေသာအိပးေထာငးတစးလုဵ့ကုိ ခ္ဳပး်ပႏိုငးပါမညး၈ 

 သုဵ့နာ့ညီႀတိဂဵ၏ေထာငးံမ္ာ့သညး အဘယးေၾကာငးံ ၃ွဒီဂရီရြိသညးကုိ ရြငး့်ပႏိုငးပါမညး၈ 

 ကမာၻ႔ေခါငး့ေဆာငးသုဵ့ဦ့၏ အာ့ေကာငး့ခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ အာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ချဲ်ခမး့စိတး်ဖာႏုိငးပါမညး၈ 

 Survey အခ္ကးအလကးေကာကး်ခငး့နညး့လမး့ေပါငး့စဵုကုိ ေဖား်ပနုိငးပါမညး၈ 

 ေရြ့ဦ့သူနာ်ပဳစုနညး့ကုိ ေအာငး်မငးစျာတတးေ်မာကးလာပါမညး၈ 

 သစးပငးတစးပငးကို စိုကးပ္ဳိ့ႏိုငးပါမညး၈ 
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သငးခနး့စာအစတျငး စစးေဆ့်ခငး့ (သုိ႔) ကနဦ့စစးေဆ့မႈ 
ေက္ာငး့သာ့သစးတုိ႔ႏြငးစံေတျ႔ေသာအခါ သငး သူတုိ႔အေၾကာငး့ကုိသိရြိရနးလိုအပးပါသညး၈ သုိ႔မြသာလြ္ငး 

သူတုိ႔တျငးရြိေနႏိုငးသညးံ အခကးအခဲမ္ာ့ကုိ သငးသိရြိကာ၇ သငးံေက္ာငး့သာ့အာ့လုဵ့၏ လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ 

်ဖညးံဆညး့ေပ့ႏိုငးရနးအတျကး သငး်ပငးဆငးႏုိငးလိမးံမညး၈ ကနဦ့စစးေဆ့မႈနညး့လမး့သညး ၁ငး့လုိအပးခ္ကး 

မ္ာ့ကုိ သုဵ့သပးႏုိငးရနးအတျကး အသုဵ့ွငးေသာ နညး့တစးနညး့်ဖစးပါသညး၈ 
 

ပုိ႔ခ္မႈအစပုိငး့တျငး ဆရာက ေအာကးပါတုိ႔ကုိသဵု့သပးရနးလုိပါသညး၈ 

 ပုိ႔ခ္မညးံဘာသာရပးႏြငးံပတးသကးၿပီ့ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က မညး၊မညးမြ္ တတးသိ၇ နာ့လညး၇ တတးကၽျမး့ 

ၿပီ့်ဖစးသညး၇ 

 ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က အေရ့၇ အဖတးႏြငးံ ေလံလာ်ခငး့အေလံအထတုိ႔တျငး မညးမြ္တတးကၽျမး့ၿပီ့ 

်ဖစးသညး၇ 

 သူတုိ႔၏ ပုဂၢိဳလးေရ့ႏြငးံသကးဆိုငးေသာ အ်ခာ့လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ ရြိ မရြ၈ိ 
 

စာသငးႏြစး၏သငးတနး့ကာလ (term) အစ၉း ဆရာက ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့အကဲ်ဖတးရာတျငး 

အစမး့စစးေဆ့မႈမ္ဳိ့စဵုႏြငးံ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့ကုိ ေရာေႏြာအသုဵ့်ပဳႏိုငး၏၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ သူတုိ႔ဘာသာ 

အကဲ်ဖတးေစ်ခငး့သညးလညး့ အသုဵ့ွငးေသာနညး့လမး့်ဖစးပါသညး၈ သုိ႔ေသား သုေတသနအဆုိအရ 

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး မိမိကုိယးကုိ ႏြမိးခံ္အကဲ်ဖတးပုဵရေလသညး၈ 
 

အုပးစုအေန်ဖငး ံေအာကးပါ ်ဖစးစဥးမ္ာ့ကုိဖတးၿပီ့ ်ဖစးစဥးအဆုဵ့တျငးေပ့ထာ့ေသာ ေမ့ချနး့ကုိေ်ဖပါ၈ 
 

ေလံလာရနး ်ဖစးစဥး (ှ) 

သခ္ာၤဆရာတစးေယာကးသညး ထပးတူညီမြ္်ခငး့မ္ာ့ (simultaeneous equations) အေၾကာငး့ကုိ 

သငးေတာံမညး၈ သူက ေက္ာငး့သာ့အာ့လုဵ့သညး ထပးတူညီမြ္်ခငး့မ္ာ့ကုိ မကုိငးတျယးမြီတျငး 

အစဥးလုိကးညီမြ္်ခငး့မ္ာ့ (linear equations) ကုိ အရငးပိုငးႏုိငးေအာငးေလံလာရမညးကုိ သိပါသညး၈  

ကနဦ့စစးေဆ့မႈအတျကး သ ူဘာလုပးရပါမညးနညး့၈ 
 

ေလံလာရနး ်ဖစးစဥး (ဿ) 

အဂၤလိပးစကာ့ေ်ပာေသာ ပထွီဆရာတျငး ဖတးစာအုပးတစးအုပးသာရြိသညး၈ သူသညး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကုိ  

မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ တငး်ပေဆျ့ေႏျ့်ခငး့နညး့်ဖငးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ပုိ႔ခ္လိမးံမညးကို သူသိပါသညး၈ မိမိေက္ာငး့ 

သာ့အမ္ာ့စု၏ မိခငးဘာသာစကာ့သညး ်မနးမာစကာ့်ဖစးသညးကုိလညး့ သူသိပါသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ သူပို႔ခ္ 

သမြ္ေသာ တငး်ပေဆျ့ေႏျ့ ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က မြတးစုလုိကးႏုိငးေလာကးေအာငး အဂၤလိပးစာ မညးမြ္ 

တတးသညးကုိ သူသိခ္ငးပါသညး၈ 

ကနဦ့စစးေဆ့မႈအတျကး သူဘာလုပးရမညးနညး့၈ 
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ေလံလာရနး ်ဖစးစဥး (၀) 

သုဵ့ပတးအၾကာတျငး ပထမတနး့်ပဆရာမသညး မိမိအတနး့ထဲမြ ကေလ့(၀)ေယာကးအတျကး စၿပီ့ ပူပနးရေတာံ 

သညး၈ သနး့ႏုိငးသညးပိနးလြီေနၿပီ့ အာ့အငးမရြိ၈ စုကမူ သျကးလကးလျနး့ၿပီ့ ဆရာမ၏ ဂရုစိုကးခဵခ္ငးသူ၈ ေယာမြာ 

ေမ့လုိကးလြ္ငးေ်ဖတာအလျနးေႏြ့ၿပီ့ သူ႔ကမာၻေလ့ထဲသူ႔ဘာသာေနေလသညး၈ ထုိကေလ့မ္ာ့၏ လုိအပးခ္ကး 

မ္ာ့ကုိ ဆရာမကသိလုိပါသညး၈ 

ကနဦ့စစးေဆ့မႈအတျကး သ ူဘာလုပးရပါမညးနညး့၈ 

 

သငးခနး့စာအလယးတျငး စစးေဆ့်ခငး့ (သုိ႔) သငးယူေနစဥးစစးေဆ့်ခငး့ 
ဆရာအေတားမ္ာ့မ္ာ့သညး အစမး့စာေမ့ပျမဲ္ာ့ကုိအသုဵ့်ပဳကာ ေက္ာငး့သာ့၏တုိ့တကးမႈကုိ ဆုဵ့်ဖတး 

ေလံရြိၾကပါသညး၈ သုိ႔ေသား အစမး့စာေမ့ပျရဲမြတးမ္ာ့သညး ေက္ာငး့သာ့ကစာေမ့ပျဲေ်ဖရာတျငး မြနးသညး၇ 

မြာ့သညးကုိသာ ေဖား် ပပါသညး၈ ၁ငး့က ေက္ာငး့သာ့တစးေယာကးဘာေတျသငးယူခဲံသညးကုိ ေ်ပာမ်ပႏိုငးေပ၈  

အစမး့စာေမ့ပျသဲညး ေက္ာငး့သာ့အမြနးတကယး သငးယူသလာ့ဆုိသညးကို ခနး႔မြနး့ အကဲ်ဖတးသညးံ 

အလုပးတျငး ဆုိ့ရျာ့စျာေဆာငးရျကးပါသညး၈ ထုိစာေမ့ပျမဲ္ာ့သညး ၁ငး့တုိ႔အကဲ်ဖတးရမညး ံကိစၥတျငး 

အကဲ်ဖတး်ခငး့ မ်ပဳေသာေၾကာငးံ က္ဳိ့ေၾကာငး့ခိုငးလုဵမႈမရြိ၈ ယုဵၾကညးအာ့ထာ့မႈမ်ပဳႏိုငးေပ၈ 

တုိ့တကးမႈကုိစစးေဆ့ရာတျငး အေကာငး့ဆုဵ့ေသာနညး့လမး့တစးခုမြာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ေရာကးရြိရမညး႔ 

ပနး့တုိငးကိုေဖား်ပ သတးမြတးထာ့ေသာ သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံအတူ တုိငး့တာ်ခငး့်ပဳႏုိငးသညးံ ရလာဒး 

မ္ာ့ကုိအသုဵ့်ပဳကာ စစးေဆ့်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ ေက္ာငး့သာ့က သကးဆုိငးရာ သငးခနး့စာအတျကး သတးမြတး 

ထာ့သညးံ ရလာဒးမ္ာ့ကုိ မမြီႏုိငးပါက ဆရာသညး ဤ်ပႆနာကုိအေဆာတလ္ငး်မငးႏိုငးၿပီ့ စတငးေ်ဖရြငး့ႏုိငးပါ 

လိမံးမညး၈ 

သငးခနး့စာပုိ႔ခ္မႈတို့တကးခ္ိနးတျငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ စစးေဆ့အကဲ်ဖတး်ခငး့ကုိ ပဵုစဵတက္စစးေဆ့်ခငး့ 

(formative assessment) ဟုေခၚပါသညး၈ 
 

တနး့တူသူခ္ငး့ စစးေဆ့အကဲ်ဖတး်ခငး့၇ ကၽျႏုးပးတုိ႔မညးကံဲသုိ႔လုပးကုိငးေနၾကပါသနညး့၈ 
ေက္ာငး့သာ့အခ္ငး့ခ္ငး့ ထငး်မငးသဵု့သပးခ္ကးအ်ပနးအလြနးေပ့်ခငး့သညး တနး့တူသူခ္ငး့ စစးေဆ့ 

အကဲ်ဖတး်ခငး့်ဖစးသညး၈ တနး့တူအကဲ်ဖတး်ခငး့နညး့လမး့ကုိ အေ်ဖမ္ာ့ရြငး့လငး့တိက္မႈရြိေသာအခါ အသုဵ့်ပဳ 

ႏုိငးပါသညး၈ မိမိကိုယးပိုငးအယူအဆမ္ာ့ထညးံွငးသုဵ့သပးရနးလုိအပးပါက တနး့တူသူခ္ငး့ အကဲ်ဖတးနညး့ကုိ 

မသုဵ့သငးံပါ၈  

တနး့တူသူခ္ငး့အကဲ်ဖတးရာတျငး „မ္ကးမ်မငးက မ္ကးမ်မငးကုိဦ့ေဆာငး‟ သညးံ်ပႆနာရြိပါသညး၈ 

ဆုိလုိသညးမြာ ေက္ာငး့သာ့က မိမိကိုယးတိုငးဘာတစးလုဵ့မြနာ့မလညးေသာအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ ထငး်မငး 

သုဵ့သပးခ္ကးေပ့ရ်ခငး့ကုိဆုိလုိပါသညး၈ 
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ထုိ႔ေၾကာငးံ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး အခ္ငး့ခ္ငး့ၾကာ့တျငး အေထာကးအကူ်ပဳေသာ ေွဖနးခ္ကး 

မ္ာ့ကုိသာ ေပ့သငးံေၾကာငး့မြာ မြနးကနးပါသညး၈ သုိ႔ေသားထုိအခ္ကးသညး လကးေတျ႔တျငး အ်မဲတေစ 

်ဖစးခ္ငးမြ်ဖစးပါမညး၈ 
 

ေွဖနးအၾကဵ်ပဳခ္ကးေပ့်ခငး့၇ သငးတို႔မညးကံဲသုိ႔လုပးကုိငးေနၾကပါသနညး့၈ 
ဆရာက ေက္ာငး့သာ့၏လုပးေဆာငးခ္ကးကုိ အေကာငး့ဘကးမြသုဵ့သပးခ္ကးေပ့်ခငး့ကုိ ေွဖနး 

အၾကဵ်ပဳ်ခငး့ဟုေခၚပါသညး၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး သူတုိ႔ဆရာထဵမြ အေကာငး့ဘကးမြ သဵု့သပးခ္ကးေပ့မႈကို 

ပဵုမြနးရရြိ်ခငး့်ဖငး ံသူတို႔၏တုိ့တကးမႈႏႈနး့ကုိ သူတုိ႔ဘာသာေလံလာႏိုငးပါသညး၈ အေကာငး့ဘကးမြ သုဵ့သပး်ခငး့ 

ဆုိသညးမြာ ေက္ာငး့သာ့အာ့တုိ့တကးေစရနး အေထာကးအကူ်ပဳသညးံ ေွဖနးအၾကဵ်ပဳခ္ကး မ္ဳိ့ကုိေပ့်ခငး့ 

်ဖစးသညး၈ 

အေကာငး့ဘကးမြသုဵ့သပး်ခငး့သညး 
- ေက္ာငး့သာ့၏လုပးေဆာငးခ္ကးမြ ေကာငး့ေသာအခ္ကးမ္ာ့ကုိးနမူနာထုတးႏႈတး်ပ်ခငး့ 

- ေက္ာငး့သာ့ကပုိႀကိဳ့စာ့ရနး လိုအပးေသာေနရာမ္ာ့ကုိ ေထာကး်ပအၾကဵ်ပဳ်ခငး့ 

- ပိုမိုတုိ့တကးေစရနး မညးသညးံအရာမ္ာ့လုပးေဆာငးရမညးကုိ စဥး့စာ့ၾကရာတျငး ေက္ာငး့သာ့ကုိလညး့ 

ပါွငးစဥး့စာ့ေစ်ခငး့ 
 

ေွဖနးအၾကဵ်ပဳ်ခငး့ သဵသရာ (The Feedback Loop) 
 

ေွဖနးအၾကဵ်ပဳမႈ်ဖစးစဥးသညး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့တုိ့တကးေစရနး လုပးေဆာငးရမညးံအရာမ္ာ့ကုိ 

ၫႊနး်ပေသားလညး့ အႏႈတးလကၡဏာေဆာငးလြ္ငး စာသငးလုိစိတးနညး့လာမညး်ဖစးေသာေၾကာငးံ မညးသညးံ 

အခါမြ္ အႏႈတးလကၡဏာမေဆာငးသငးံပါ၈  

                           
  

ေလံက္ငးံမႈ 

ေွဖနးအၾကဵ 

်ပဳ်ခငး့ 

အမြာ့်ပငး်ခငး့ 

ထပးမဵေလံ
က္ငးံ်ခငး့ 

မြတးမိ်ခငး့ 
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သငးံအုပးစုအတျငး့တျငး ေအာကးပါ ေွဖနးအၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကုိ ်ပနးလညးသဵု့သပးပါ၈ အ်ပဳသေဘာေဆာငးသညးံ 

အၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကုိ ရြာေဖျကာ √ ်ခစးပါ၈ အ်ပဳသေဘာမေဆာငးသညးံအၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့ကုိမူ x  ်ခစးပါ၈ 

အ်ပဳသေဘာမေဆာငးသညးံအၾကဵ်ပဳခ္ကးမ္ာ့က မညးသညးံအတျကးေၾကာငးံ အ်ပဳသေဘာမေဆာငးသညးကုိ 

ရြငး့်ပၿပီ့ အၾကဵ်ပဳခ္ကးအသစးေရ့ေပ့ပါ၈ 
 

ေွဖနးအၾကဵ်ပဳခ္ကး √  x   ရြငး့လငး့ခ္ကး 
ဒီဟာမမြနးဘူ့၈ ေနာကးတစးခါ်ပနးလုပးပါ၈   

သိပးေကာငး့တယး၈ ဆရာေတာံ်မငးရတာ 

သေဘာက္တယးေဟံ၈ 
  

ဦ့ေႏြာကးမရြ ိဒီအမြာ့ကုိပဲ ထပးမြာ့်ပနးၿပီ၈ 
မငး့အိပးေနတာလာ့၈ ဒါမြမဟုတး တ်ခာ့ကုိ 

အာရုဵေရာကးေနသလာ့၈ 

  

အုိ့၇ ေနာကးထပး တလျႀဲကီ့စီထာ့်ပနးၿပီ၈ 
ဆုိ့လုိကးတာကျာ၈ 

  

မငး့ဘာ်ဖစးေနတာလဲ၈ 
ၿပီ့ရမံဲရကးသတးမြတးထာ့တာရြိတယးမဟုတးလာ့၈ 
ေက့္ဇူ့်ပဳၿပီ့ ေနာကးတစးႀကိမးၿပီ့ေအာငး်ပနးလုပးေပ့ပါ၈ 

  

ေတားလုိကးတာ၈   

သိပးေကာငး့တာပ၈ဲ အဓိကအခ္ကးေတျအာ့လုဵ့ကုိ 

မငး့ေရ့ထာ့တယး၈ ဒါေပမံဲ 

စာစီစာကဵု့တညးေဆာကးပဵုဟာ 

နနဲ႐ဲႈပးေထျ့ေနတယးကျယး၈ တုိ႔ ဒါကုိ 

ဘယးလို်ပနး်ပငးၾကရငးေကာငး့မလဲ၈ 

  

 

အမြတးေပ့်ခငး့ 
ပဵုစဵတက္စစးေဆ့်ခငး့ (formative assessment)သညး သငးယူမႈ်ဖစးစဥး၏ တစးစိတးတစးေဒသ 

်ဖစးသညး၈ သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ကုိေအာငး်မငးရနးတိုငး့တာ်ခငး့တစးမ္ဳိ့လညး့မညးပါသညး၈ ဆရာက 

စစးေဆ့အကဲ်ဖတးမႈတစးခုအာ့ ေအာငး်မငးမႈကုိတိုငး့တာရာတျငး အသုဵ့်ပဳရနးရညးရျယးပါက အဓိက စနစး 

ႏြစးမ္ဳိ့ထဲမြ တစးမ္ဳိ့ကုိအသုဵ့်ပဳကာ ထုိစစးေဆ့မႈအတျကး အမြတးေပ့ပါသညး၈ 
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(ဿ) ဆငးံခ္ဳိ့အမြတးေပ့စနစး 
ဤနညး့စနစးကုိ ေက္ာငး့သာ့ကမညးသုိ႔ေသာအေၾကာငး့အရာကုိ လုပးေဆာငးရနးလုိအပးသညးကို 

ရြငး့လငး့စျာသိရြိၿပီ့ ကၽျမး့က္ငးမႈမ္ာ့စျာကုိအသုဵ့ခ္ရသညးံ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့အတျကး အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ 

အသုဵ့်ပဳေလံရြိၾကပါသညး၈ ဥပမာ - တငးဆကး်ပသမႈမ္ာ့၇ ပေရာံဂ္ကးအစီရငးခဵစာမ္ာ့ (သုိ႔) လကးေတျ႔ 

အသုဵ့ခ္ကၽျမး့က္ငးမႈမ္ာ့၈ ပထမတစးႀကိမးစာေမ့ပျမဲေအာငး်မငးေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ မိမိတုိ႔၏ 

အေ်ခအေနကုိ မညးကဲံသုိ႔တုိ့တကးေအာငး်ပဳလုပးရမညးကုိ ဆရာက အေသ့စိတးေွဖနးအၾကဵ်ပဳခ္ကး 

ေပ့ရမညး်ဖစးၿပီ့ အေ်ပာငး့အလဲမ္ာ့်ပဳလုပးရနး အခ္ိနးေပ့ရမညး၈ စာ်ပနးလုပးခ္ိနးတျငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က 

အၾကဵ်ပဳခ္ကးကုိ်ပနးလညးကုိ့ကာ့ၾကညးံရႈႏိုငးရနး စာ်ဖငးေံရ့သာ့ေွဖနးအၾကဵ်ပဳ်ခငး့နညး့လမး့သာ အေကာငး့ဆုဵ့ 

်ဖစးသညး၈ 
 

အဆငးံလုိကးအမြတးေပ့စနစး 
ကိနး့ဂဏနး့်ဖငးံအမြတးေပ့စနစးတျငး ေအာငးမြတးကိုသတးမြတး်ခငး့သညး ဘာသာရပးအေပၚႏြငးံ 

စစးေဆ့သညးံေမ့ချနး့ပုဵစဵအေပၚမူတညးပါသညး၈ မြာ့၇မြနး ေ်ဖဆုိရမညးံေမ့ချနး့မ္ဳိ့တျငး ကိနး့ဂဏနး့်ဖငးံ 

အမြတးေပ့စနစးသညး မ္ာ့စျာအသုဵ့က္သလုိ အ်ခာ့ပုဵစဵမ္ာ့အတျကးလညး့သုဵ့ႏိုငးပါသညး၈ ဥပမာ - အမြတး 

(ဿွ)စာ အတနး့လုပးငနး့တစးခုတျငး (၂)မြတးသညး သုေတသနအတျကး၇ (၂)မြတးကမူ ်ပနးလညး အစီရငးခဵ်ခငး့ 

အတျကး၇ ေနာကး (၂)မြတးကို ချဲ်ခမး့စိတး်ဖာ်ခငး့ႏြငးံ က္နး (၂)မြတးအာ့ တငး်ပေဆျ့ေႏျ့ ်ခငး့ အတျကး သတးမြတး 

ႏုိငးပါသညး၈  အကၡရာစာလုဵ့်ဖငးံအမြတးေပ့စနစးမ္ဳိ့ကုိေတာံ စာစီစာကုဵ့မ္ာ့ (သုိ႔) တီထျငးမႈမ္ာ့စ်ဖငးံ အတိအက္ 

အမြတးေပ့၊မရေသာ အေ်ခအေနတုိ႔တျငးသုဵ့ေလံရြိပါသညး၈ အကၡရာစာလုဵ့်ဖငးံ အမြတးေပ့စနစးတျငး မ္ာ့ေသာ 

အာ့်ဖငးံ စာလုဵ့ ၀လုဵ့မြ ၂လုဵ့အထိသတးမြတးေလံရြိသညး၈ ဥပမာ D သညး က္ရႈဵ့၇ C သညး ေအာငးမြတး၇ B သညး 

ေအာငးမြတး၇ A သညးလညး့ ေအာငးမြတး၈ 
 

အကဲ်ဖတးမႈလုပးငနး့ 
အုပးစုအေန်ဖငး ံ(ဿ)ဆငးံခ္ဳိ့ အမြတးေပ့စနစးႏြငး ံအဆငးံလုိကးအမြတးေပ့စနစး (ဿ)မ္ဳိ့စလုဵ့၏ 

အာ့သာခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံအာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေဆျ့ေႏျ့ပါ၈ စာရျကးေပၚတျငး စာရငး့်ပဳစုၿပီ့ အတနး့အာ့ တငး်ပ 

ေဆျ့ေႏျ့ ရနး ်ပငးဆငးပါ၈ 

အုပးစုအေန်ဖငးံ ဖိုငးနယးစာေမ့ပျႀဲကီ့တစးခုထဲအာ့ အမြတး ၃ွ သတးမြတးၿပီ့ အတနး့လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ 

အမြတး ၁ွသတးမြတး်ခငး့ကိစၥႏြငးံ၇ ဖုိငးနယးစာေမ့ပျကဲို အမြတး ၀ွဖို့သာေမ့ၿပီ့ အတနး့လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ အမြတး 

၃ွဖုိ့သတးမြတးကာ ေက္ာငး့ေခၚခ္ိနးႏြငးံ သငးယူမႈသေဘာထာ့ကုိ ှွမြတးဖို့ေပ့ထာ့်ခငး့ကိစၥကုိ ႏႈိငး့ယြဥး 

ေဆျ့ေႏျ့ ပါ၈ အတနး့အာ့ မိမိ၏အယူအဆကုိတငး်ပေဆျ့ေႏျ့ ရနး ်ပငးဆငးပါ၈ 

အုပးစုအေန်ဖငးံ စာသငးႏြစး၏သငးတနး့ကာလ (term) တေလြ္ာကးလုဵ့ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏ 

အမြတးစာရငး့ကုိ စနစးတက္ထိနး့သိမး့ရနး ပုဵစဵတစးခုတညးေဆာကးပါ၈ ထုိ႔ေနာကး အတနး့အာ့ေ်ပာ်ပရနး 

်ပငးဆငးပါ၈ 
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အခနး့ဆုဵ့စစးေဆ့်ခငး့ (သုိ႔) ်ခဵဳငုဵစစးေဆ့မႈ 
အခနး့ဆုဵ့ (သုိ႔) ်ခဵဳငုဵစစးေဆ့မႈသညး သငးခနး့စာအာ့လုဵ့ပုိ႔ခ္ၿပီ့သညးံအခါ ေက္ာငး့သာ့က 

မညးမြ္သငးယူခဲံသညးကုိတုိငး့တာသညး၈ ဆရာက ေက္ာငး့သာ့အာ့လုဵ့သာတူညီမြ္်ဖစးေစရနး သငးခနး့စာ 

ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့ ေအာငး်မငးသညး၇မေအာငး်မငးသညးကုိေဖား်ပသညးံ စစးေဆ့အကဲ်ဖတး်ခငး့ပုဵစဵအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကုိ 

ေရာေႏြာအသုဵ့်ပဳသငးံပါသညး၈ အခ္ဳိ႕ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏ တစးႏြစးတာလုပးေဆာငးမႈမ္ာ့ 

ကုိလညး့ အခနး့ဆုဵ့စစးေဆ့မႈတျငး ထညံးသျငး့တျကးခ္ကးပါသညး၈ ယငး့ကုိ စဥးဆကးမ်ပတးအကဲ်ဖတး်ခငး့ 

(continuous assessment) ဟုေခၚပါသညး၈ ထုိအေလံအက္ငးံသညး ေကာငး့ေသာအေလံအက္ငးံ်ဖစး၏၈ 

တစးနညး့အာ့်ဖငး ံေက္ာငး့သာ့၏ေအာငး်မငးမႈရလာဒးသညး (၀)နာရီသာေ်ဖရေသာစာေမ့ပျအဲေပၚတျငး 

မူတညးမေနပဲ သူလုပးခဲံေသာေက္ာငး့လုပးငနး့အာ့လုဵ့အေပၚတျငးမူတညးသညး၈ အခ္ဳိ႕ေက္ာငး့မ္ာ့တျငး 

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ တစးႏြစးပတးလုဵ့လုပးေဆာငးခဲံေသာ အတနး့လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ စုစုေပါငး့အမြတး၏ ၃ွရာခိုငးႏႈနး့ 

သတးမြတးၿပီ့ ႏြစးကုနးမြေ်ဖရေသာအခနး့ဆုဵ့စာေမ့ပျဲမ္ာ့ကုိ ၁ွရာခိုငးႏႈနး့သာသတးမြတးပါသညး၈ 
 

စာေမ့ပျမဲ္ာ့ 
အကယး၊ စာေမ့ပျဲမ္ာ့သညး စစးေဆ့အကဲ်ဖတးမႈနညး့လမး့အ်ဖစး ေက္ာငး့တျငးအသုဵ့်ပဳပါက 

ဆရာသညးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကုိ ဖုိငးနယးစာေမ့ပျမဲေ်ဖမြ ီေလံက္ငးံေပ့ရနးလုိအပးသညး၈ စာေမ့ပျေဲကာငး့စျာ 

ေ်ဖဆုိႏုိငးရနး လိုအပးေသာ တတးကၽျမး့မႈမ္ာ့မြာ 

 ၫႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ဖတးတတး်ခငး့၈ ၈ ေမ့ချနး့ကုိေသခ္ာမဖတးတတးပါက စာေမ့ပျဲတျငးအမြာ့မ္ာ့လုပးရနး 

လျယးကူသညး၈ 

 မြတးဥာဏး၈ ၈ ဘာသာရပးအလုိကးမူတညးၿပီ့ ေက္ာငး့သာ့ကအခ္ကးအလကးမ္ာ့၇ဥပမာမ္ာ့ႏြငးံ 

သခ္ာၤတျကး်ခငး့ကံဲသို႔ ကိစၥရပးမ္ာ့ကုိ မညးသို႔လုပးေဆာငးရမညးတုိ႔ကုိ မြတးမိရနးလုိေကာငး့လုိေပမညး၈ 

အက္ဥး့ခ္ဳပး်ခငး့၇ မြတးစုအတုိခ္ဵဳ့ေရ့မြတး်ခငး့ (သုိ႔) mind-map မ္ာ့ေရ့ဆျဲ် ခငး့အစရြိသညးံ 

စာအ်ပနးအလြနးေႏျ့ ်ခငး့နညး့နာမ္ာ့သညး မၾကာခဏသငးၾကာ့ေပ့ရနးလုိအပးပါသညး၈ 

 ရငး့ႏြီ့ကၽျမး့ွငးမႈ၈ ၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး စာေမ့ပျေဲမ့ချနး့ပုဵစဵႏြငး ံရငး့ႏြီ့ကၽျမး့ွငးမႈ 

ရြိသငးံပါသညး၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ စာစီစာကုဵ့တစးပုဒးမညးသုိ႔ေရ့ရမညးကုိ လကးေတျ႔ေလံက္ငးံ 

မေပ့ဖူ့ပဲေသားလညး့ေကာငး့၇ ်ဖစးစဥးေလံလာ်ခငး့ (case study) ကို လကးေတျ႔မေလံလာ 

ေစဖူ့ပဲေသားလညး့ေကာငး့ စာေမ့ပျတဲျငးေမ့်ခငး့သညး မြ္တမႈမရြိပါ၈ 

 အခ္ိနးကုိကးတတး်ခငး့၈ ၈ အခ္ိနးကုိစီမဵခနး႔ချဲတတး်ခငး့သညးလညး့ ေလံက္ငးံေပ့ရနးလုိအပးေသာ 

တတးကၽျမး့မႈတစးခု်ဖစးပါသညး၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး စာေမ့ပျခဲနး့ထဲတျငး ်ပငးပတျငးသငးယူ 

ေလံလာသညးထကး ပိုမိုလ္ငး်မနးစျာ ေ်ဖဆုိႏုိငးရပါမညး၈ 
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ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကုိ စာေမ့ပျေဲ်ဖရနးႀကိဳတငး်ပငးဆငးေပ့ရာတျငး ေမ့ချနး့ေဟာငး့မ္ာ့ကုိ ေလံလာ 

ေစ်ခငး့်ဖငး ံေဖား်ပပါတတးကၽျမး့မႈမ္ာ့ကုိ ေလံက္ငးံေပ့ႏိုငးပါသညး၈ 
 

စစးေဆ့အကဲ်ဖတးမႈလုပးငနး့ 
ေအာကးတျငးေပ့ထာ့ေသာ စကာ့လုဵ့တိုငး့ကုိ အတုိခ္ဳပးအဓိပၸါယးဖျငးံဆုိပါ၈ 

 ကနဦ့စစးေဆ့မႈ (Initial assessment)   

 

 

 ပဵုစဵတက္စစးေဆ့်ခငး့ (Formative assessment)   

 

 

 ်ခဵဳငုဵစစးေဆ့မႈ (Summative assessment)  

 

 

 မိမိကုိယးကုိ ်ပနးလညးစစးေဆ့်ခငး့ (Self assessment) 

 

 

 တနး့တူသူခ္ငး့ အ်ပနးအလြနးအကဲ်ဖတး်ခငး့ (Peer assessment) 

 

 

 စဥးဆကးမ်ပတး အကဲ်ဖတး်ခငး့ (Continuous assessment) 

 

 

တုိ့တကးမႈ၇ ေွဖနးအၾကဵ်ပဳခ္ကးႏြငးံ တတးေ်မာကးမႈကုိစစးေဆ့အကဲ်ဖတး်ခငး့ - အက္ဥး့ခ္ဳပး 
ေအာကးပါေပ့ထာ့ခ္ကးသညး တစးဦ့ခ္ငး့လုပးေဆာငးရမညးံ လႈပးရြာ့မႈ်ဖစးသညး၈ 

ဤသငးခနး့စာမြ „အေရ့ႀကီ့ေသာ‟ အခ္ကးမ္ာ့ကုိ အက္ဥး့ခ္ဳပးထုတးႏႈတးပါ၈ အက္ဥး့ခ္ဳပးသညး 

ယခငးသငးခနး့စာမ္ာ့ကဲံသုိ႔ အခ္ကးမ္ာ့ကုိစာရငး့်ပဳစုသညးံပုဵစဵမ္ဳိ့်ပဳလုပးႏုိငးသညး၈ အေရ့ႀကီ့သညးံ အခ္ကး 

မ္ာ့ကုိသာ ေဖား်ပထာ့သညးံ စာေၾကာငး့တစးေၾကာငး့လညး့်ပဳလုပးႏုိငးပါသညး၈ သုိ႔မဟုတး mind-map 

ကဲံသုိ႔ေသာ ပဵုစဵကာ့ခ္ပးးတစးခုလညး့ဖနးတီ့ႏိုငးပါသညး၈ 
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သငးခနး့စာ (၃) 

သငးေထာကးကူပစၥညး့မ္ာ့ 
(Resources) 

 

သငးခနး့စာ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့၈ ဤသငးခနး့စာအၿပီ့တျငး သငးသညး 

 သငး ပုိ႔ခ္မညးံဘာသာရပးအတျကး အသငးံရြိေသာသငးေထာကးကူပစၥညး့မ္ာ့ကုိ ေရျ့ ခ္ယးႏိုငးးပါမညး၈  

 သငး ပုိ႔ခ္မညးံဘာသာရပးအတျကး သငးေထာကးကူပစၥညး့မ္ာ့ကုိ တီထျငးအသုဵ့်ပဳႏိုငးပါမညး၈ 

 

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ပညာသငးယူမႈအေပၚတျငး စိတးွ ငးတစာ့ရြိေစရနး 

သငးေထာကးကူပစၥညး့မ္ဳိ့စဵုကုိအသုဵ့ခ္ဖုိ႔ေကာငး့ပါသညး၈ 

ေက္ာငး့အေတားမ္ာ့မ္ာ့တျငး သငးေထာကးကူပစၥညး့ 

အနညး့ငယးသာရြိၿပီ့ ပစၥညး့သစးမ္ာ့ွယးယူရနးလညး့ 

ေငျေၾက့လုဵေလာကးမႈမရြိပါ၈ တစးနညး့အာ့်ဖငးံ ဆရာက 

ရရာပစၥညး့မ္ာ့ကုိအသုဵ့်ပဳကာ 

သငးေထာကးကူရႏုိငးသေလာကးမ္ာ့မ္ာ့ရရြိေအာငး 

ဖနးတီ့ရမညး်ဖစးသညး၈ 
 

Key words 

Resources = စာသငးၾကာ့ရာတျငး အေထာကးအကူ်ပဳသညးံ ပစၥညး့မ္ာ့ 

Materials = သငးခနး့စာစာအုပးမ္ာ့၇ ေ်မပုဵမ္ာ့၇ DVD မ္ာ့၇ စာၾကညးံတုိကးမြစာအုပးမ္ာ့၇   

  စာေရ့ကိရိယာမ္ာ့ အစရြိသညး ံသငးေထာကးကူပစၥညး့မ္ာ့ 

Equipment = ေက္ာကးသငးပုနး့၇ မိတၱဴကူ့စကး၇ ကျနးပ္ဴတာမ္ာ့ 
 

သငးေထာကးကူပစၥညး့မ္ာ့အာ့ သုေတသန်ပဳ်ခငး့ 

အုပးစုအလုိကး ေအာကးပါ အပိုငး့က႑မ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊ ေဆျ့ေႏျ့ပါ၈ 

 စာသငးခနး့ (Classroom) 

 ကိရိယာမ္ာ့ (Equipment) 

 ပစၥညး့မ္ာ့ (Materials) 

 စာၾကညးံတုိကး (Library) 

 လူအငးအာ့ (People) 
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က႑တိုငး့ႏြငးံပတးသကး၊ သငးေကာကးယူရရြိေသာအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ အက္ဥး့ခ္ဳပးၿပီ့ချဲ် ခမး့စိတး်ဖာပါ၈ 

ထုိ႔ေနာကး အတနး့အာ့တငး်ပရနး်ပငးဆငးပါ၈ 

ေအာကးပါစာရငး့ကုိ လမး့ၫႊနးခ္ကးအ်ဖငးံ အသုဵ့်ပဳပါ၈ စကာ့လုဵ့မ္ာ့ကုိ ထပးတူကူ့မခ္ပါႏြငးံ၈ 

သငးံအုပးစု၏လုိအပးခ္ကးအရ ်ပနးၫြိပါ၈ 
 

သငးေထာကးကူပစၥညး့ အေသ့စိတးေဖား်ပခ္ကး မြတးစုေရ့ရနး 
 စာသငးခနး့  

စာ့ပျမဲ္ာ့ႏြငးံထုိငးခုဵမ္ာ့ လုဵ့ွမရြိပါ၈ 
တစးဆကးတညး့ရြိေသာ စာ့ပျဲမ္ာ့ႏြငးံထုိငးခဵုမ္ာ့ 
ေရႊ႕ေ်ပာငး့ႏုိငးေသာ စာ့ပျမဲ္ာ့ႏြငးံထိုငးခဵုမ္ာ့ 

 

ေက္ာကးသငးပုနး့မ္ာ့ အမညး့ေရာငး၈ 
အ်ဖဴေရာငး၈ 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အသုဵ့်ပဳချငးံရြိပါသလာ့၈ 

 

နဵရဵေပၚတျငး်ပသထာ့်ခငး့ လုဵ့ွမရြိပါ၈ 
ေ်မပုဵမ္ာ့ႏြငးံ ပုိစတာမ္ာ့၈ 
ေက္ာငး့သာ့၏လုပးေဆာငးခ္ကး၈ 

 

လြ္ပးစစးပစၥညး့ လုဵ့ွမရြိပါ၈ 
တစးခါတစးရဵသာသုဵ့ႏိုငးပါသညး၈ 
အသုဵ့်ပဳရ အဆငးေ်ပေခ္ာေမျ႔ပါသညး၈ 
အဆငးမေ်ပပါ၈ 

 

 ကိရိယာ  

အၾကာ့၇အ်မငးဆိုငးရာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အေချနာ့ေထာငးချငးံရြိပါသလာ့၈ 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ရုပးရြငးၾကညးံချငးံရြိပါသလာ့၈ 

 

ကျနးပ္ဴတာမ္ာ့ ဘယးႏြစးလုဵ့ရြိပါသနညး့၈ 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အသုဵ့်ပဳချငးံရြိပါသလာ့၈ 
မညးမြ္ေခတးမြီေအာငး မျမး့မဵထာ့ပါသနညး့၈ 
မညးသညးံ software မ္ာ့သျငး့ထာ့သနညး့၈ 
Software ကုိတရာ့ွငးထညးံထာ့ပါသလာ့၈ 
အငးတာနကးကိုအဆငးသငးံအသုဵ့်ပဳႏိုငးရနး 
်ပဳလုပးထာ့ပါသလာ့၈ 
ကျနးပ္ဴတာ်ဖငးံ Multimedia အသုဵ့်ပဳႏိုငးပါသလာ့၈ 

 

လုိအပးသလုိအသုဵ့်ပဳရနး
ထာ့ရြိသညးံ အထူ့သငး 
ေထာကးကူ ပစၥညးမ္ာ့ 
 

ဥပမာ သိပၸဵပစၥညး့မ္ာ့ (သုိ႔) 
အလျနးငယးေသာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျကး အရုပးမ္ာ့ 
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စာသငးခနး့ 

အရငး့အ်မစးမ္ာ့ 

ပစၥညး့ 

အေသတပးဆငးထာ့သညးံ 

ပရိေဘာဂမ္ာ့ 

ေရႊ႕ေ်ပာငး့ႏိုငးသညးံ 

ပရိေဘာဂမ္ာ့ 

ကျနးပ္ဴတာမ္ာ့ 

 ပစၥညး့မ္ာ့  

ဖတးစာအုပးမ္ာ့ ဆရာကုိငး တစးအုပးသာရြိသညး၈ 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က စာအုပးကုိေွမြ္ဖတးရသညး၈ 
ေက္ာငး့သာ့တိုငး့ ဖတးစာအုပးကုိယးစီရိြၾကသညး၈ 
ယခငးေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အက္ 
စာအုပးအေဟာငး့မ္ာ့ကုိငးရသညး၈ 

 

အပုိေဆာငး့ပစၥညး့ ဥပမာ - အဂၤလိပးစာအတနး့အတျကး အဂၤလိပးဘာသာ်ဖငးံ 
နာ့ေထာငးႏုိငးသညးံသငးေထာကးကူမ္ာ့ရြိပါသလာ့၈ 

 

စာေရ့ကိရိယာ ဆရာ၉ စာေရ့ကိရိယာရြိပါသလာ့၈ 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ေရာ စာေရ့ကိရိယာရြိပါရဲ႕လာ့၈ 
မညးမြ္ရြိၾကပါသနညး့၈ 

 

 စာၾကညးံတုိကး  

စာအုပးမ္ာ့ စာအုပးပမာဏ၈ 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က စာအုပးမ္ာ့ကုိငြာ့ဖတးပါသလာ့၈ 
စာအုပးမ္ာ့အသုဵ့ွငးပါရဲ႕လာ့၈ 
စာအုပးမ္ာ့ကုိ ေခတးမြီေအာငးမျမး့မဵထာ့ပါသလာ့၈ 

 

ကုိ့ကာ့စရာမ္ာ့ စျယးစဵုက္မး့မ္ာ့၇ အဘိဓါနးမ္ာ့ႏြငးံ ေ်မပုဵစာအုပးမ္ာ့၈  

 လူအငးအာ့  

 အ်ခာ့ဆရာမ္ာ့၈  

 ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က လူသာ့အရငး့အ်မစးမ္ာ့အ်ဖစး၈  

 အရပးသူ၇အရပးသာ့မ္ာ့၈   

 

 

ေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့ကုိ mind-map ဆျကဲာ အက္ဥး့ခ္ဳပးေဖား်ပပါ၈ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ှ၈ သငးစုေဆာငး့ထာ့ေသာအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ ချဲ်ခမး့စိတး်ဖာၿပီ့ အဓိကအခ္ကးမ္ာ့ကုိ ဆဵု့်ဖတးပါ၈ 
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ဿ၈ ဘာသာရပးအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ႏြငးံ အတနး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့အတျကး 

သငးေထာကးကူပစၥညး့မ္ာ့ကမညးမြ္ေကာငး့သညးကုိစဥး့စာ့ဆုဵ့်ဖတးပါ၈ 

၀၈ ေက္ာငး့အေန်ဖငးံရငးဆိုငးရမညးံ အႀကီ့ဆုဵ့ေသာ သငးေထာကးကူပစၥညး့်ပသနာကုိ ဆဵု့်ဖတးပါ၈ 

၁၈ သငး၏ေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့ကုိ လုပးေဆာငးထာ့ေသာ mind-map အာ့်ပသ်ခငး့၇ အဓိကအခ္ကးမ္ာ့ကုိ 

အက္ဥး့ခ္ဳပးေ်ပာ်ပ်ခငး့ႏြငး ံသငး၏ထငး်မငးယူဆခ္ကး်ဖစးေသာ အႀကီ့ဆုဵ့သငးေထာကးကူ်ပသနာကုိ 

်ပနးလညးသုဵ့သပး်ခငး့တုိ႔်ဖငး ံအတနး့အာ့ရြငး့လငး့်ပပါ၈ 
 

်ပႆနာေ်ဖရြငး့်ခငး့ႏြငး ံပတးသကးသညးံ ေလံလာရနး်ဖစးစဥး 

အုပးစုအေန်ဖငး ံေအာကးပါအေ်ခအေနတုိ႔ကုိ ေဆျ့ေႏျ့ပါ၈ တကးႂကျစျာပါွငးႏုိငးမညးံ ပုိ႔ခ္မႈနညး့နာမ္ာ့၇ သငးယူမႈ 

နညး့နာမ္ာ့ႏြငး ံေအာကးေဖား်ပပါဆရာမ္ာ့က ်ဖစးစဥးတုိငး့တျငး အသုဵ့်ပဳသငးံသညးံ သငးေထာကးကူပစၥညး့မ္ာ့ 

ကုိ စာရငး့်ပဳစုပါ၈ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဒီသိပၸဵစာအုပးက က္ေနားေက္ာငး့တုနး့က 

သငးခဲံရတဲံစာအုပးပဲ၈ အခုေတာံ က္ေနားက 

လုပးသကးရသိပၸဵဆရာတေယာကး်ဖစးေနၿပီ၈  

ဒီစာအုပးဟာ က္ေနားတုိေခတးတုနး့က 

အေတားေလ့ေကာငး့တယးဆုိေတာံ အခုလဲ 

က္ေနားံေက္ာငး့သာ့ေတျကုိ 

ဒီစာအုပးနဲသငးရရငးေကာငး့မြာပဲ၈ 

 

တစးတနး့လုဵ့အတျကး ဖတးစာအုပးက 

တစးအုပးပဲရြိတာ၈ ဒီေတာံ က္မက 

အာ့လုဵ့ၾကာ့ေအာငး အက္ယးႀကီ့ 

ဖတး်ပမယး၈ ေက္ာငး့သာ့ေတျက 

သူတုိမြတးစုစာအုပးေတျထဲကုိ 

စာေတျလိုကးကူ့ေရ့ပီ့ သငးယူၾကမြာေပါံ၈ 

 

က္မကေတာံ ေက္ာငး့သာ့ 

ေတျကိ ုပဵုဆျသဲငးတံဲေနရာ 

မြာေက္ာကးသငးပုနး့ေပၚဆျဲ် ပလုိကးတာ 

ပဲ၈ ၿပီ့ေတာံ သူတုိကုိ မတူေအာငး 

ဘယးလိုအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ဆျႏဲုိငးတယးဆုိတ 

ေ်ပာ်ပတယး၈ ၿပီ့မြ သူတုိမြတးစု 

စာအုပးေတျထဲကို ကူ့ယူချငးံ်ပဳပါတယး၈ 

 

က္ေနားကေတာံ တကးႂကျစျာပါွငးႏုိငးတဲ ံ

နညး့လမး့ေတျကို အသဵု့်ပဳတယးထငးတာပဲ၈ 

ေက္ာငး့သာ့ေတျက သငးခနး့စာကုိ ဖတးၿပီ့ရငး 

နာ့လညးမႈကိုစစးေဆ့တံဲအေနနဲ က္ေနား 

သူတုိကို ေမ့ချနး့ေတျ ေမ့ေလံရြိပါတယး၈ 
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အကဲ်ဖတးမႈလုပးငနး့ 

အုပးစုအေန်ဖငးံ မညးသညးံဖတးစာအုပးမြမဆုိ သငးႏြငးံလုိကးေလ္ာညီေထျ်ဖစးမညးဟုခဵစာ့ရသညးံ 

ႀကိဳကးႏြစးသကးရာ မညးသညးံေခါငး့စဥးကုိမဆုိေရျ့ ခ္ယးၿပီ့ သငးခနး့စာတစးခုအတျကး သတးမြတးခ္ကးေဘာငး 

တစးခုကုိေရ့ဆျပဲါ၈  ထိုေဘာငး၏တစးစိတးတစးေဒသအ်ဖစး တကးႂကျစျာသငးၾကာ့်ခငး့ႏြငးံ သငးယူ်ခငး့ နညး့နာ 

မ္ာ့ႏြငး ံလုိအပးမညးံသငးေထာကးကူပစၥညး့မ္ာ့ကုိ စာရငး့်ပဳစုပါ၈ 

 သငးံေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့ကုိ အတနး့အာ့တငး်ပရနး ်ပငးဆငးပါ၈ 
 

လကးေတျ႔လုပးငနး့ 

 အုပးစုအေန်ဖငးံ စာသငးခနး့ထဲတျငးအသုဵ့်ပဳႏိုငးသညးံ သငးၾကာ့ေရ့သငးေထာကးကူပစၥညး့တစးခုကို 

တညးေဆာကးပါ၈ ၿပီ့ခဲံေသာလႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးခ္ကးတျငး သငးတညးေဆာကးခဲံေသာ သငးခနး့စာသတးမြတးခ္ကး 

ေဘာငးကုိအသုဵ့်ပဳကာ သငးံေလ္ားသညးံသငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးတစးခုကုိ ထုိေဘာငးအတျငး့မြေရျ့ ခ္ယးၿပီ့ 

ထုိရညးရျယးခ္ကးကုိသငးၾကာ့ရာတျငး အေထာကးအပံဵ်ပဳေစမညးံ သငးေထာကးကူပစၥညး့တစးခုကုိ ေဆာကးလုပးပါ၈ 

ဥပမာ - 

 ႏုိငးငဵမ္ာ့၇ ်ပညးနယးမ္ာ့ႏြငးံ အဓိကေ်မမ္ကးႏြာ်ပငးလကၡဏာမ္ာ့အာ့ စာၫႊနး့ထုိ့ရနး 

ကဒး်ပာ့မ္ာ့ပါေသာ ေ်မပဵုတစးခု 

ေက္ာငး့သာ့ေတျက 

ကုိ့တနး့သမိုငး့ဖတးစာအုပးကုိ သူတုိဖာသာ 

အတနး့ထဲမြာေတာကးေလြ္ာကးဖတးသျာ့တ

ယး၈ ဒီံေနာကးေတာံ သူတိုဖာသာ မြတးစု 

စာအုပးထဲမြာ ေမ့ချနး့ေတျကုိေ်ဖပါတယး၈ 

ၿပီ့ေတာံ က္မအမြတး်ခစးေပ့လုိကးတယး၈ 

 

က္မမြာ အဂၤလိပးစာသငးခနး့စာ 

စာအုပးရြိတယး ဒါေပမံဲအသဵဖိုငးမရြိဘူ့၈ 

အသဵဖိုငးရဲ႕စာသာ့ေတျက 

ဆရာကုိငးစာအုပးထဲမြာပဲရြိတာေၾကာငးံ 

နာ့ေထာငးစျမး့ရညးေလံက္ငးံခနး့ေတျကုိ 

က္မတုိမလုပးရဘူ့၈ 

 

ဖတးစာအုပးပါ အဂၤလိပးစာက 

က္ေနားံေက္ာငး့သာ့ေတျအတျကး 

သိပးခကးလျနး့ေနတယး၈ ဒါေၾကာငးံ 

က္ေနားသူတုိကုိ အိမးစာအ်ဖစး 

လုပးခဲံဖုိေပ့လုိကးတယး၈ ဒီနညး့အာ့်ဖငးံ 

သူတုိက စကာ့လုဵ့ေတျကုိ အဘိဓါနးမြာ 

ရြာႏိုငးတာေပါံ၈ 

 

၃တနး့ သိပၸဵစာအုပးက ပဵုဆျဖဲို 

အခ္ကးအလကးေတျ ေပ့တယး၈ ဒါေပမံဲ 

ေမ့ချနး့ေတျေတာံေပ့မထာ့ဘူ့၈ ဒါနဲ 

က္မကပဲ ေက္ာငး့သာ့ေတျ 

စာေမ့ပျအဲတျကး ဘာေတျမ္ာ့ 

မြတးမိမလဲဆိုတာ သိခ္ငးလုိ ကုိယးံဘာသာ 

ေမ့ချနး့ေတျထုတးလုိကးတယး၈ 
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 ဘာသာစကာ့ကုိေလံက္ငးံရနးအတျကး သရုပးေဖားလုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ 

 အစာ့အေသာကးမြာ်ခငး့ကုိေလံက္ငးံရနးအတျကး အစာ့အေသာကးရုပးပဵုကဒး်ပာ့မ္ာ့ 

 စကာ့လုဵ့မ္ာ့ႏြငးံ အဓိပၸါယးမ္ာ့ကုိတျရဲနး ကဒး်ပာ့မ္ာ့ 
 

သရုပးေဖား်ခငး့နညး့်ဖငးံ အတနး့အာ့သငး်ပဳလုပးထာ့သညးံ သငးေထာကးကူပစၥညး့မ္ာ့ကုိ တငးဆကး်ပသပါ၈ 
 

အက္ဥး့ခ္ဳပး၈ ၈ သငးေထာကးကူပစၥညး့မ္ာ့ 
သငးံတျငးသငးေထာကးကူပစၥညး့မ္ာ့ အကနး႔အသတး်ဖငးံသာရြိပါက ရြိသညးံအထဲမြ အေကာငး့ဆုဵ့ 

်ဖစးေအာငး ်ပဳလုပးရမညး၈ 

သငးေထာကးကူအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကုိ ေက္ာငး့လုပးငနး့ပစၥညး့မ္ာ့ထာ့ရြိသညးံ ဘုဵေနရာမြ ချဲေွ 

သုဵ့စျႏဲုိငးပါသညး၈ 

သငးေထာကးအကူပစၥညး့မ္ာ့ကုိ အုပးစုဖျဲ႔လုပးေဆာငး်ခငး့နညး့်ဖငးံ မြ္ေွသုဵ့စျႏဲုိငးပါသညး၈ 

တကးႂကျစျာသငးယူ်ခငး့ကုိ အရငး့အ်မစးတစးခုအ်ဖစး အသုဵ့်ပဳႏိုငးပါသညး၈ 

သငးေထာကးကူအရငး့အ်မစးမ္ာ့ကုိ ဆရာမြ “ရြာေဖျေတျ႔ရြိ” (သုိ႔) ဖနးတီ့်ပဳလုပးႏုိငးပါသညး၈ 

သငးေထာကးကူပစၥညး့မ္ာ့ဆုိရာတျငး အ်ခာ့လူမ္ာ့၇ စာၾကညးံတုိကး၇ အိမး၇ ေစ့္ (သုိ႔) 

လမး့ပတးွ နး့က္ငးတျငး ေတျ႔ႏုိငးေသာပစၥညး့မ္ာ့ ပါွငးပါသညး၈ 
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သငးခနး့စာ (၄) 

အုပးစုလုိကးလုပးေဆာငး်ခငး့ 
(Group Work) 

 

သငးခနး့စာ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့၈ ဤသငးခနး့စာအၿပီ့တျငး သငးသညး 

 အုပးစုလိုကးလုပးေဆာငး်ခငး့နညး့အာ့ အသုဵ့်ပဳပုဵမ္ာ့ကုိ ရြငး့်ပႏိုငးပါမညး၈ 

 အုပးစုလုိကးလုပးေဆာငး်ခငး့ကုိ သငး၏သငးၾကာ့ေရ့လုပးငနး့--၏တစးစိတးတစးေဒသအ်ဖစး အသုဵ့်ပဳ 

ႏုိငးပါမညး၈ 

 

ယခုအခါ ကၽျႏုးပးတို႔သညး ေအာကးပါတုိ႔ကို ေတျ႔ရြိေလံလာၿပီ့်ဖစးသညး၈  

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး - 

 တကးႂကျေသာအခါ ေလံလာမႈအာ့ပုိေကာငး့သညး၈ 

 တကးႂကျေသာအခါ သငးယူလုိစိတးပိုမိုထကးသနးလာသညး၈ 

 လကးေတျ႔ဘွႏြငးံဆကးစပးၿပီ့ ေလံလာရေသာအခါ ေလံလာမႈအာ့ပုိေကာငး့သညးံအ်ပငး သငးယူ 

လုိစိတးလညး့ပိုမိုထကးသနးလာပါသညး၈ 
 

ဆရာ၏က႑ႏြငးံပတးသကး၊လညး့ ဤသို႔ေလံလာခံဲၿပီ့်ဖစးသညး၈ 

 ဆရာက မိမိတုိ႔ မညးသညးံအရာကုိမညးသညးံအေၾကာငး့ေၾကာငးံ (သငးခနး့စာ ရညးရျကးခ္ကးမ္ာ့ကုိ 

ဆုိလုိသညး) ပုိ႔ခ္သညးကုိ ရြငး့လငး့သိရြိရနးလုိပါသညး၈ 

 ဆရာက ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ေလံလာေနေသာ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကး၊ ေတျ့ေခၚ စဥး့စာ့ 

တတးေအာငး၇ အဓိပၸါယးနာ့လညးေအာငး အေထာကးအကူ်ပဳသညးံလုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ ေမ့ချနး့မ္ာ့ကုိလညး့ 

စီစဥးတတးရနးလုိအပးပါသညး၈ 
 

ဆရာႏြငးံေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး အတူတကျလုပးေဆာငးရပါမညး၈ ဆရာသညး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ သငးယူ 

ေလံလာေစရနး၇ ရြာေဖျေတျ႔ရြိေစရနးႏြငးံ ေတျ့ေခၚစဥး့စာ့တတးေစရနး ဦ့ေဆာငးၫႊနးၾကာ့ေပ့မညးံေက္ာငး့ 

လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငး ံလႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ကုိ စီစဥးသူ်ဖစးၿပီ့ ေတျ့ေခၚစဥး့စာ့တတးေစ်ခငး့သညး နာ့လညးမႈကုိ ဖျဵ႔ၿဖဳိ့ 

ေစပါသညး၈ ပညာသငးယူမႈအေပၚ စိတးဓာတးတကးႂကျေစၿပီ့ စိတးပါွငးစာ့ေစရနးႏြငး ံသငးယူလိုစိတးပုိမို 

ထကးသနးလာေစရနးအာ့ေပ့သညးံ နညး့မ္ာ့စျာထဲမြ တစးနညး့မြာ အုပးစုလုိကးလုပးေဆာငး်ခငး့နညး့်ဖစးပါသညး၈ 
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အုပးစုလုိကးလုပးေဆာငး်ခငး့နညး့ကုိ အသုဵ့်ပဳ်ခငး့ 

ယခုအခါ ဤအတနး့ထဲတျငး ကၽျႏုးပးတုိ႔သညး အေသ့စာ့ႏြငး ံအႀကီ့စာ့အုပးစုလုိကးလုပးေဆာငး်ခငး့နညး့မ္ာ့ႏြငးံ 

တစးဦ့ခ္ငး့လုပးေဆာငးသညးံနညး့မ္ာ့ကုိ အသုဵ့်ပဳၿပီ့်ဖစးသညး၈ 
 

အတနး့အေန်ဖငးံ နညး့လမး့တိုငး့၏ အက္ဳိ့ႏြငးအံ်ပစးတို႔ကုိ ေဆျ့ေႏျ့ ပါ၈ 
 

အတနး့အေန်ဖငးံ အုပးစုလုိကးလုပးေဆာငးေစ်ခငး့နညး့ကုိ မညးသညးံအခါတျငး အသုဵ့်ပဳရမညးဆုိသညးကုိသိရြိရနး 

အဘယးေၾကာငးံအေရ့ပါသညးကုိ ေဆျ့ေႏျ့ပါ၈ 
 

ေအာကးပါအခ္ကးမ္ာ့သညး အုပးစုလုပးလႈပးရြာ့မႈတစးခုကုိ စီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့အတျကး „ေကာငး့သာအေလံအက္ငးံ‟ 

မ္ာ့်ဖစးသညး၈ အုပးစုအေန်ဖငးံ ေအာကးပါတုိ႔ကို အစဥးလုိကး်ပနးေရ့ပါ၈ 
 

ှ၈ သငးေထာကးကူပစၥညး့မ္ာ့ကုိ်ပငးဆငး်ခငး့၈ 

ဿ၈ ဥပမာေပ့်ခငး့၈ 

၀၈ ေလံလာၿပီ့သမြ္ အႏြစးခ္ဳပးေရ့်ခငး့၈ 

၁၈ အဓိက္အခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က ေရ့မြတး်ခငး့၈ 

၂၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သငးယူလုိေသာ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိ သိရြိ်ခငး့၈ 

၃၈ လႈပးရြာ့မႈအတျကးႀကိဳတငး်ပငးဆငးထာ့်ခငး့၈ 

၄၈ လုိအပးလြ္ငး (သို႔) ေတာငး့ခဵလာလြ္ငး အၾကဵဥာဏးေပ့်ခငး့၈ 

၅၈ ၫႊနးၾကာ့ခ္ကးအဆငးံဆငးံကုိ ရြငး့လငး့စျာေပ့တတး်ခငး့၈ 

၆၈ အုပးစုတုိငး့သုိ႔လြညးံလညးၿပီ့ နာ့လညးမႈကိုစစးေဆ့်ခငး့၈ 

ှွ၈ သငးခနး့စာတျငး လုိအပးေသာအခ္ကးမ္ာ့ကုိ ်ဖညးံစျကး်ခငး့၈ 

ှှ၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကုိ အုပးစုဖျဲ႔ေစ်ခငး့၈ 

ှဿ၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ေမ့ချနး့ ရြိ၇မရြ ိေမ့်ခငး့၈ 

ှ၀၈ အခ္ိနးကုိ လကးေတျ႔က္က္သတးမြတး်ခငး့၈ 

ှ၁၈ အုပးစုတုိငး့သုိ႔လြညးံလညးၿပီ့ တုိ့တကးမႈကုိစစးေဆ့်ခငး့၈ 

ှ၂၈ အုပးစုလုိကး ်ပနးလညးအစီရငးခဵတငး်ပ်ခငး့၈ 

ှ၃၈ အုပးစုလုိကးမညးကဲံသုိ႔်ပနးလညးတငး်ပရမညးကုိ 

သတးမြတးေပ့်ခငး့၈ 
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အထကးပါေလံက္ငးံခနး့မြ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ ေအာကးပါဇယာ့တျငးထညးံသျငး့ပါ၈ 
 

ႀကိဳတငး်ပငးဆငး်ခငး့ လုပးငနး့သတးမြတး်ခငး့ လုပးငနး့လုပးေဆာငးေနစဥး ်ပနးလညးအစီရငးခဵ်ခငး့ 
    

    

    

    

 

အုပးစုအေန်ဖငး ံအထကးပါအခ္ကးမ္ာ့ကုိ အစဥးလိုကးေရ့်ခငး့သညးအဘယးေၾကာငးံ အေရ့ပါၿပီ့ ၁ငး့တုိ႔ကို 

ဇယာ့အတျငး့ အုပးစုလိုကးထညးံ်ခငး့သညး အဘယးေၾကာငးံအေထာကးအကူ်ပဳသညးကုိေဆျ့ေႏျ့ ပါ၈ 
 

သငး ေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့ကုိ အတနး့သုိ႔တငး်ပေဆျ့ေႏျ့ရနး ်ပငးဆငးပါ၈ 
 

အဖျဲ႔ဖျဲ႔ေစတတး်ခငး့စျမး့ရညးသညး ဆရာ၏ အုပးစုဖျဲ႔လုပးေဆာငး်ခငး့ကုိအသုဵ့ခ္တတး်ခငး့ႏြငး ံစီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့ 

အတတးပညာတျငး တစးစိတးတစးေဒသပါွငးပါသညး၈ ေအာကးပါတုိ႔သညး ႏြစးေယာကးတစးတျသုိဲ႔မဟုတး 

အုပးစုဖျဲ႔နညး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကုိ ေအာကးပါအတိုငး့ေဖား်ပထာ့ပါသညး၈ 
 

ႏြစးေယာကးတစးတျလုဲပးေဆာငး်ခငး့ 

က၈ ေက္ာငး့သာ့အာ့ သူႏြငးံအတူလုပးေဆာငးမညးံ အေဖားကုိေရျ့ ခ္ယးေစပါ၈ 

ခ၈ ေက္ာငး့သာ့အာ့ သူႏြငးံအတူတစးခါမြတျမဲလုပးဖူ့ေသာ 

အေဖားႏြငးံအတူလုပးေဆာငးေစပါ၈ 

ဂ၈ ေက္ာငး့သာ့အာ့ တစးေယာကးၿပီ့တစးေယာကးေရႊ႕ေ်ပာငး့ 

အလုပးလုပးေစပါ၈ 

ဃ၈ ေက္ာငး့သာ့အတျကး အေဖားကုိ ဆရာမြ ေရျ့ ခ္ယးေပ့ပါ၈ 
 

 

 

 

 

အုပးစုလုိကးလုပးေဆာငး်ခငး့ 

င၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႀကိဳကးႏြစးသကးသလုိ (၁) ေယာကး (သုိ႔) (၂) ေယာကးလြ္ငးတစးဖျဲ႔ဖျဲ႔ေစပါ၈ 

စ၈ တစးခနး့လုဵ့ရြိေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ နဵပတးစဥး ှ-ဿ-၀၇ ှ-ဿ-၀်ဖငး ံေရတျကးကာ 

နဵပတးတူေသာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကုိ အုပးစုဖျဲ႔ေစပါ၈ 
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ဆ၈ ဘယးဘကး်ခမး့တျငးထုိငးေနေသာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က တစးအုပးစု၇ အစိမး့ေရာငးကုိွတးဆငးထာ့သူမ္ာ့က 

တစးအုပးစု၇ A-E စသညးံနဵမညးမ္ာ့်ဖငးံ စေသာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က တစးအုပးစု စသ်ဖငးံ အုပးစုဖျဲ႔ေစပါ၈ 

ဇ၈ ဆရာက အရညးအခ္ငး့တူသူမ္ာ့အာ့ အုပးစုဖျဲ႔ေပ့ပါ၈ 

စ္၈ ဆရာက အရညးအခ္ငး့မတူသူမ္ာ့အာ့ အုပးစုဖျဲ႔ေပ့ပါ၈ 

ည၈ ပိရမစးပဵုစ ဵ= အုပးစုငယးႏြစးဖျဲ႔ကုိေပါငး့က အုပးစုႀကီ့တစးစဖုျဲ႔ေစပါ၈ 
 

ေအာကးပါအေ်ခအေနမ္ာ့ကုိ်ပနးလညးသုဵ့သပးၿပီ့ 

အထကးပါအခ္ကးမ္ာ့မြ ႏြစးေယာကးတစးတျဲ (သုိ႔) 

အုပးစုဖျဲ႔်ခငး့နညး့လမး့ 

အနညး့ဆုဵ့ႏြစးခုကုိေရျ့ ခ္ယးပါ၈ 
 

ှ၈ အတနး့တျငး့ရြိေက္ာငး့သာ့တစးွကးေက္ား 

ေလာကးသညး အတနး့တျငး့ေဆျ့ေႏျ့ မႈမ္ာ့တျငး 

ပါွငး်ခငး့ မရြိၾကပါ၈ 

ဿ၈ အခ္ဳိ႕ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အတျကး 

သငးခနး့စာေရခ္ိနးသညး ခကးခေဲနပါသညး၈ 

၀၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ အဖျဲ႔လိုကးအတူတကျလုပးေဆာငးခိုငး့ပါက သူတုိ႔သညးအ်မဲအတူ လုပးေနက္ 

သူမ္ာ့ႏြငးံသာ တျလဲုပးပါသညး၈ 

၁၈ အတနး့တျငး့ေဆျ့ေႏျ့မႈတျငး ေက္ာငး့သာ့ (၀)ေယာကးသာ အ်မဲတမး့စို့မုိ့ေနသညး၈ 

၂၈ အဖျဲ႔လိုကးလုပးေဆာငး်ခငး့သညး အခ္ိနးအရမး့ၾကာလိမးံမညးကုိ ဆရာက စို့ရိမးေနသညး၈ 

၃၈ အတနး့ထဲရြ ိသူငယးခ္ငး့အုပးစုမ္ာ့ၾကာ့တျငး ေက္ာငး့သာ့တစးေယာကး (သုိ႔) ႏြစးေယာကး အ်မဲလုိလို 

သူတုိ႔ဖာသာချထဲျကးေနၾကသညး၈  

၄၈ အခ္ဳိ႕ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ ၿငီ့ေငျ႔ေနၾကသညး၈ သငးခနး့စာသညး သူတုိ႔အတျကး လျယးကူေကာငး့ 

လျယးကူေနလိမးံမညး၈ 

၅၈ ေက္ာငး့သာ့ (၁)ေယာကးသညး အတနး့၏ေနာကးခဵုတျငးအ်မဲတမး့ထိုငးၿပီ့ စိတးွ ငးစာ့မႈလညး့မ်ပေခ္၈ 
 

ဥပမာ - အေ်ခအေနနဵပတး (ှ)တျငး ဆရာက အုပးစုလုိကးလုပးေဆာငး်ခငး့မြ နညး့လမး့ (စ္)ႏြငးံ ႏြစးေယာကး 

တစးတျလုဲပးေဆာငး်ခငး့မြ နညး့လမး့(ဃ) ကုိအသုဵ့ခ္ႏုိုငးပါသညး၈ 
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အုပးစုအေန်ဖငး ံေအာကးပါတုိ႔မြ တစးခုကုိေရျ့ ခ္ယးပါ၈ ၫႊနးၾကာ့ခ္ကးကုိဖတးၿပီ့ လုပးေဆာငးပါ၈ 
 

အဖျဲ႔လုိကးလုပးေသာအလုပးမ္ာ့ကုိ အဘယးေၾကာငးံ 
်ပနးလညးအစီရငးခဵတငး်ပရပါသနညး့၈ 
 

်ဖစးႏိုငးေခ္ရြိေသာအေ်ဖမ္ာ့ကုိ ေဆျ့ေႏျ့ ပါ၈ 
ပိုမိုသိရြိလုိလြ္ငး ေနာကးဆကးတျဲ (က) ကုိဖတးပါ၈ 
အဓိကအခ္ကးမ္ာ့ကုိ အႏြစးခ္ဳပးေရ့ပါ၈ 
ေမ့ချနး့ေမ့နညး့ကုိအသုဵ့်ပဳကာ အတနး့သုိ႔ 
သငး၏ရြာေဖျေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့ကုိ တငး်ပပါ၈ 
 

ႏႈတး်ဖငးံတငး်ပနညး့ 
 

်ဖစးႏိုငးေခ္ရြိေသာအေ်ဖမ္ာ့ကုိ ေဆျ့ေႏျ့ ပါ၈ 
ပိုမိုသိရြိလုိလြ္ငး ေနာကးဆကးတျ ဲ(ခ) ကုိဖတးပါ၈ 
အဓိကအခ္ကးမ္ာ့ကုိ အႏြစးခ္ဳပးေရ့ပါ၈ 
အတနး့သုိ႔ သငး၏ရြာေဖျေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့ကုိ ႏႈတး်ဖငးံ 
တငး်ပပါ၈ 

အမူအရာလႈပးရြာ့မႈ်ဖငးံတငး်ပနညး့ 
 

်ဖစးႏိုငးေခ္ရြိေသာအေ်ဖမ္ာ့ကုိ ေဆျ့ေႏျ့ ပါ၈ 
ပိုမိုသိရြိလုိလြ္ငး ေနာကးဆကးတျဲ (ဂ) ကုိဖတးပါ၈ 
အဓိကအခ္ကးမ္ာ့ကုိ အႏြစးခ္ဳပးေရ့ပါ၈ 
အမူအရာကုိအသုဵ့်ပဳကာ အတနး့သုိ႔ 
သငး၏ရြာေဖျေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့ကုိ တငး်ပပါ၈ 
 

အစီရငးခဵတငး်ပနညး့ေကာငး့ဆုိသညးမြာ? 
 

်ဖစးႏိုငးေခ္ရြိေသာအေ်ဖမ္ာ့ကုိ ေဆျ့ေႏျ့ ပါ၈ 
ပိုမိုသိရြိလုိလြ္ငး ေနာကးဆကးတျ ဲ(ဃ) ကုိဖတးပါ၈ 
အဓိကအခ္ကးမ္ာ့ကုိ အႏြစးခ္ဳပးေရ့ပါ၈ 
ဇယာ့ (သုိ႔) ရုပးပဵုကိုအသုဵ့်ပဳကာ အတနး့သုိ႔ 
သငး၏ရြာေဖျေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့ကုိ တငး်ပပါ၈ 

ၾကညးံ်မငးတငး်ပ်ခငး့ 
 

်ဖစးႏိုငးေခ္ရြိေသာအေ်ဖမ္ာ့ကုိ ေဆျ့ေႏျ့ ပါ၈ 
ပိုမိုသိရြိလုိလြ္ငး ေနာကးဆကးတျဲ (ဃ) ကုိဖတးပါ၈ 
အဓိကအခ္ကးမ္ာ့ကုိ အႏြစးခ္ဳပးေရ့ပါ၈ 
ေမ့ချနး့ေမ့နညး့ကုိအသုဵ့်ပဳကာ အတနး့သုိ႔ 
သငး၏ရြာေဖျေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့ကုိ တငး်ပပါ၈ 

ဆရာ၏အခနး့က႑ 
 
်ဖစးႏိုငးေခ္ရြိေသာအေ်ဖမ္ာ့ကုိ ေဆျ့ေႏျ့ ပါ၈ 
ပိုမိုသိရြိလုိလြ္ငး ေနာကးဆကးတျ ဲ(င) ကုိဖတးပါ၈ 
အဓိကအခ္ကးမ္ာ့ကုိ အႏြစးခ္ဳပးေရ့ပါ၈ 
်ဖစးစဥးဇယာ့ (process chart) ကုိ အသုဵ့်ပဳကာ 

အတနး့သုိ႔ သငး၏ရြာေဖျေတျ႔ရြိခ္ကးမ္ာ့ကုိ တငး်ပပါ၈ 
 

အုပးစုဖျဲ႔လုပးေဆာငးသညးံလႈပးရြာ့မႈတစးခုကုိ တညးေဆာကး်ခငး့ 

ေအာကးပါ ၫႊနးၾကာ့ခ္ကးကုိအသုဵ့်ပဳၿပီ့ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ရညးရျယးခ္ကးေအာငး်မငးေစရနး ကူညီသညးံအေန်ဖငးံ 

အုပးစုဖျဲ႔လုပးေဆာငးသညးံလႈပးရြာ့မႈတစးခုကုိ တညးေဆာကးပါ၈ 
 

လတးတေလာတျငး ထုိငး့-်မနးမာနယးစပးရြိ ေရႊ႕ေ်ပာငး့အလုပးသမာ့မ္ာ့အာ့ ႏိုငးငဵတကာအစုိ့ရမဟုတးေသာ 

အဖျဲ႔အစညး့ (INGO) မ္ာ့မြ ေငျေၾက့ေထာကးပံဵ်ခငး့ကုိ အဆမတနးေလ္ာံခ္လြ္ကးရြိသညး၈ ဤကိစၥႏြငးံ 

ပတးသကး၊ ေရရြညးအက္ဳိ့ဆကးမ္ာ့ မညးသုိ႔်ဖစးမညးနညး့၈ 
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သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး - 

ှ၈ လကးရြ ိေငျေၾက့ေထာကးပဵံမႈဆိုငးရာကိစၥမ္ာ့ကုိ ်ပနးလညးဆနး့စစးႏုိငးပါမညး၈ 

ဿ၈ ေငျေၾက့အေထာကးအပံဵ်ဖတးေတာကးမႈ၏ အေၾကာငး့ရငး့်ဖစးေသာ ႏိုငးငဵေရ့ကိစၥမ္ာ့ကုိ သုဵ့သပးႏုိငးပါမညး၈ 

၀၈ ေရႊ႕ေ်ပာငး့သူမ္ာ့အတျကး ေရရြညးအက္ဳိ့ဆကးမ္ာ့ကုိ သုဵ့သပးႏိုငးပါမညး၈ 
 

အုပးစုလုိကးလုပးေဆာငး်ခငး့ - အႏြစးခ္ဳပး 

အုပးစုလုိကးလုပးေဆာငး်ခငး့သညး တကးႂကျစျာလုပးေဆာငးရပါသညး၈ 

၁ငး့သညး အခ္ကးအလကးအသစးမ္ာ့ကုိ ေတျ့ေခၚစဥး့စာ့ၿပီ့ အဓိပၸါယးကုိသေဘာေပါကးေအာငး်ပဳလုပး်ခငး့ 

ပါွငးသညး၈ 

၁ငး့သညး ဆရာကခ္မြတးထာ့ေသာ လုပးငနး့မ္ာ့ပါွငးသညးံ ေလံလာေတျ႔ရြိခ္ကးပဵုစဵတစးခု်ဖစးပါသညး၈ 

၁ငး့က ေတျ့ေတာခ္ိနး (သုိ႔) ်ပနးဆငးခ္ိနးေပ့ပါသညး၈ 

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညးအခ္ငး့ခ္ငး့ၾကာ့တျငး ်ပနးလညးသငးယူၾကသညး၈ 

ရြကးတတးသညးံေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က ႏြစးေယာကးတစးတျ ဲ(သုိ႔) အုပးစုဖျဲ႔ခုိငး့ေသာအခါ စကာ့ပုိေ်ပာလာၾကသညး၈ 

ဆရာက သငးယူရမညးံအဓိကအခ္ကးမ္ာ့ကုိ အက္ဥး့ခ္ဳပး်ပၿပီ့ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ေသခ္ာေပါကး 

နာ့လညးေစသညး၈ 
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သငးခနး့စာ (၅) 

စာသငးခနး့ကုိ စီမဵခနး႔ချဲ် ခငး့ 
(Classroom Management) 

 

သငးခနး့စာ ရညးရျယးခ္ကးမ္ာ့၈ ဤသငးခနး့စာအၿပီ့တျငး သငးသညး 

 စာသငးခနး့စီမဵခနး႔ချဲမႈဆုိငးရာ ဥပေဒသမ္ာ့ကုိ ရြငး့်ပႏိုငးပါမညး၈ 

 နညး့လမး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကုိအသုဵ့်ပဳကာ စာသငးခနး့ကုိစီမဵခနး႔ချဲႏိုငးပါမညး၈ 

 

စာသငးခနး့စီမဵခနး႔ချမဲႈဆုိသညးမြာအဘယးနညး့၈ 

               

သငးတနး့သာ့မ္ာ့မြ အထကးပါပုဵ (ဿ) ပုဵ၏ ်ခာ့နာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိေဆျ့ေႏျ့ ပါ၈ မညးသူ (သို႔) မညးသညးံ 

အရာက အတနး့တစးတနး့ အလုပးေကာငး့မျနးစျာၿပီ့စီ့ေစရနး ေဆာငးရျကးပါသနညး့၈ 

စာသငးခနး့ကုိေကာငး့စျာစီမဵခနး႔ချဲတတး်ခငး့က ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အလုပးေကာငး့စျာၿပီ့စီ့ကာ သငးယူ 

မႈကုိ အမြနး်ဖစးေပၚေစေသာ စိတးခ္ရသညးံအေ်ခအေနတစးရပးကို ဖနးတီ့ပါသညး၈ ေထာငးံေစံေအာငး စီမဵထာ့ 

ေသာ စာသငးခနး့ဆုိသညးမြာ ေက္ာငး့သာ့အာ့လုဵ့ကစိတးွငးတစာ့ရြိၿပီ့ သငးယူလိုစိတး်ပငး့်ပသညးံ အေ်ခ 

အေနကုိဆုိလိုပါသညး၈ 

ဤစာအုပးပါအ်ခာ့သငးခနး့စာမ္ာ့တျငး ဆရာက သငးၾကာ့နညး့ပဵုစဵအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကုိအသုဵ့်ပဳကာ သငးခနး့စာ 

မ္ာ့ကုိ စိတးွ ငးတစာ့ရြိေအာငး်ပဳလုပးရနးလုိအပးေၾကာငး့ ေဆျ့ေႏျ့ ခဲံၿပီ့်ဖစးသညး၈ သိပးမလျယးလျနး့၇ မခကးလျနး့ 

ေသာ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ဳိ့်ဖစးေအာငး်ပဳလုပးရမညးဆုိေသာအခ္ကး၇ သူမ္ာ့ထကးေႏြ့သညး်ဖစးေစ၇ ်မနးသညး 

်ဖစးေစ ေက္ာငး့သာ့တိုငး့တျငးအခ္ိနး်ပညးံ လုပးစရာတစးစဵုတစးခုရြိေအာငး ေပ့ထာ့ရမညး ဆိုေသာအခ္ကး၇ 

သိထာ့ၿပီ့ေသာဗဟုသုတအပါအွငး လကးေတျ႔ဘွ်ဖငး ံအဆကးအစပးရြိေအာငး သငးၾကာ့ရမညးဆိုေသာ 
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အခ္ကးတုိ႔ကို ေဆျ့ေႏျ့ ခဲံၿပီ့်ဖစးပါသညး၈ ထုိေဆျ့ေႏျ့ ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေဆာငးရျကးႏုိငးရနး အတျကး ဆရာက မိမိ 

တုိ႔၏စာသငးခနး့ကုိ ေကာငး့မျနးစျာႀကိဳတငးစီမဵတတးၿပီ့ စနစးတက္ စုစညး့တတးရနးလုိအပးပါသညး၈ 

မညးသုိ႔ပငးဆုိေစကာမူ ဆရာသညး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံ အ်ပဳသေဘာေဆာငးေသာဆကးဆဵေရ့မ္ဳိ့ကုိ 

တညးေဆာကးရနးလုိအပးသညးံအ်ပငး အတနး့စညး့ကမး့ကုိ လဲထိနး့သိမး့ႏိုငးရပါမညး၈ ၁ငး့ကုိမညးသုိ႔ လုပးေဆာငး 

မညးနညး့၈ ဆရာေကာငး့တစးေယာကးသညး အ်ပဳသေဘာေဆာငးၿပီ့ ေက္ာငး့သာ့ အာ့လုဵ့ကုိစိတးွငးစာ့မႈရြိရ 

ပါမညး၈ ဤအခ္ကးကုိ ဆရာ၏မြ္တၿပီ့စိတးရြညးသညးံ အ်ပဳအမူကေဖား်ပပါသညး၈ ဆရာကေကာငး့မျနးေသာ 

အလုပးႏြငးံႀကိဳ့စာ့အာ့ထုတးမႈအာ့ ထုတးေဖားခ္ီ့က္ဴ့ရပါမညး၈ ထုိသုိ႔်ပဳလုပးသညးံ အ်ပငး အ်ခာ့မညးသညးံ 

ကိစၥမ္ာ့ကုိလုပးေဆာငးရနး လုိပါေသ့သနညး့၈ 
 

နညး့နာမ္ာ့  
စာသငးခနး့ဆိုငးရာကၽျမး့က္ငးမႈမ္ာ့ 

သငးခနး့စာ၏အစတျငး သငးၾကာ့မႈေခ္ာေမျ႕ေစရနး သငးလုပးေဆာငးရမညးံအခ္ကးမ္ာ့စျာရြိပါသညး၈ 

ထုိအခ္ကးမ္ာ့တျငး ေအာကးပါတုိ႔ပါွငးသညး၈ 
 

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏အာရုဵစိုကးမႈကုိရရြိ်ခငး့၈  ၈ မစတငးမီတျငး ၿငိမးသကးသျာ့ေအာငးေစာငးံပါ၈ ထုိ႔ေနာကး 

အုိေက၇ သငးခနး့စာကုိစၾကစုိ႔ ဆိုသညးံစကာ့ကုိ က္ယးက္ယးေ်ပာပါ၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က စကာ့ဆကးလကး 

ေ်ပာေနပါက သူတုိ႔ဆီလမး့ေလြ္ာကးသျာ့လုိကးပါ၈ မ္ကးလဵု့်ခငး့ဆကးသျယးၿပီ့ အုိေက၇ တုိ႔အခုစာစသငးရေအာငး၇ 

ေက့္ဇူ့်ပဳၿပီ့အာရုဵစိုကးပါ ဆုိသညးံစကာ့ကုိေ်ပာပါ၈ 
 

အသဵ၈  ၈ သငးစကာ့ေ်ပာလြ္ငး စကာ့လုဵ့မ္ာ့ကုိပီပီသသအသဵထျကးပါ၈ အသဵတုိ့ွငးသျာ့်ခငး့မရြိပဲ 

်ဖညး့်ဖညး့ေ်ပာပါ၈ သငးေ်ပာလုိေသာ စကာ့လုဵ့မ္ာ့ကုိ အေလ့အနကးေ်ပာလုိပါက အသဵအနိမးံအ်မငးံ အတကး 

အက္ႏြငးံတကျ ခႏၶာကုိယးအမူအရာကုိအသုဵ့်ပဳၿပီ့ေ်ပာပါ၈ စာေၾကာငး့တစးေၾကာငး့ဆုဵ့လြ္ငး အသဵတိမးွငးမသျာ့ 

ေစရနးသတိ်ပဳပါ၈ စာသငးခနး့ကထူ့်ခာ့ၿပီ့ႀကီ့မေနလြ္ငး ေအားဟစးေ်ပာစရာမလုိသလုိ မိုကးချကးကိုလဲအသုဵ့်ပဳ 

စရာမလုိပါ၈ 
 

မ္ကးလုဵ့်ခငး့ဆကးသျယး်ခငး့၈ ၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံ မ္ကးလုဵ့်ခငး့အဆကးအသျယး်ပဳပါ၈ သုိ႔ေသား 

အထူ့သ်ဖငး ံေက္ာငး့သူအမ္ဳိ့သမီ့်ဖစးပါက ထုိေက္ာငး့သူတစးဦ့တစးေယာကးကုိသာ မၾကာခဏ ၾကညးံ်ခငး့ 

မ္ဳိ့ကုိေရြာငးၾကဥးပါ၈ 
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အတနး့ကုိပတးေလြ္ာကးၾကညံး်ခငး့၈ ၈ အတနး့ကုိ ပတးေလြ္ာကးၾကညးံၿပီ့ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ စကာ့ 

ေ်ပာ်ခငး့၇ သူတုိ႔အလုပးမ္ာ့အာ့ၾကညးံရႈ်ခငး့၇ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံ သူတုိ႔အလုပးမ္ာ့အေပၚ စိတးွငးစာ့မႈ်ပ်ခငး့ 

အစရြိသညးတုိ႔ကို်ပဳလုပးပါ၈ 
 

ေက္ာကးသငးပုနး့ကုိအသုဵ့်ပဳ်ခငး့၈  ၈ သငးသညးညာသနး်ဖစးၿပီ့ ေက္ာကးသငးပုနး့ေပၚတျငး ေရ့ရသညးံ 

အခါမ္ာ့တျငး သငး၏ဘယးဘကးပုခဵု့ကုိ ေက္ာကးသငးပုနး့ႏြငးံကပးလ္ကးအေနအထာ့ရြိေစၿပီ့ က္နး ခႏၶာကုိယး 

တစးွကးအာ့ အတနး့ထဲသို႔လြညးံထာ့ပါ၈ ေရ့သညးံစာလုဵ့တုိငး့ကုိ မ်မငးရသညးံ ေက္ာငး့သာ့ မ္ာ့က မြတးစ ု

လုိကးႏုငိးေစရနး သငးပုနး့ေပၚေရ့ေနစဥး ပါ့စပးကလညး့စာေခၚပါ၈ စကာ့ေ်ပာရာတျငး ေက္ာကးသငးပုနး့ကုိသာ 

ၾကညးံၿပီ့မေ်ပာပါႏြငးံ၈ အတနး့ကုိၾကညးံၿပီ့ေ်ပာပါ၈ စာသငးခနး့ကုိ ေက္ာမေပ့ပါႏြငးံ၈ 
 

 

အတနး့တျငး့စညး့မ္ဥး့မ္ာ့ - အေ်ခခဵစညး့ကမး့ 
အတနး့တျငး့စညး့ကမး့မ္ာ့ခ္မြတးရာတျငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကပါ အၾကဵဥာဏးွ ိုးငး့ွနး့ေပ့ၾကရနး 

ဆရာကေတာငး့ခဵလြ္ငးေကာငး့ပါသညး၈ တစးနညး့အာ့်ဖငးံ သငးယူမႈအတျကးစာသငးခနး့ကုိ မညးသညးံအရာက 

ေကာငး့မျနးေအာငး ပံဵပို့သနညး့ဆုိသညးံအခ္ကးကုိ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က ွုိငး့ွနး့စဥး့စာ့ၾက်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

သူတုိ႔၏အၾကဵေပ့ခ္ကးအခ္ဳိ႕က အေထာကးအကူ်ပဳပါလိမးံမညး၈ ေနာကးဆုဵ့ပိတးစာရငး့သညး သိပးမရြညးသငးံပါ၈ 

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏အၾကဵ်ပဳခ္ကးတခ္ဳိ႕လဲပါွငးပါေစ၈ စညး့ကမး့ခ္မြတးၿပီ့သညးႏြငးံတၿပိဳငးနကးထဲ ေက္ာငး့သာ့ 

အာ့လုဵ့စညး့ကမး့လုိကးနာပါေစ၈ 

မညးကံဲသုိ႔ေသာစညး့မ္ဥး့မ္ာ့ကုိ သငးခ္မြတးလိုပါသနညး့၈ ေအာကးပါစညး့မ္ဥး့မ္ာ့ကုိ ်ပနးလညး 

သုဵ့သပးပါ၈ ေအာကးပါစညး့မ္ဥး့မ္ာ့ကုိ သငးသေဘာတူ၇မတူဆုဵ့်ဖတးပါ၈ သငးံစာသငးခနး့တျငးအသုဵ့်ပဳမညးံ 

စညး့မ္ဥး့မ္ာ့ကုိေရ့ခ္ပါ၈ အတနး့အာ့သငး်ပဳလုပးထာ့သညးမ္ာ့ကုိ တငး်ပရနး်ပငးဆငးပါ၈ သငးခ္မြတးခဲံေသာ 

စညး့ကမး့မ္ာ့ကုိ အဘယးေၾကာငးံေရျ့ ခ္ယးရ်ခငး့ကုိ ရြငး့်ပပါ၈ 

 အ်မဲတိတးဆိတးေနရမညး၈ 

 အတနး့အာ့ဆရာကစကာ့ေ်ပာေနစဥး မညးသူမြစကာ့မေ်ပာရ၈ 

 အ်ခာ့အတနး့သာ့မ္ာ့ကစကာ့ေ်ပာေနစဥးတျငး ွငးမေ်ပာပါႏြငးံ၈ 

 စကာ့ေ်ပာခ္ငးလြ္ငး လကးေထာငးရမညး၈ 

 လကးမေထာငးပါႏြငးံ (လကးမေထာငးရ စညး့ကမး့ခ္ကး)၈ ဆရာသာလြ္ငး ေ်ပာရမညးံေက္ာငး့သာ့ကုိ 

ေရျ့ ခ္ယးပါမညး၈ 

 အတနး့ထဲတျငး ဟိုဟုိဒီဒီေလြ္ာကးမသျာ့ရ၈ 

 အုပးစဖုျဲ႔လုပးေဆာငးမႈအတျကး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညး အတနး့ထဲတျငး ဟုိဟုိဒီဒီ လႈပးရြာ့သျာ့လာ 

ႏုိငးပါသညး၈ 
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 အတနး့ထဲသုိ႔ အစာ့အေသာကးမ္ာ့ယူမလာရ၈ 

 ဖုနး့ယူမလာရ၈ 

 ေမ့ချနး့မ္ာ့ေမ့ချငးံမရြိပါ၈ 

 အိမးစာကုိ အခ္ိနးမြထီပးပါ၈ 

 အိမးစာကုိ အပတးစဥးသေဘာတူထာ့သညးံေန႔တိုငး့ထပးပါ၈ 

 အတနး့တကးခ္ိနးမြီပါေစ၈ 
 

အတနး့ကုိႀကိဳတငး်ပငးဆငး်ခငး့ - မိမိ၏စာသငးခနး့ႏြငးံအကၽျမး့တွငးရြိ်ခငး့ 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မညးံသညးံေနရာတျငးထိုငးရမညးကို်ပသ်ခငး့သညး အတနး့ကုိႀကိဳတငး်ပငးဆငးရနး 

အေထာကးအကူ်ပဳပါသညး၈ ဤနညး့အာ့်ဖငးံ သငးသညးသူတုိ႔နဵမညးမ္ာ့ကုိမြတးမိသျာ့ပါလိမးံမညး၈ ေက္ာငး့သာ့ 

မ္ာ့၏နဵမညးကိုမြတးမိ်ခငး့က သူတုိ႔မညးသူမညးွ ါ်ဖစးသညးကုိ ဆရာကသိရြိေနၿပီ့ တစးေယာကးခ္ငး့စီကိုလညး့ 

ဆရာကစိတးွငးစာ့မႈရြိသညး ဆိုသညးံအခ္ကးကုိ သူတုိ႔နာ့လညးေအာငး်ပသ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ထုိသို႔်ပသ်ခငး့က 

သူတုိ႔၏သငးယူမႈကိုစိတးအာ့ထကးသနးလာေစရနး အေထာကးအကူ်ပဳပါသညး၈ ဆရာကေက္ာငး့သာ့ 

တစးအုပးလုဵ့ အေၾကာငး့ကုိ သိရြိသျာ့ေသာအခါ အ်ခာ့စီမဵခ္ကးတစးခုကုိေနာကးထပး်ပငးဆငးလြ္ငး စာသငးခနး့ 

စီမဵခနး႔ချဲမႈတျငးအက္ဳိ့ရြိပါလိမံးမညး၈ 

ဆရာအေန်ဖငးံ လႈပးရြာ့တကးႂကျသညးံေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကုိ အာရုဵစုိကးရလျယးကူၿပီ့ သူတုိ႔ကိုသာလြ္ငးး 

ဦ့စာ့ေပ့သငးၾကာ့မိသညးကုိ သငးေတျ႔ရြိမညး၈ တဖကးကလညး့ သငးသညးေက္ာငး့သာ့အာ့လုဵ့၏ အေ်ခ 

အေနကုိ နာ့လညးသေဘာေပါကးရနးလိုအပးပါသညး၈ အကယး၊ သငးကသာ ေအ့သညးံေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ (သုိ႔) 

အလုပးမလုပးေသာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကုိ လ္စးလ္ဴရႈလုိကးပါက သငးသညး စာသငးခနး့စီမဵခနး႔ချဲမႈ ်ပႆနာမ္ာ့ 

ႀကီ့ထျာ့လာေစရနး အစ်ပဳမိၿပီ်ဖစးသညး၈ 
 

ဆုေပ့ဒဏးေပ့စနစး  
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သညးအလုပးလုပးႏုိငးရနးလုိအပးပါသညး၈ စညး့မဲံကမး့မံဲစာသငးခနး့သညး ပညာကုိ 

လုိေသာေၾကာငးံလာေရာကးသူမ္ာ့အတျကးေတာံ တရာ့မြ္တေသာစာသငးခနး့မဟုတးပါေခ္၈  စညး့ကမး့ 

်ပညးံွ ၿပီ့အလုပးႀကိဳ့စာ့ေသာအတနး့်ဖစးလာေအာငး ဆရာကမညးသုိ႔်ပဳလုပးမညးနညး့၈ 

အဖျဲ႔အေန်ဖငး ံအတနး့တျငး့ဒဏးေပ့မႈကုိေဆျ့ေႏျ့ပါ၈ ဒဏးေပ့်ခငး့သညး မညးသညးံအရာကုိ 

ေကာငး့ေစၿပီ့ မညးသညးတုိ႔ကုိဆုိ့ေစသညးကုိ စဥး့စာ့ပါ၈ ထို႔်ပငး ဒဏးေပ့်ခငး့ကေက္ာငး့သာ့အာ့ 

အနာဂါတးတျငးပိုမိုေကာငး့မျနးလာမညးလာ့ဆုိသညးကုိစဥး့စာ့ပါ၈ 

ေအာကးပါတုိ႔ကုိစဥး့စာ့ၿပီ့ ၁ငး့တုိ႔၏ေကာငး့က္ဳိ့မ္ာ့ကုိေဆျ့ေႏျ့ပါ၈ 

 (၁၂) မိနစးခနး႔ ေ်ခေထာကးတစးဖကးထဲေပၚရပးခုိငး့်ခငး့၈ 

 အိမးသာကုိသနး႔ရြငး့ေရ့လုပးေစ်ခငး့၈ 
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 ေက္ာငး့သာ့၏အမြာ့ကုိ တစးတနး့လုဵ့အာ့ေ်ပာၾကာ့်ခငး့၈ 

 စာသငးခ္ိနးတစးခ္ိနးစာလုဵ့ ေက္ာငး့သာ့ကဖာ့လုိခုနးရ်ခငး့၈ 

 နာက္ငးေစ်ခငး့ - တုတး်ဖငးံရိုကး်ခငး့၇ ဆိတးဆျဲ် ခငး့၇ နာ့ရျကးကုိလိမးဆျဲ် ခငး့၈ 

 တစးတနး့လုဵ့အာ့တိတးဆိတးစျာေနခိုငး့်ခငး့၈ 

 အတနး့အ်ပငးတျငး မတးတပးရပးေစ်ခငး့၈ 

 စာေၾကာငး့မ္ာ့ကုိကူ့ေရ့ခိုငး့်ခငး့၈ 

 အတနး့ေရြ႕တျငးထိုငးခုိငး့ထာ့်ခငး့၈ 

 ေန႔လညးစာစာ့ခ္ိနးႏြငးံေက္ာငး့ဆငး့ခ္ိနးမ္ာ့တျငးမဆငး့ခုိငး့ပဲ အလုပးလုပးရနးေနခဲံခုိငး့်ခငး့၈ 

 အိမးစာမ္ာ့ကုိပိုမိုလုပးခုိငး့်ခငး့၈ 
 

ကာယပုိငး့ဆိုငးရာအ်ပစးေပ့်ခငး့ကုိမညးသညးံအခါမြ္ လကးခဵစရာမရြိပါ၈ ကာယပုိငး့ဆုိငးရာ 

အ်ပစးေပ့်ခငး့ ဆုိသညးမြာ - ရိုကး်ခငး့၇ ဆိတးဆျဲ် ခငး့ႏြငးံ ေက္ာငး့သာ့အာ့အခ္ိနးၾကာ်မငးံစျာ ကာယ 

လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ ်ပဳလုပးေစ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

အရြကးချဲ်ပစးဒဏးေပ့်ခငး့ကုိလညး့ လကးမခဵႏုိငးပါ၈ အရြကးချဲ်ပစးဒဏးေပ့်ခငး့ဆုိသညးမြာ 

ေက္ာငး့သာ့အာ့ အထူ့သ်ဖငးံအတနး့ေရြ႕တျငး အသုဵ့မက္သူဟု်မငးလာေအာငး ်ပစးဒဏးေပ့်ခငး့မ္ဳိ့ကုိ 

ဆုိလုိပါသညး၈ အရြကးချဲ်ပစးဒဏးေပ့်ခငး့က ခုခဵခ္ငးစိတးႏြငးံဆနး႔က္ငးဖကးလုပးခ္ငးစိတးကုိ ်ဖစးေပၚေစပါသညး၈ 

ထုိအခါ ေက္ာငး့သာ့က ဆရာကမညးကံဲသုိ႔ေတျ့ထငးသညးကုိ ဂရုမစိုကးေတာံရနးဆုဵ့်ဖတးလုိကးၿပီ့လြ္ငး 

်ပႆနာပုိမိုႀကီ့ထျာ့လာႏိုငးပါသညး၈ 

အတနး့အာ့အေႏြာကးအယြကးမေပ့ပဲ ဆကးလကးအလုပးလုပးႏုိငးေစရနး (သုိ႔) က္နးသညးံ 

အတနး့သာ့မ္ာ့ လုပးၿပီ့ေသာသငးခနး့စာကုိ ေက္ာငး့သာ့ကလုိကးမြီေစရနး စီစဥးထာ့ေသာ ်ပစးဒဏးေပ့မႈ 

မ္ဳိ့သာ အထိေရာကးဆုဵ့်ဖစးပါသညး၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က ်ပစးဒဏးေပ့ရ်ခငး့အေၾကာငး့ရငး့ကုိ သူတုိ႔ 

မႀကဳိကးလြ္ငးေတာငး နာ့လညးႏိုငးမညး်ဖစးသညး၈ ဥပမာ - ေနာကးက္ေနေသာအိမးစာလုပးရနး ေက္ာငး့လႊတးခ္ိနး 

အၿပီ့ေက္ာငး့တျငးဆကးေနေစ်ခငး့၈ 

ဒဏးေပ့်ခငး့ထကး ေကာငး့မျနးေသာအ်ပဳအမူႏြငးံလုပးေဆာကးခ္ကးအတျကး ဆုေပ့်ခငး့က ပုိမိ ု

ထိေရာကးေၾကာငး့ ေလံလာေတျ႔ရြိခ္ကးအမ္ာ့အ်ပာ့ကေဖား်ပပါသညး၈ ကိုငးတျယးရခကးေသာ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ 

အတျကးမ ူသငးကသူတုိ႔၏မြနးကနးသညးံလုပးေဆာကးခ္ကးကုိ ရြာေဖျရမညး်ဖစးသညး၈ ၁ငး့လုပးေဆာငးခ္ကးသညး 

အ်ခာ့ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့၏သာမာနးစဵခ္ိနးေလာကးသာရြိေသာ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ဳိ့ ်ဖစးေစကာမူ သငးကခ္ီ့က္ဴ့ 

ေပ့ရမညး၈ အကယး၊ ထုိေက္ာငး့သာ့ အရငးက်ပဳလုပးေနက္ထကး ယခုလုပးေဆာငးခ္ကးက ပုိမုိေကာငး့ မျနးမႈ 

ရြိ်ခငး့ကုိေတျ႔ရလြ္ငးလညး့ ခ္ီ့က္ဴ့ေပ့ပါ၈  ခ္ီ့က္ဴ့်ခငး့ႏြငး ံအာ့ေပ့်ခငး့သညး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့လုိခ္ငးေသာ 

ဂရုစုိကးမႈကုိ ေပ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ တကယးေတာံ ေႏြာကးယြကးသညးံ အ်ပဳအမူမ္ဳိ့သညး အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ 

ေက္ာငး့သာ့က မညးသို႔ေသာဂရုစုိကးနညး့မ္ဳိ့ႏြငးံမဆုိ ဂရုစိုကးခဵရ်ခငး့သညး လဵု့ွဂရုမစိုကး်ခငး့ထကး ပုိမုိ 
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ေကာငး့မျနးသညးဟုခဵစာ့ရေသာေၾကာငးံ မိမိဂရုစိုကး ခဵလုိသညးကုိ်ပသ်ခငး့်ဖစးပါသညး၈ အကယး၊သငးကသာ 

ေက္ာငး့သာ့အာ့ အာ့ေပ့ဂရုစိုကးပါက ်ပစးဒဏးေပ့်ခငး့စနစးကိုသငးအသုဵ့်ပဳရနးလုဵ့ွမလုိအပးေပ၈ 

 

အုပးစုဖျဲ႔်ခငး့ - အႏြစးခ္ဳပး 
ေကာငး့မျနးစျာစီမဵခနး႔ချဲထာ့သညးံ စာသငးခနး့က ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ အလုပးလုပးေစၿပီ့ သငးယူမႈကုိ အမြနး 

တကယး်ဖစးေပၚေစပါသညး၈ 

သငးခနး့စာမ္ာ့အာ့ စိတးွငးစာ့ေအာငး်ပဳလုပး်ခငး့ႏြငးံ သငးယူလိုစိတးထကးသနးေအာငး်ပဳလုပး်ခငး့သညး 

စာသငးခနး့စီမဵခနး႔ချဲမႈ၏အစိတးအပုိငး့ႀကီ့တစးခုအ်ဖစးပါွငးပါသညး၈ 

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံအ်ပဳသေဘာေဆာငးေသာဆကးဆဵေရ့ရြိ်ခငး့သညးလညး့ 

စာသငးခနး့စီမဵခနး႔ချဲမႈ၏တစးစိတးတစးေဒသ်ဖစးပါသညး၈ 

အေ်ခခဵစာသငးခနး့ဆုိငးရာကၽျမး့က္ငးမႈမ္ာ့သညး ဆရာတစးေယာကးအာ့ အတနး့ကုိစီမဵခနး႔ချဲရာတျငး 

အေထာကးအကူ်ပဳပါသညး၈ 

စာသငးခနး့ကုိစီမဵခနး႔ချဲရာတျငး အတနး့စညး့ကမး့မ္ာ့ကလညး့ ဆရာကုိအေထာကးအပံဵေပ့ပါသညး၈ 

ေအ့ေသာအတနး့သာ့မ္ာ့၇ ေသာငး့က္နး့ေသာေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အ်ပငး စာႀကိဳ့စာ့သညးံေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကုိပါ 

ဂရုစုိကးပါ၈ 

ဆရာသညး စာသငးခနး့စီမဵခနး႔ချဲမႈကုိအေထာကးအကူ်ပဳေသာ ်ပစးဒဏးေပ့မႈမ္ဳိ့ကုိသာအသုဵ့်ပဳသငးံပါသညး၈ 

အခ္ဳိ႕်ပစးဒဏးမ္ာ့သညး မညးသညးံအေ်ခအေနတျငးမဆုိ လကးခဵႏုိငးဖျယးရာမရြိပါ၈ 

ဆုေပ့်ခငး့၇ ခ္ီ့က္ဴ့်ခငး့ႏြငးံ အာ့ေပ့်ခငး့တုိ႔က အ်ပဳအမူကုိေ်ပာငး့လဲရာတျငး ်ပစးဒဏးစနစးထကး 

အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ ပိုမိုထိေရာကးပါသညး၈ 

 

စစးေဆ့အကဲ်ဖတး်ခငး့ 
အထကးပါဇယာ့မြ အႏြစးခ္ဳပးတစးခုကုိေရျ့ ၿပီ့ ထုိအခ္ကးကဘာကုိဆုိလုိသညး၇ ၁ငး့ကုိသငးမညးသုိ႔ 

အေကာငးအထညးေဖားမညးကုိ စာပုိဒးတုိတစးပိုဒးေရ့ပါ၈ ဥပမာမ္ာ့လညး့ေပ့ပါ၈ 
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ေနာကးဆကးတျဲ (က) 

 

်ပနးလညးအစီရငးခဵတငး်ပ်ခငး့အတျကး ၫႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ 
အဖျဲ႔လုိကးလုပးေဆာငးၿပီ့လြ္ငး အဘယးေၾကာငးံ်ပနးလညးအစီရငးခဵတငး်ပရပါသနညး့၈ 

 အခ္ကးအလကးႏြငးံေတျ့ေခၚစဥး့စာ့ပုဵကုိ တစးတနး့လုဵ့သိေအာငး မြ္ေွေပ့ပါသညး၈ 

 ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့မိမိကုိယးကို ယဵုၾကညးမႈရြိလာေစပါသညး၈ 

 ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ 

 ဆရာက နာ့လညးမႈကုိစစးေဆ့ႏိုငးပါသညး၈ 

 ဆရာက တစးတနး့လုဵ့ကေဆျ့ေႏျ့မႈတျငးပါွငးလာေစရနး ေမ့ချနး့မ္ာ့ကုိ်ဖညးံစျကးေမ့ႏုိငးၿပီ့ 

လုိအပးေသာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိလညး့ ်ဖညးံစျကးေပ့ႏုိငးပါသညး၈ 

 ဆရာက ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့သငးယူခဲံၾကေသာအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိသိရြိနာ့လညးေစ၄နး သငးခနး့စာ 

အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ အႏြစးခ္ဳပးႏုိငးပါသညး၈ 
 

အစီရငးခဵတငး်ပနညး့ေကာငး့ဆုိသညးမြာ အဘယးနညး့၈ 
 အဓိကက္ေသာအခ္ကးအလကးမ္ာ့ (သို႔) အဓိက်ငငး့ဆုိခ္ကးမ္ာ့ကုိ အႏြစးခ္ဳပးတငး်ပ်ခငး့၈ 

 ေဆျ့ေႏျ့ ပျတဲျငးေ်ပာခဲံသကဲံသုိ႔ အေယာကးစီတိုငး့ေ်ပာေသာအခ္ကးတုိငး့ကုိ မပါွငးေစပါ၈ 

 က္စးလစးစျာစုစညး့ႏုိငး်ခငး့ (အစီအစဥးက္်ခငး့၇ ေခါငး့စဥး အုပးစုမ္ာ့ ချဲထာ့ေပ့်ခငး့၇ ဇယာ့်ဖငးံ 

တငး်ပ်ခငး့) 

 ေက္ာကးသငးပုနး့၇ သတငး့စာစကၠဴ၇ ပုဵစဵကာ့ခ္ကးမ္ာ့ အစရြိသညးတုိ႔်ဖငး ံထငးသာ်မငးသာ 

ရြိေအာငးပဵုေဖားထာ့်ခငး့၈ 

 တစးဖျဲ႔လဵု့၏သေဘာထာ့ကုိ ေဖား်ပႏိုငး်ခငး့၈ 

 တငး်ပသူ၏အာေဘားသကးသကးသာ ်ဖစးမေန်ခငး့၈ 
 

်ပနးလညးတငး်ပရာတျငး ဆရာ၏အခနး့က႑ 

 ်ပနးလညးတငး်ပ်ခငး့အတျကး အခ္ိနးကုိစီမဵခနး႔ချဲ်ခငး့၈ 

o အခ္ိနးအကနး႔အသတးေပ့ထာ့်ခငး့ (ဥပမာ - တစးဖျဲ႔လြ္ငး (ဿ)မိနစးသာတငး်ပချငးံရြိ) 

 အုပးစုတိုငး့မြ အဓိကအခ္ကး (ှ)ခ္ကးမြ (၀)ခ္ကးအတျငး့ တငး်ပေပ့ရနး (ေက္ာငး့သာ့တုိငး့၏ 

ေဆျ့ေႏျ့ ခ္ကးမ္ာ့အာ့လုဵ့တငး်ပရနးမလုိပါ)၈ 

 ပထမတစးဖျဲ႔မြတငး်ပၿပီ့လြ္ငး ေနာကးအဖျဲ႔မ္ာ့အာ့ ပထမအဖျဲ႔ႏြငးမံတူေသာ အခ္ကးအလကး 

အသစးမ္ာ့ကုိသာ တငး်ပရနးၫႊနးၾကာ့ပါ၈ 

 အဖျဲ႔မ္ာ့ကုိ မတူေသာလုပးငနး့မ္ာ့ေပ့ထာ့်ခငး့်ဖငးံ အဖျ႔ဲတုိငး့၏တငး်ပခ္ကး်ခာ့နာ့ပါေစ၈ 

ေက္ာငး့သာ့တိုငး့ အနညး့ဆုဵ့တစးႀကိမးတငး်ပပါေစ၈ 
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 မညးသူကႏႈတး်ဖငးံတငး်ပၿပီ့်ဖစးသညးကုိ ေတာကးေလြ္ာကးေရ့မြတးထာ့ပါ၈ 

 အဖျဲ႔လိုကးတငး်ပရနး ၫႊနးၾကာ့ခ္ကးေပ့ရာတျငး မညးသညးံေက္ာငး့သာ့ကတငး်ပရမညးကုိပါ တာွနး 

ေပ့ပါ၈ 

 အရငးက မလုပးဖူ့ေသ့ေသာေက္ာငး့သာ့ (သုိ႔) လတးတေလာမလုပးရေသ့ေသာေက္ာငး့သာ့အာ့ 

ေရျ့ ခ္ယးတာွနးေပ့ပါ၈ 

 

သငးယူမႈႏြငးံတတးေ်မာကးမႈကုိ အတညး်ပဳ်ခငး့၈ 
 လုိအပးလြ္ငး ေမ့ချနး့မ္ာ့ထပးေမ့ပါ၈ 

 လုိအပးလြ္ငး အခ္ကးအလကးမ္ာ့ထပးေဆာငး့်ဖညးံစျကးေ်ပာပါ၈ 

 သငးခနး့စာအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ အႏြစးခ္ဳပး်ပပါ၈ 
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ေနာကးဆကးတျဲ (ခ) 
 

ႏႈတး်ဖငးံတငးဆကး်ခငး့အတျကး လမး့ၫႊနးခ္ကးမ္ာ့ 
 

ေကာငး့က္ဳိ့မ္ာ့၈ ၈ သတငး့အခ္ကးအလကးအသစးမ္ာ့ေပ့်ခငး့ႏြငးံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကုိရြငး့်ပရာတျငး 

အသုဵ့ွငးပါသညး၈ 

ဆုိ့က္ဳိ့မ္ာ့၈  ၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့တကးႂကျစျာပါွငးေစ်ခငး့မရြိပါ၈ 
 

အေလံအက္ငးံေကာငး့အတျကး လမး့ၫႊနးခ္ကးမ္ာ့ 

 ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ပါွငးေစ်ခငး့ 

o တငးဆကး်ခငး့အစီအစဥးၿပီ့ဆုဵ့လြ္ငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့လုပးေဆာငးရမညးံလုပးငနး့ကုိ အစီအစဥး 

စကထဲက သတးမြတးေပ့ပါ၈ ဤနညး့်ဖငး ံေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က တငးဆကးမႈအေပၚတျငး 

ပိုမိုအာရုဵစိုကးနာ့ေထာငးလာပါမညး၈ 

 ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကမညးသညးံအရာမ္ာ့အာ့သိၿပီ့်ဖစးႏြငးံသညးကုိ ေမ့်မနး့ပါ၈ သူတို႔ိသိထာ့ၿပီ့ႏြငးံသညးံ 

အရာမ္ာ့ကုိ ေရ့ခ္ရနး အခ္ိနး (ှ) မိနစးယူနုိငးပါသညး၈ ထုိ႔ေနာကး သငးက သူတုိ႔ကို ဥပမာမ္ာ့ ေပ့ခိုငး့ 

ပါ၈ ဤနညး့အာ့်ဖငး ံေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က တငးဆကးမညးံေခါငး့စဥးအေၾကာငး့ကုိ စဥး့စာ့ေတျ့ေခၚ 

တတးလာပါမညး၈ 

 ဥပမာမ္ာ့ႏြငးံ ပုဵ်ပငးမ္ာ့ေ်ပာ်ပကာ လကးေတျ႔ဘွႏြငးံ တငးဆကးမညးံေခါငး့စဥးကုိဆကးစပးပါ၈ 

ပါွငးသညးံံအေၾကာငး့အခ္ကးမ္ာ့အာ့ တငးဆကးပုဵတငးဆကးနညး့ 

 သငးေ်ပာမညးံအေၾကာငး့အရာကုိ အစီအစဥးတက္တငးဆကးပါ၈ အစဥးလုိကး စာရငး့်ပဳစုပါ (သို႔) 

အခ္ကးအလကးတစးခုႏြငးံတစးခုၾကာ့ ဆကးစပးမႈမ္ာ့်ပဳလုပးပါ၈ 

 ဥပမာမ္ာ့ကုိအသုဵ့်ပဳၿပီ့ ရို့ရို့ေလ့သာရြငး့်ပပါ၈ 

 ဥပမာ - ေက္ာကးသငးပုနး့တျငး အစီအစဥးတက္ေရ့သာ့်ခငး့ (သို႔) အေၾကာငး့အရာအႏြစးခ္ဳပးကုိ 

အသုဵ့်ပဳကာ မ္ကးစိထဲ်မငးလာေအာငးအေထာကးအကူ်ပဳနညး့မ္ာ့ကုိ အသုဵ့်ပဳပါ၈ 

 လုိရငး့တုိရြငး့ေ်ပာပါ၈ အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ ှွမိနစးဆုိေသာအခ္ိနးသညး မ္ာ့စျာလုဵေလာကးပါသညး၈ 
 

ဆကးသျယးေရ့အတတးပညာ 

 ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံ မ္ကးလုဵ့ခ္ငး့အဆကးအသျယး်ပဳလုပးပါ၈ ဤအခ္ကးသညး သငးကသူတုိ႔ကို 

စကာ့ေ်ပာေနသညးကုိ ်ပသ်ခငး့်ဖစးသညး၈ 

 စာသငးခနး့ အတျငး့ လြညးံပတး သျာ့လာပါ  ၈   ၈ ဤသညးမြာ အ်ပနးအလြနးေ်ပာသကဲံသုိ႔ 

စကာ့ေ်ပာ်ခငး့ ်ဖစးေစသညး ၈   

 သငးစကာ့ေ်ပာသညးံအသဵမြတဆငးံ သငးကိုယးတိုငးစိတးွငးစာ့မႈႏြငး ံစိတးအာ့ထကးသနးမႈကုိ်ပပါ၈ 
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 စကာ့ကုိ သိပးမ်မနးေစပဲ အေတားအတနးၾကာ့ရေအာငး ရြငး့လငး့်ပတးသာ့စျာေ်ပာပါ၈  
 

မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ ဆရာတုိ႔သညးအတနး့ထဲတျငး စကာ့မ္ာ့မ္ာ့ေ်ပာေလံရြိပါသညး၈ ေက္ာငး့သာ့ 

မ္ာ့အာ့ သျကးလကးတကးႂကျေနေစလုိလြ္ငး သူတုိ႔ကုိစကာ့မ္ာ့မ္ာ့ေ်ပာခိုငး့ပါ၈ နာ့ေထာငးတာခ္ညး့ 

မလုပးပါေစႏြငးံ ၈ 
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ေနာကးဆကးတျဲ (ဂ) 
 

သရုပး်ပလႈပးရြာ့်ခငး့အတျကး လမး့ၫႊနးခ္ကးမ္ာ့ 

 လကးေတျ႔အသုဵ့ခ္်ခငး့ႏြငးံ ေလံလာၿပီ့သမြ္ကုိလကးေတျ႔တျငးက္ငးံသုဵ့်ခငး့၇ နာ့လညးမႈကုိေဖား်ပ်ခငး့ႏြငးံ 

ေလံလာထာ့သမြ္ကုိလကးေတျ႔ဘွႏြငး ံဆကးစပး်ခငး့တုိ႔ကုိ ေလံက္ငးံေပ့ပါသညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ ထိေတျ႔မႈႏြငး ံ

သငးယူရာတျငး အာ့ေကာငး့သူမ္ာ့အတျကး သငးံေလ္ားပါသညး၈ 
 

သရုပး်ပလႈပးရြာ့်ခငး့ 

 ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က အယူအဆ၇ အေတျ႔အၾကဵဳအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကုိ ကိုယးစာ့်ပဳၿပီ့ သရုပးေဖား်ခငး့ 

 အဂၤလိပးဘာသာ်ဖငးံ သရုပးေဖား်ခငး့ (ဥပမာ - လမး့ေပ္ာကးေနေသာဧညးံသညးကုိ လမး့ၫႊနးေပ့်ခငး့) 

 လူမႈေရ့သိပၸဵ်ဖစးစဥးေလံလာ်ခငး့မ္ာ့ (ဥပမာ လယးသမာ့တစးဦ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ရြငးတစးဦ့၇ 

ႏုိငးငဵ်ခာ့ရငး့ႏြီ့ႁမႈပးႏြဵသူႏြငးံ သဘာွပတးွ နး့က္ငးအမြီသဟဲ်ပဳမႈကုိေလံလာသူတို႔က ေရအာ့လြ္ပးစစး 

စျမး့အငးထုတးလုပးမႈ အစီအစဥးသစးတစးရပးအေၾကာငး့ကုိ ေဆျ့ေႏျ့ ်ခငး့) 
 

်ဖစးစဥးမ္ာ့ေလံလာ်ခငး့ႏြငးံ ပုစာၦကုိအေ်ဖရြာ်ခငး့ 

 ်ဖစးစဥးေလံလာ်ခငး့ဆုိငးရာပုစာၦမ္ာ့ကုိ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ အေ်ဖရြာခုိငး့ပါ၈ ၁ငး့တုိ႔ေလံလာ 

သငးယူေနေသာ ေခါငး့စဥးႏြငးံအတူ လကးေတျ႔ဘွတျငးရငးဆိုငးရသညးံကိစၥမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးေသာ 

ပုစာၦမ္ာ့ကုိ ဆရာကဖနးတီ့ေပ့ပါ၈ ဆရာကမိမိ၏ကုိယးပိုငးအေတျ႔အၾကဵဳေပၚအေ်ခခဵကာ ်ဖစးစဥး 

ေလံလာ်ခငး့ကုိဖနးတီ့ႏိုငးသညး၈ ထုိ႔်ပငး သတငး့စာ၇ မဂၢဇငး့၇ အငးတာနကးေဆာငး့ပါ့မ္ာ့ကုိ 

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့်ပသကာ စိတးကူ့စိတးသနး့မ္ာ့ဖနးတီ့ေပ့ႏိုငးပါသညး၈ တူညီေသာ်ဖစးစဥးေပၚတျငး 

အခ္ကးအလကးအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကုိ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ေပ့်ခငး့်ဖငးံ ေဆျ့ေႏျ့ မႈကုိ အာ့ေပ့ပါ၈ 
 

်ပဇာတး 

 ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ၁ငး့တုိ႔၏ကုိယးေရ့ကုိယးတာ (သုိ႔) လႈမႈအသုိငး့အွုိငး့ႏြငးံပတးသကး၊ 

ေလံလာရမညးံအ်ဖစးအပ္ကးတစးခုကုိ ်ပဇာတးတုိတစးပုဒးအ်ဖစး ေရ့သာ့ေစပါ၈ ဥပမာ - အသကး 

ှ၁ႏြစးတျငး အိမးေထာငး်ပဳ်ခငး့၇ မိသာ့စုတျငး အရကးေသာကးသူတစးေယာကးရြိေန်ခငး့၇ အ်ခာ့ႏိုငးငဵသုိ႔ 

ေ်ပာငး့ေရႊ႕ေနထုိငး်ခငး့၈ 
 

ဂိမး့ကစာ့်ခငး့ 

 ကစာ့ပျဲမ္ာ့တျငး သငးခနး့စာရညးရျယးခ္ကးတစးခုစီရြိသငးံပါသညး၈ 

 ဘာသာစကာ့သငးၾကာ့မႈႏြငးံပတးသကးသညးံ ကစာ့ပျမဲ္ာ့တျငး သကးဆုိငးရာဘာသာစကာ့ကုိ 

ေပ္ားရႊငးစရာေကာငး့ေအာငး ေလံက္ငးံေပ့ရမညး၈ 
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ေမ့ချနး့မ္ာ့ကုိေရ့်ခငး့ 

 ေခါငး့စဥးတစးခုကိုအေ်ခခဵကာ အဖျဲ႔လုိကးေမ့ချနး့မ္ာ့ႏြငးံအေ်ဖမ္ာ့ကုိ ေရ့ေစပါ၈ ထုိ႔ေနာကး 

အ်ခာ့အဖျဲ႔ႏြငးံ အ်ပနးအလြနးဖလြယးပါ၈ 

 ေမ့ချနး့မ္ာ့ကုိ ေက္ာငး့သာ့တိုငး့ေရ့ရနးအချငးံအေရ့ေပ့ပါ၈ သူတုိ႔ထုတးထာ့ေသာ ေမ့ချနး့မ္ာ၏ 

အေ်ဖကုိ သူတုိ႔ဘာသာသိပါေစ၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က ေမ့ချနး့မ္ာ့ကုိ သုေတသန်ပဳလုပးၿပီ့ 

်ပနးလညးစစးေဆ့ရနးလုိအပးေကာငး့လုိအပးပါမညး၈ 
 

 

ပေရာဂ္ကးမ္ာ့ 

 ေလံလာမႈ၇ သုေတသန်ပဳ်ခငး့ႏြငးံ စဥး့စာ့ေတျ့ေခၚတတး်ခငး့ အေလံအထမ္ာ့ကုိ ်ပဳစုပ္ဳိ့ေထာငးပါ၈ 

 ပေရာဂ္ကးမ္ာ့သညး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ထိပးတုိကးေတျ႔ဆုဵေဆျ့ေႏျ့မႈႏြငးံ ပညာသငးလိုစိတး်ပငး့်ပေစရနး 

အေထာကးအကူမ္ာ့စျာ်ပဳပါသညး၈ သို႔ေသား ႀကိဳတငး်ပငးဆငးရနးလုိအပးပါသညး၈ 
 

လုပးေဆာငးမႈလမး့ေၾကာငး့ (သုိ႔) လုပးေဆာငးရာဌာန 

 သငးေထာကးကူပစၥညး့အနညး့ငယးသာရြိပါက မတူညီေသာအခ္ိနးမ္ာ့တျငး မတူညီေသာလုပးငနး့မ္ာ့ကုိ 

တစးဖျဲ႔စီလုပးေဆာငးေစ်ခငး့အာ့်ဖငးံ ေွမြ္အသုဵ့်ပဳေစပါ၈ ဆိုလုိသညးမြာ တစးခ္ိနးထဲတျငး ေက္ာငး့သာ့ 

အခ္ိဳ႕သာသငးေထာကးကူပစၥညး့မ္ာ့ကုိ အသုဵ့်ပဳရနးလုိအပးပါမညး၈ 

ဤကိစၥကုိအေကာငးအထညးေဖားရနး - 

o အတနး့ထဲရြိ မတူညီေသာေနရာအမ္ဳိ့မ္ဳိ့၉ ေလံက္ငးံခနး့မ္ာ့ (သုိ႔) လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့ကုိ 

်ပဳလုပးေစပါ၈ 

o အခ္ိနးအတူတူတျငးၿပီ့ဆုဵ့မညး ံေလံက္ငးံခနး့မ္ာ့ကုိသာ ်ပငးဆငးပါ၈ 

o အတနး့ကုိအုပးစုမ္ာ့ချခဲ္လုိကးၿပီ့ အဖျဲ႔တိုငး့ကုိစတငး်ပဳလုပးရနး ေနရာတစးေနရာစီေပ့ထာ့ပါ၈ 

o အုပးစုတုိငး့ကုိ လႈပးရြာ့မႈတစးခုစီအတျကး အခ္ိနးကနး႔သတးေပ့ထာ့ၿပီ့ ဆကးလုပးေစပါ၈ ဥပမာ - 

သငး၏သခ္ာၤအတနး့တျငး သခ္ာၤပစၥညး့မ္ာ့အနညး့ငယးသာရြိပါသညး၈ တစးဖျဲ႔အာ့ 

၁ငး့သငးေထာကးကူမ္ာ့ကုိသုဵ့ေစၿပီ့ အ်ခာ့အဖျ႔ဲမ္ာ့အာ့ 

ထုိပစၥညး့မ္ာ့ကုိအသုဵ့်ပဳရနးမလုိသညးံ သခ္ာၤေလံက္ငးံခနး့မ္ာ့ကုိလုပးေစပါ၈ 
 

 

ကျငး့ဆငး့ေလံလာ်ခငး့ 

 ကျငး့ဆငး့ေလံလာ်ခငး့ဆုိသညးမြာ အတနး့အ်ပငးကုိထျကးၿပီ့ေလံလာေစ်ခငး့ကုိဆုိလုိပါသညး၈ 

ဤနညး့သညး တစးခုတစးခုကုိအေသ့စိတးရြာေဖျ် ခငး့ (သုိ႔) တစးစဵုတစးခုကုိေတျ႔ရြိေလံလာရနး 
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စူ့စမး့ရြာေဖျ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ကျငး့ဆငး့ေလံလာ်ခငး့သညး အေွ့ႀကီ့ကုိသျာ့စရာမလုိပါ၈ ဥပမာ - 

စာသငးခနး့တဵခါ့အ်ပငးဘကးတျငးပငး စတငး်ပဳလုပးႏုိငးပါသညး၈ ကျငး့ဆငး့ေလံလာ်ခငး့မ္ာ့ကုိ 

အမ္ာ့အာ့်ဖငးံ ပထွီွငး၇ ဇီွေဗဒႏြငး ံပတးွ နး့က္ငးေလံလာေရ့ဘာသာရပးမ္ာ့တျငး မၾကာခဏ 

အသုဵ့်ပဳသလုိ သခ္ာၤ (ဥပမာ - တိုငး့တာ်ခငး့၇ survey ေမ့ချနး့မ္ာ့ေကာကး်ခငး့၇ ၾကမး့်ပငး၏ 

ဧရိယာကုိတျကးခ္ကး်ခငး့ စသ်ဖငးံ)၇ ဘာသာစကာ့ (ဥပမာ - စာေပဖနးတီ့ေရ့သာ့မႈ)၇ အႏုပညာ 

(ဥပမာ - အေဆာကးအဦ့မ္ာ့၇ သစးပငးမ္ာ့ႏြငး ံလူမ္ာ့ကုိ ပဵုဆျဲ် ခငး့) ဘာသာရပးမ္ာ့တျငးလညး့ 

အသုဵ့်ပဳႏိုငးပါသညး၈ 
 

 

Survey ေမ့ချနး့မ္ာ့ေကာကး်ခငး့ 

 Survey ေမ့ချနး့မ္ာ့ေကာကး်ခငး့သညး သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိစုေဆာငး့ရာတျငး 

အေထာကးအကူ်ပဳပါသညး၈ သတငး့အခ္ကးအလကးဆုိသညးမြာ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ (ဥပမာ - 

ေက္ာငး့သာ့ဘယးႏြစးေယာကး ေဆ့လိပးေသာကးသညး)ႏြငးံ အယူအဆမ္ာ့ (ဥပမာ - 

ေဆ့လိပးေသာကး်ခငး့ကုိ ဥပေဒအရတာ့်မစးသငံးသလာ့ဆုိသညးကို လူအမ္ာ့က မညးသုိ႔ 

ထငး်မငးသညး) ကုိဆုိလုိသညး၈ 

 အေ်ဖမ္ာ့ကုိရရြိရနးအတျကး survey ေမ့ချနး့မ္ာ့ကုိထုတးႏႈတး်ခငး့သညး မလျယးကူလြပါ၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ 

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ချဲ် ခမး့စိတး်ဖာမႈအတတးကို တတးေ်မာကးသျာ့ေစရနး ရို့ရြငး့ေသာ survey ပုဵစဵမ္ာ့်ဖငး ံ

စတငးပါ၈ 
 

ဖနးတီ့မႈ်ဖငးံ်ပဳလုပးရသညးံပေရာံဂ္ကးမ္ာ့ 

ေက္ာငး့သာ့မဂၢဇငး့၇ ပဵု်ပငးတုိမ္ာ့ကုိစုစညး့သညးံ စာအုပးမ္ဳိ့၇ ပါွငးသညးံပစၥညး့အမယးမ္ာ့အေၾကာငး့၇ 

ပတးွ နး့က္ငးမြ ပညာရြိမ္ာ့၇ ်ဖစးစဥးေလံလာမႈမ္ာ့၇ အစရြိသ်ဖငးံ… 
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ေနာကးဆကးတျဲ (ဃ) 
 

အစီရငးခဵစာေကာငး့အတျကး ၫႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့/ 
အစီရငးခဵစာေကာငး့သညး ေက္ာငး့သာ့အာ့ သငးခနး့စာ၏အဓိပၸါယးကုိနာ့လညးေစရနး (သုိ႔) လႈပးရြာ့မႈကို 
်ပဳလုပးႏိုငးရနး အေထာကးအကူ်ပဳပါသညး၈ အုပးစုလုိကးလုပးေဆာငး်ခငး့တျငး ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ 
ေဆျ့ေႏျ့ ်ခငး့ႏြငးံ သူတုိ႔ဘာသာ စုစညး့တတးေစရနး အေထာကးအကူ်ပဳပါသညး၈ 
 

Venn Diagrams 

မညးသညးကမညးသညးံေနရာသုိ႔သျာ့သနညး့၈ မညးသညးံအရာ်ဖစးသနညး့၈ မညးသညးံအရာ ပါွငး် ခငး့ 
မရြိသနညး့၈ Venn diagram မ္ာ့က အကနး႔အသတးမ္ာ့၇ အဓိပ 

 

 
 

Charts 

မညးသုိ႔ေသာအမ္ဳိ့အစာ့…? ႏႈိငး့ယြဥးမႈ၇ အဓိပၸါယးမ္ာ့ႏြငး ံသေဘာတရာ့မ္ာ့ကုိ သငးၾကာ့ေပ့ပါသညး၈ Chart 

မ္ာ့ကုိ ဆရာက်ဖစးေစ၇ ေက္ာငး့သာ့က်ဖစးေစ ဖနးတီ့ႏိုငးပါသညး၈ 
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Mind map 

ဆကးသျယးမႈမ္ာ့်ပဳလုပး်ခငး့၈ အေၾကာငး့အရာေခါငး့စဥးတစးခု၏ ရႈေထာငးံအမ္ဳိ့မ္ဳိ့အလုိကး အုပးစုချဲ် ခငး့ပညာကုိ 

သငးၾကာ့ေပ့ပါသညး၈ အေၾကာငး့အရာေခါငး့စဥးတစးခုအေပၚ ေတျ့ေခၚမႈကုိစုစညး့ေသာအခါ အသုဵ့ွငးပါသညး၈ 

 

 

Ordering and ranking 

ေလာဂ္စးကိုသငးေပ့ပါသညး၈ 

 

 

Process diagram 

လုပးငနး့စဥးတစးခု၏ မတူညီသညးံအစိတးအပုိငး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့အၾကာ့ ဆကးႏျယးမႈကုိ်ပသပါသညး၈ (ဥပမာ 

အေၾကာငး့ရငး့ႏြငးံ အက္ဳိ့သကးေရာကးမႈ) 
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ေနာကးဆကးတျဲ (င) 
 

ဆရာ၏အခနး့က႑အေပၚ လမး့ၫႊနးခ္ကး 

ေမ့ချနး့မ္ာ့ေမ့်ခငး့ 

ေမ့ချနး့ေမ့ရာတျငး အဆငးံ(၁)ဆငးံရြိပါသညး၈ 
 

ှ၈ ေမ့ချနး့ေမ့ပါ၈ 

ဿ၈ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ အေ်ဖေ်ဖဆုိရနးအခ္ိနးေပ့ထာ့ပါ၈ 

၀၈ တစးဦ့တစးေယာကးအာ့ ေမ့ချနး့ကုိေ်ဖခုိငး့ပါ၈ 

၁၈ ေက္ာငး့သာ့က အေ်ဖေပ့ပါေစ၈ 
 

နညး့စနစးမ္ာ့ မညးကံဲသုိ႔လုပးေဆာငးရမညး အက္ဳိ့ရလာဒး 
လကးမေထာငးရ 

စညး့ကမး့ 
ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့လကးေထာငးေ်ဖၾကာ့ 
်ခငး့မရြိေစရ၈ ဆရာက တစးတနး့လုဵ့မြ 
ေရျ့ ခ္ယးပါ၈ 

ေက္ာငး့သာ့အာ့လုဵ့ထဲမြ မညးသူမဆုိ 

အေမ့ခဵရႏိုငးသညးံအတျကး  အာ့လုဵ့ကုိ 

ေမ့ချနး့ေပၚတျငး အာရုဵစိုကးရနး 
အာ့ေပ့သညး၈ 

ေစာငးံဆိုငး့ခ္ိနး ဆရာကေမ့ချနး့ကုိေမ့ပါ၈ ထုိ႔ေနာကး 
ေက္ာငး့သာ့တစးေယာကးကိုေ်ဖဆုိေစရနး 
မေရျ့ ခ္ယးခငး (၂)စကၠနး႔ေစာငးံဆုိငး့ပါ၈   
 

ေက္ာငး့သာ့အာ့လုဵ့ကုိအေ်ဖအေၾကာငး့ 
စဥး့စာ့ရနး အာ့ေပ့သညး၈ 

စာေရ့ခ္ိနး ဆရာကေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကုိ ေမ့ချနး့ကုိ 

စဥး့စာ့ၿပီ့အေ်ဖကုိေရ့ခ္ရနး (ှ)မိနစး 
အခ္ိနးေပ့ပါ၈ ေရ့ေနခ္ိနးတျငး ဆရာက 

အတနး့တစးပတးလြညးံလညး စစးေဆ့ပါ၈ 
ထုိ႔ေနာကး ဆရာက ေက္ာငး့သာ့ 
တစးေယာကးကုိေ်ဖဆုိေစရနး ေရျ့ ခ္ယးပါ၈ 

ေက္ာငး့သာ့အာ့လုဵ့အေ်ဖကုိေရ့ခ္သညး၈ 
ဆရာကစစးေဆ့ၿပီ့ မညးသူနာ့မလညး 
သညးကုိ ်မငးနုိငးပါမညး၈ 

ေဆျ့ေႏျ့ ခ္ိနး ႏြစးေယာကးတစးတျဲ (သုိ႔) အဖျဲ႔ငယးမ္ာ့ 
ဖျဲ႔ေစၿပီ့ ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့အာ့ ေမ့ချနး့ကုိ 

ေဆျ့ေႏျ့  ေစပါ၈ 

အတူတကျေတျ႔ဆုဵလုပးေဆာငး်ခငး့ႏြငးံ အ်ပနး 
အလြနးေဆျ့ေႏျ့်ခငး့ကုိ ႁမြငးံတငးေပ့ သညး၈ 

ေက္ာငး့သာ့ကုိ 

ေရျ့ ခ္ယး်ခငး့ 
ေစာငးံဆိုငး့ခ္ိနး၇ စာေရ့ခ္ိနး၇ ေဆျ့ေႏျ့ ခ္ိနး 
ၿပီ့စဥးတျငးဆရာက အေ်ဖေ်ဖမညး ံ
ေက္ာငး့သာ့ကုိ ေရျ့ ခ္ယးပါ၈ 

ေက္ာငး့သာ့အာ့လုဵ့ထဲမြ မညးသူမဆုိ 

အေမ့ခဵရႏိုငးသညးံအတျကး  အာ့လုဵ့က 

ေမ့ချနး့အေပၚတျငး အာရုဵစိုကးလာရမညး၈ 
အတုိဆုဵ့အေ်ဖ ပိုေတားသညးံေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကုိ  

တဆငးံတကးေမ့ချနး့တစးခုထပးေမ့ပါ၈ 
 

ေတျ့ေခၚစဥး့စာ့တတး်ခငး့ႏြငးံ စကာ့ 
ေ်ပာ်ခငး့အတတးကို ဖျဵ႔်ဖဳိ့ေစသညး၈ 
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တစးတနး့လုဵ့ 
အေ်ဖ 

ေဆျ့ေႏျ့ ွုိငး့တစးခု်ဖစးေ်မာကးေစရနး 
သာ၊အဆငးံ်မငးံေသာ ေမ့ချနး့မ္ာ့ႏြငးံ 
တကျ ဆနး့စစးခ္ကးေမ့ချနး့မ္ာ့ကုိ အသုဵ့ 
်ပဳပါ၈ 

ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့က ဆကးစပးမႈမ္ာ့်ပဳလုပး 
ႏုိငးၿပီ့၇ ဗဟုသုတႏြငးံ နာ့လညးသေဘာ 

ေပါကးမႈတို႔ကုိ တညးေဆာကးႏုိငးေစရနး 
ေဆျ့ေႏျ့ ွုိငး့တစးခုကုိ ်ဖစးေပၚေစသညး၈ 

 

အဖျငးံႏြငး ံအပိတးေမ့ချနး့မ္ာ့ 

အပိတးေမ့ချနး့မ္ာ့ 

 အပိတးေမ့ချနး့မ္ာ့ကုိ ဗဟုသုတႏြငးံနာ့လညးသေဘာေပါကးမႈတုိ႔ကုိ စစးေဆ့ရာတျငး အသုဵ့်ပဳပါသညး၈ 

၁ငး့တုိ႔က ေက္ာငး့သာ့မ္ာ့ကုိ မိမိတို႔အာ့ေ်ပာ်ပခဲံသညးံအခ္ကးအလကးကုိ ်ပနးေ်ပာငး့မြတးမိေစရနး ေမ့်ခငး့ 

်ဖစးသညး၈ Yes/No ေမ့ချနး့မ္ာ့ (သုိ႔) မြနး/မြာ့ (true/false) ေမ့ချနး့မ္ာ့၇ အေ်ဖတစးခ ုထဲသာေ်ဖရမညးံ 

ေမ့ချနး့မ္ာ့ (single answer question) ႏြငး ံေပ့ထာ့ေသာအေ်ဖမ္ာ့ထဲမြ ေရျ့ ခ္ယးေ်ဖဆုိရမညးံေမ့ချနး့မ္ာ့ 

(multiple choice) မြာ အပိတးေမ့ချနး့ပဵုစဵ ဥပမာမ္ာ့်ဖစးေလသညး၈ 
 

Yes/No ေမ့ချနး့ပုဵစဵမ္ာ့ 

 လငး့ပိုငးသညး ငါ့ဟုတးပါသလာ့၈ 

 သစးပငးမ္ာ့က ကာဗျနးဒုိငးေအာကးဆုိဒးကို သုိေလြာငးပါသလာ့၈ 

 အေမရိကနးက က္ဳိတိုသဵခငး့တမနးခငး့က္ငးံွတး (Kyoto Protocol) ကုိ အတညး်ပဳလကးမြတးေရ့ထုိ့ 

ထာ့ပါသလာ့၈ 
 

အေ်ဖတစးခုထဲသာေ်ဖရမညးံ ေမ့ချနး့ပုဵစဵမ္ာ့ 

 အေမရိကနးသမၼတမြာ မညးသူနညး့၈ 

 ကမာၻေပၚရြိအရြညးဆုဵ့်မစး (၀)်မစးမြာ မညးသညးတုိ႔်ဖစးသနညး့၈ 

 ်မနးမာႏိုငးငဵသညးၿဗိတိသြ္ထဵမြ လျတးလပးေရ့ကုိ မညးသညးံအခ္ိနးတျငးရရြိခဲံပါသနညး့၈ 

 လာမညးံကမာၻ႕ကုနးစညးညီလာခဵကုိ မညးသညးံေနရာတျငးက္ငး့ပမညးနညး့၈ 
 

ေပ့ထာ့ေသာအေ်ဖမ္ာ့ထဲမြ ေရျ့ခ္ယးေ်ဖဆုိရမညးံေမ့ချနး့ပုဵစဵမ္ာ့ 

ဆာွါ့တျငး ၾကကးသာ့ ၅ကီလုိရြိသညး၈ သူမက ေဇားွ ငး့ကုိ ဿ.၂ ကီလုိေရာငး့လုိကးသညး၈ ယခု သူမတျငး 

ဘယးႏြစးကီလိုက္နးမညးနညး့၈ 

(က) ၂ 

(ခ) ၃ 

(ဂ) ၂.၂ 

(ဃ) ၃.၂ 
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We can‟t watch a movie because the DVD player is ____________________. 

(broke/broken/break/spoiled) 

 

အဖျငးံေမ့ချနး့မ္ာ့ 

 အဖျငးံေမ့ချနး့မ္ာ့ကုိ လကးေတျ႔အသုဵ့ခ္်ခငး့၇ ချဲ်ခမး့စိတး်ဖာ်ခငး့၇ ေပါငး့စပး်ခငး့ႏြငးံ အကဲ်ဖတး်ခငး့ 

တုိ႔တျငး အသုဵ့်ပဳပါသညး၈ အဖျငးံေမ့ချနး့မ္ာ့က ေက္ာငး့သာ့ကုိ သူတုိ႔အေ်ဖကုိသူတို႔ဘာသာစဥး့စာ့ေအာငး 

ေမ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ 
 

အဖျငးံေမ့ချနး့ပုဵစဵမ္ာ့ 

 က္ဳိတုိသေဘာတူညီခ္ကး (Kyoto agreement) ႏြငးံပတးသကးၿပီ့ မညးသညးံအရာမ္ာ့က အဓိက 

်ပသနာမ္ာ့်ဖစးသညးကို သငးမညးသုိ႔ထငးသနညး့၈ 

 အကယး၊ သူငယးခ္ငး့ကမူ့ယစးေဆ့သုဵ့စျေဲနသညးကုိ သငးသိရြိပါက၇ သငးဘာလုပးမညးနညး့၈ 

 ေရခဲ်မစးမ္ာ့အရညးေပ္ားလာသညးဟု သငးအဘယးံေၾကာငးံထငးရသနညး့၈ 

 ႏုိငးငဵတစးႏိုငးငဵက ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့၏က္နး့မာေရ့ကုိ မညးကဲံသုိ႔တုိ့တကးေအာငး်ပဳလုပးႏုိငးမညးနညး့၈ 
 

အဖျငးံေမ့ချနး့မ္ာ့ကုိ အတနး့ထဲတျငးေတျ့ေခၚစဥး့စာ့တတးေစရနးႏြငးံ ေဆျ့ေႏျ့ပျဲမ္ာ့်ဖစးေပၚေစရနး ေမ့ပါ၈ 
 


