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Education	Quality	Framework	(EQF)	Assessment 
กรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 

																														School	Name:																																																																																																					Date:	
																														ชือ่โรงเรียน                                                                                                    วันที ่
																				Headmaster	Name:																																																																																				Completed	by:	
																				ชื่อครูใหญ่                                                                                               กรอกข้อมูลโดย 

																		Number	of	Teachers:																																					Number	of	Students:																																																			Number	of	Students	Dropped	Out:	
																		จํานวนครู                                                          จํานวนนักเรียน                                                                         จํานวนนักเรียนออกกลางคัน 

TEACHER	QUALITY	&	SUPPORT	คุณสมบัติครูผูสอนและการสนับสนุนที่ไดรับ 

Standards 
มาตรฐาน 

 
Evidence 
หลักฐาน 

 

Level 
ระดับ Remarks 

หมายเหตุ 
1 2 3 

	

1. All	teachers	have	completed	at	least	grade	10	or	
equivalent			
ครูทั้งหมดจบการศึกษาอยางนอยเกรด 10 หรือเทียบเทา 

 
 Educational Documents (Transcripts, Certif icates, 

Diploma, Bachelor’s Degree) 
เอกสารทางการศึกษา (ใบแสดงผลการเรียน ประกาศนียบัตร 
ประกาศนียบัตรขั้นสูง ใบปริญญา) 
 

      

 

2. Teacher educational backgrounds and certificates are 
documented and available. 
ภูมิหลังดานการศึกษาและวุฒิการศึกษามีเอกสารรับรองและสาม
ารถขอดูได  

      

 Teacher Information Forms -  
 Teacher Training Certificates  
 Recommendation Letters –  
 Teacher CVs  -  
 แบบกรอกขอมูลคร ู
 ใบประกาศนียบัตรการเขารับการอบรม 
 จดหมายรับรอง 
 ประวัติสวนตัวครู 

      

 

3. All Teachers have a valid Thai MoE card 
ครูทั้งหมดมีบัตรประจําตัวครูที่ออกโดยศูนยประสานงานฯ 
สพป.ตากเขต 2  
 

 All Teacher MoE cards –  
 บัตรประจําตัวครูทุกคนที่ออกโดยศูนยประสานงานฯ สพป.ตากเขต2 

      

 



 

 
4. A teacher payment system exists and teachers are paid 

regularly. 
มีระบบการจายเงินเดือนอยางสม่ําเสมอ  
 

 
 Salary receipt form shows that teachers are paid 

regularly –  
 Pay Scale with criteria 
 ใบเสร็จแสดงการรับเงินเดือนอยางสม่ําเสมอ 
 มีระดับขั้นเงินเดือนที่ชัดเจน 

 

      

 

5. Teachers are observed and assessed at least two times 
per year. 
มีการประเมินการสอนอยางนอยปละ 2 ครั้ง  
 

 
 Completed Teacher classroom observation forms (by 

peers, mentor, head teacher, or trainer) –  
 Schedule or plan of when classroom observations will be 

conducted –  
 Office Training logbook  -  
 มีเอกสารแสดงการประเมินการสอนโดยเพื่อนครู ครูพี่เลี้ยง 
ครูใหญหรือวิทยากร 

 มีกําหนดการหรือแผนการประเมินที่ชัดเจน 
 มีตารางบันทึกการอบรม 

 

      

 

6. Basic teacher training is provided to new /inexperienced 
teachers by school or organization staff. 
มีการอบรมใหกับครูที่เขามาใหมหรอืครูที่ไมมีประสบการณดานก
ารสอนโดยโรงเรียนหรือเจาหนาที่องคกร 

 

 
 MECC Training logbook –  
 Pre-service teacher training agenda/ list of topics  
 Pre-service training certificate- 
 Pictures of training –  
 Office Training logbook  -  
 Training attendance list –  
 มีตารางบันทึกการอบรมโดย MECC 
 กําหนดการอบรม/หัวขอในการอบรมกอนปฏิบัติงานจริง 
 ใบประกาศนียบัตรการอบรมกอนปฏิบัติงานจริง 
 รูปภาพจากการอบรม 
 มีตารางบันทึกการอบรมของสํานักงาน 
 มีรายชื่อการเขารวมอบรม 

 
 
 
 
 

 

      

 



 

 

7. In-service teacher training is provided annually. 
มีการจัดการอบรมใหกับครูที่ปฏิบัติงานแลวเปนประจําทุกป 

 

 MECC training logbook -  
 In-service training agenda –  
 In-service training certificate –  
 Pictures of training -   
 Office Training log book  -  
 Observation logbook -   
 Training attendance list –  
 มีตารางบันทึกการอบรมโดย MECC 
 มีกําหนดการอบรม 
 มีใบประกาศนียบัตรการอบรม 
 มีรูปภาพจากการอบรม 
 มีตารางบันทึกการเขาสังเกตการณ 
 มีรายชื่อการเขารวมการอบรม 

      

 

8. Continual in-service teacher support is available to 
teaching staff through senior, experienced teachers, or 
support from an outside organization.  
มีการชวยเหลือ สนับสนุนอยางตอเนื่องจากครูรุนพี่ 
ครูที่มีประสบการณ หรือจากองคกรภายนอก 

 MECC training logbook -  
 Office Training log book  - 
 มีตารางบันทึกการอบรมโดย MECC 
 มีตารางบันทึกการอบรมของสํานักงาน   

      

 

 
9. Teachers meet monthly to discuss best practices and 

support each other. 
ครูมีการพบปะกันทุกเดือนเพื่อพูดคุยซักถามถึงปญหาหรือแบงป
นประสบการณการสอนที่ไดผลสําเร็จ  
 

 Teacher meeting notes  -  
 Schedule of teacher meetings 
 รายงานการประชุม 
 กําหนดการประชุม 

 
 

      

 



 

STUDENT	RECOGNITION		การรับรองคุณวุฒินักเรียน	
Education	Quality	Framework	(EQF)	Template	แบบกรอกกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 

Standards 
มาตรฐาน 

Evidence 
หลักฐาน 

Level	
ระดับ Remarks	

หมายเหต ุ
1	 2	 3	

 

1. The MLC uses curriculum that is  recognized by the RTG, 
the Myanmar MoE or is internationally accredited 
ศูนยการเรียนใชหลักสูตรที่ไดรับการรับรองโดยหนวยงานภาครัฐ
ของไทย กระทรวงศึกษาพมา 
หรือหลักสูตรตางประเทศทไดรับการรับรอง 
 
 

 
Need to show at least one of:  

 Thai NFE Curriculum -  
 Myanmar Curriculum -  
 NFPE curriculum –  
 International Curriculum –  
ตองแสดงหลักฐานอยางนอยหนึ่งอยาง 

 หลักสูตรกศน.ไทย 
 หลักสูตรพมา 
 หลักสูตรกศน.พมา 
 หลักสูตรตางประเทศ 

 
 

      

 

2. All students have opportunity to graduate with a 
recognized certificate. 
นักเรียนทั้งหมดมีโอกาสที่จะไดรับวุฒิการศึกษาที่ไดรับการรับรอ
ง  

 
 Student pass rates or test scores -  
 Certificates (NFPE, Myanmar Board Exam, RTG, or NFE 

certificates) –  
 Education Transcripts 
 อัตราการสอบผานของนักเรียนหรือผลคะแนนสอบ 
 ใบประกาศนียบัตรรับรอง ( กศน.พมา ผลการสอบมาตรฐานของพมา 
หนวยงานภาครัฐของไทย หรือกศน.ไทย)  

      

 



 

3. The MLC is involved in communication with at least one 
of the following: the RTG, the Myanmar MoE or a 
government network. 
ศูนยการเรียนเขารวมในการ 
 

 
 Meeting dates/notes with government or networking 

organization meetings -  
 Pictures of meeting 
 กําหนดการประชุม รายงานการประชุม 
กับภาครัฐหรือเครือขายในการทํางาน 

 รูปภาพจากการประชุม   
 

      

 

4. MLC supports teachers to attend Thai/ Myanmar 
government trainings and workshops annually. 
ศูนยการเรียนสนับสนุนครูใหเขารวมอบรมปฏิบัติการที่จัดโดยหน
วยงานภาครัฐของไทยหรือพมา  

       

 
 MECC Training logbook – 
 Training manuals  
 Training certificates  
 Training agenda and invitation letter  
 Pictures from training 
 ตารางบันทึกการอบรมโดย MECC 
 คูมืออบรม 
 ใบประกาศนียบัตรการเขารับการอบรม 
 กําหนดการอบรมและหนังสือเชิญ   

 

      

 

5. Students have opportunity to prepare for exams. Data is 
collected. 
นักเรียนมีโอกาสที่จะเตรียมตัวสําหรับการสอบ 
มีการรวบรวมขอมูล  

 

	
 Practice	test	score	data	 
 Practice	test	schedule	or	calendar	 
 Exam	camp	photos 
 มีผลคะแนนของแบบทดสอบ 
 มีกําหนดการหรือปฏิทินการจัดทดสอบ 
 มีรูปภาพจากกิจกรรม 

 

      

 

6. The MLC has a relationship with a Thai school. 
ศูนยการเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีกับโรงเรียนไทย 
 

 
 Evidence of joint activit ies or correspondence 

(pictures)  
 Invitation letter to school events –  
 Meeting notes – 
 มีหลักฐานภาพถายในการทํากิจกรรมหรือทํางานรวมกัน 
 จดหมายเชิญเขารวมกิจกรรม 
 รายงานการประชุม 

 

      

	



 

 
 

CHILD	PROTECTION การปกปองคุมครองเด็ก 

Education	Quality	Framework	(EQF)	Template	แบบกรอกกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา	

Standards มาตรฐาน 
	

Evidence	หลักฐาน 
 

Level	
ระดับ 

Remarks	
หมายเหต	ุ	

1	 2	 3	

 
1. An	updated	child	protection	manual	with	guidelines	is	

available	for	school	staff.	
มีคู่มือและแนวทางการปกป้องคุ้มครองเด็กสําหรับเจ้าหน้า
ที่ที่เป็นปัจจุบัน 

 CP manual 
 คูมือการปกปองคุมครองเด็ก        

 

	
2. All	school	staffs	(including	volunteers,	teachers	and	

administration)	have	signed	a	child	protection	agreement	
form.	
เจ้าหน้าที่ทุกคนรวมทั้งอาสาสมัคร ครู 
ธุรการมีการเซน็ชื่อในข้อตกลงเรื่องการคุ้มครองเด็ก		
 
 

 PESA contract or agreement forms or as part of 
employment agreement –  

 สัญญาขอตกลงในเรื่องการปกปองคุมครองเด็ก 
 
 
 
 
 
 

      

 

7. The MLC actively participates in advocacy for student, 
teacher or school recognition annually.  

      
ศูนยการเรียนมีการเขารวมการรณรงคผลักดันดานนโยบายในการ
รับรองนักเรียน ครู และศูนยการเรียนเปนประจําทุกป 

 Office Training logbook  -  
 Meeting notes  
 School headmaster meeting notes  
 Pictures of meetings or conference 
 ตารางบันทึกการอบรมของสํานักงาน 
 รายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมของครูใหญ 
 ภาพถายจากการประชุม  

      

 



 

3. All	school	staffs	(including	volunteers,	teachers	and	
administration)	receive	child	protection	training	annually.	
เจ้าหน้าที่ทุกคนรวมทั้งอาสาสมัคร ครู ธุรการ 
ได้รับการอบรมเรื่องการปกป้องคุ้มครองเด็กเป็นประจําทุก
ป ี
	

 
 Office Training logbook  -  
 CP training agenda 
 ตารางบันทึกการอบรมของสํานักงาน 
 กําหนดการอบรมเรื่องการปกปองคุมครองเด็ก  

      

 

4. Child	protection	safety	and	awareness	activities	are	
implemented	annually	for	both	students	and	parents.	
กิจกรรมการปกป้องคุ้มครองเด็กได้มีการนําไปปฏิบัติทั้งกั
บนักเรียนและผู้ปกครอง 
 

 
 Office Training logbook  -  
 CP Training schedule   
 CP Posters  
 Training attendance sheets  
 Pictures of trainings 
 ตารางบันทึกการอบรมของสํานักงาน 
 กําหนดการอบรม 
 แผนภาพโปสเตอร 
 ใบบันทึกการเขารับการฝกอบรม 
 ภาพถายจากการอบรม 

      

 

	
5. A	documentation	and	reporting	system	with	regularly	

updated	statistics	about	CP	cases	is	currently	being	used.	
มีการจัดเก็บรายงาน 
เอกสารที่เป็นระบบในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ใช้ห
ลักการปกป้องคุ้มครองเด็ก		
	

 CP Documentation system, f i les or folders – 
 มีระบบการจัดเก็บเอกสารอยางชัดเจน  

      

 

6. There	is/are	child	protection	focal	point(s)	currently	active	
in	the	school	community.	
มีผู้ที่ดูแลด้านนี้โดยตรงและทํางานในชุมชนโรงเรียน 
	

 CP focal person contact information – 
 ขอมูลติดตอผูที่ดูแลเรื่องการปกปองคุมครองเด็ก 

      

 

7. CP	contact	information	is	posted	in	a	visible	location	
ข้อมูลเรื่องการปกป้องคุ้มครองเด็กติดไว้ในสถานที่ที่เห็นไ
ด้ชัดเจน		

	

 
 Visible Poster or information about child protection 

–  
 แผนภาพโปสเตอรหรือขอมูลเกี่ยวกับการปกปองคุมครองเด็กที่เห็นชั
ด 

      

 



 

	
8. The	MLC	has	a	relationship	with	an	outside	organization	

for	CP	support	(CPPCR/CPRS/Compassio)	such	as	
counseling,	psychosocial,	healing,	shelter	through	either	
BTMA,	BMWEC	or	HWF	
ศูนย์การเรียนมีสัมพัธภาพที่ดีกับองค์กรภายนอกที่ช่วยเห
ลือด้านการปกป้องคุ้มครองเด็ก 
(CPPCR/CPRS/Compassio)เช่นจิดวิทยาการให้คําปรึกษา 
การรักษา ที่พักพิงผ่านทาง BMTA,	BMWEC,	หรือ HWF	
	
	

 Contact information for CP support organization – 
 ขอมูลองคกรที่ใหการชวยเหลือสนับสนุนเรื่องการแกปองคุมครองเด็
ก  

 
 

      

 

9. All	children	have	access	to	supervised	and	safe	
transportation	to	the	MLC	(if	applicable)	
เด็กทั้งหมดสามารถเข้าถึงการดูแลและการเดินทางที่ปลอด
ภัยในการไปโรงเรียน (เหมาะสม) 
 

 
 Driver/ teacher’s valid driver’s l icense, Valid 

Registration for vehicle, Supervision schedule 
 คนขับรถ/ครูมีใบขับขี่ที่ยังไมหมดอายุ พาพนะที่ใชมีการจดทะเบียน 
และมีตารางการตรวจสอบ 
 

      

n/a  
 

  

 

10. A	school	safety	plan	with	a	responsible	person	exists	for	
school	events	and	activities.	
โรงเรียนมีแผนรักษาความปลอดภัยสําหรับคนที่อยู่ในโรงเรี
ยนและที่มาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
 

 
 School safety plans with emergency information  
 Department of Social Warfare training documents for MLCs 

with boarding students or MoE training for other MLCs 
 โรงเรียนมีแผนรักษาความปลอดภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 
 มีเอกสารการอบรมของพม.สําหรับโรงเรียนที่มีเด็กพักนอนหรือการอ
บรมจากสพป.ตากเขต 2  

      

 

11. The	play	area	is	safe	and	accessible	for	all	children.	
สถานที่เล่นปลอดภัยและเด็กสามารถเข้าถึงได้ทุกคน 
 

	
 No	dangerous	objects,	garbage	or	evidence	of	drugs	–		
 ไม่มีวัตถุที่อันตราย	
ขยะหรืออุปกรณ์หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	

 p     

 

12. The	classrooms	are	safe	and	accessible	for	all	children.	
ห้องเรียนปลอดภัยและเด็กทุกคนสามารถเข้าถึงได ้
 

 No	dangerous	objects,	garbage	or	evidence	of	drugs	–	
 	ไม่มีวัตถุที่อันตราย	
ขยะหรืออุปกรณ์หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	

      

 

13. The	toilets	are	functioning,	clean	and	can	lock	
ห้องนํ้ามีการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
สะอาดและสามารถล็อคได้		

 The	toilets	are	functioning,	clean	and	can	lock	–	
 ห้องนํ้าเหมาะสมกับการใช้งาน สะอาดและสามารถล็อคได้		       

 



 

 

SCHOOL	MANAGEMENT	การบริหารจัดการ	 

Education	Quality	Framework	(EQF)	Template	แบบกรอกกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา	

Standards	มาตรฐาน 
	

Evidence หลักฐาน 
	

Level	
ระดับ Remarks	

หมายเหต ุ
1	 2	 3	

 
	

1. The	MLC	has	a	management	and	supervision	
structure	with	corresponding	roles	and	
responsibilities	for	each	position.	
ศูนย์การเรียนมีการบริหารจดัการและดูแลโครงสร้า
งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกตําแหน่งงา
น		
 

 Management structure and job descriptions –  
 โครงสรางการบริหารและรายละเอียดงาน 

      

 

2. The	MLC	supports	staff	to	attend	capacity	building	
training.	(eg.	database,	financial,	computer,	
language	skills)	
ศูนย์การเรียนให้การสนบสนุนบุคลากรในการเข้าร่ว
มพัฒนาศักยภาพ (การเก็บข้อมูล การเงิน	
คอมพิวเตอร์ ทักษะทางภาษา) 
 

 
 Office Training logbook  -  
 Training manuals  
 Training attendance sheets  
 Pictures of training 
 ตารางบันทึกการอบรมของสํานักงาน 
 คูมืออบรม 
 แบบกรอกการเขารวมอบรม 
 ภาพถายจากการอบรม  

      

 

	
3. The	MLC	conducts	a	staff	meeting	at	least	once	a	

month.	
ศูนย์การเรียนจัดประชุมบุคลากรเดือนละอย่างน้อย 
1	ครั้ง		
 

 Office Training logbook  -  
 Staff meeting notes  
 Attendance sheets from staff meetings 
 ตารางบันทึกการอบรมของสํานักงาน 
 รายงานการประชุม 
 แบบเซ็นชื่อการเขารวมประชุมของบุคลากร  

 

      

 



 

 
4. Each	year	all	staffs	sign	a	formal	valid	contract	that	

includes	roles,	responsibilities	and	salary. 
บุคลากรมีการเซ็นสัญญาจางทุกปรวมถึงรายละเอียดเรื่อง
บทบาทความรับผิดชอบและเงินเดือน 
 

 Staff contracts with salary  
 Job descriptions 
 เงินเดือนและสัญญาจาง 
 รายละเอียดงาน  

      

 

	
5. A	staff	member	or	a	team	is	responsible	for	school	

accounting.	
บุคลากรหรือทีมที่รับผิดชอบด้านบัญช ี
 

 
 Job description of person responsible for school 

accounting 
 รายละเอียดงานของผูที่ตองรับผิดชอบดานบัญชีของโรงเรียน  

      

 

6. An	updated	student	list	is	documented 
มรีายชื่อนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน	 
	

 Updated student l ist 
 รายชื่อนักเรียน   

      
 

7. Daily	student	attendance	is	documented	
มีการเช็คชื่อนักเรียนที่เข้าเรียนเป็นรายวัน 
  

 Updated student attendance template – 
 เอกสารรายชื่อนักเรียนที่เขาเรียน 

      
 

8. Daily	teacher	attendance	is	documented	
ครูมีการเซ็นชื่อมาทํางานทุกวัน 
 

 Updated teacher attendance template – 
 เอกสารลงชื่อการมาทํางานของครู 

      
 

9. Student	Drop	Out	data	is	documented	
มีรายชื่อนักเรียนออกกลางคัน 
 

 Updated student drop out template – 
 เอกสารกรอกขอมูลเด็กออกกลางคัน       

 

10. Annual	Student	Pass	Rates	are	documented	
มีรายชื่อเด็กสอบผ่านประจําป ี
 

 Updated student pass rate template – 
 เอกสารขอมูลการสอบผานของนักเรียน 

      
 

11. Student	assessment	data	is	documented	
มีผลการทดสอบของนักเรียน 

 Updated student assessment template – 
 เอกสารผลการสอบของนักเรียน  

      
 



 

12. Updated	resources	are	available	to	support	school	
management	ex.	policy	manual,	training	manuals,	
a	staff	handbook,	and	forms.	
มีแหล่งข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรี
ยน เช่น คู่มือนโยบาย คู่มือการอบรม 
คู่มือเจ้าหน้าที่พนักงานบุคลากร 
และแบบฟอร์มต่าง ๆ  
 

 
 School Management and Policy Documents – 
  Training manuals  
 Staff handbook  
 School data forms 
 เอกสารนโยบายและการบรหิารจัดการโรงเรียน 
 คูมืออบรม 
 คูมือเจาหนาที่ 
 แบบฟอรมการกรอกขอมูลของโรงเรียน  

      

 

13. The	organization	has	a	standardized	recruitment	
process	for	new	staff.	
หน่วยงาน องค์กร 
มีกระบวนการที่เป็นมาตรฐานในการรับพนักใหม ่
 

 
 Recruitment Policy or Checklist –  
 Interview question sheet  
 Application forms   
 Job posting –  
 นโยบายการรับคนหรือ,มีรายการที่ตรวจสอบได 
 มีเอกสารการสัมภาษณงาน 
 มีฟอรมใบสมัครงาน 
 มีการประกาศรับสมัครงาน 

      

 

	
14. A	decision-making	body	exists	which	contributes	

towards	school	management	and	decision	making.	
มีคณะกรรมการบริหารที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใ
นการรับพนักงาน		
 

 List of board or SC members –  
 School board or school committee meeting notes 
 รายชื่อคณะกรรมการโรงเรียนหรือสมาชิก 
 รายงานการประชุม  

      

 

15. At	least	30%	of	the	school	board	or	school	
committee	are	female	
มีสุภาพสตรีเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 
30%	
 

 List of board or SC members –  
 รายชื่อคณะกรรมการโรงเรียนหรือสมาชิก 

      

 



 

	
16. A	system	of	financial	checks	and	balances	exists	

and	is	reported	to	donors	
มีระบบการตรวจสอบการเงินและจํานวนสมดุลกับที่
รายงานต่อผู้ให้ทุน	
 

 
 Blank Report template   
 Have a discussion about how finance information is reported 

and the steps for financial reporting, 
 มีแบบฟอรมรายงานการเงิน 
 มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับขอมูลรายงานการเงินและขั้นตอนการรายงา
น  
 

      

 

17. Student	teacher	ratios	are	monitored	and	goals	
exist	for	the	school.	
มีการตรวจสอบอัตราส่วนระหว่างครูกับนักเรียน	
 

 
 Class l ists with current student teacher ratios  
 Planning meeting notes – 
 มีรายละเอียดอัตราสวนจํานวนหองเรียน นักเรียนและครู  

      

 

18. School	management	or	staff	communicates	with	
local	authorities	to	develop	working	relationships.	
ผู้บริหารโรงเรียนหรือบุคลากรมีการติดต่อประสาน
งานกับหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อสร้างสัมพันธ
ภาพที่ดี		
 

	
 Designated	person	for	coordination	(ex.	Thai	teachers)	
 Photos	of	community	service	projects			
 Photos	from	meetings	with	Village	Head	or	other	local	

officials-	
 มีการแต่งตั้งผู้ประสานงาน (ครูไทย)	
 ภาพถ่ายการให้บริการในชุมชน	
 ภาพถ่ายการประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที	่
	

      

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Parent Engagement การมีสวนรวมของผูปกครอง 

Education Quality Framework (EQF) Template แบบกรอกกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา 

Standards มาตรฐาน 
 

Evidence หลักฐาน  
	

Level 
ระดับ Remarks 

หมายเหตุ 
1 2 3 

 

1. The	MLC	has	a	PTA	that	meets	at	least	four	times	a	year.	
ศูนย์การเรียนมีสมาคมครูและผู้ปกครองและมีการพบปะกั
นอย่างน้อย 4	ครั้งต่อป ี
	

 
 PTA meeting notes/ attendance sheets for 4 

meetings 
รายงานการประชุมระหวางครูและผูปกครอง 
/ใบเซ็นชื่อเขารวมสําหรับการประชุม 4 ครั้ง 
 

      

 

 
2. The	 PTA	 receives	 training	 in	 topics	 that	 are	 relevant	 to	

their	community	at	least	once	per	year. 
สมาคมครูและผูปกครองไดรับการอบรมที่สอดคลองกับชุมชนอยา
งนอย 1 ครั้งตอป 
 

 Office Training logbook  -  
 Name of training with schedule, attendance list, and picture 

of training – 
 ตารางการอบรมของสํานักงาน 
 ชื่อการอบรม กําหนดการ รายชื่อผูเขารวมและภาพถายจากการอบรม  

      

 

3. The	PTA	is	involved	in	cost-sharing	or	income	generation	
project	to	support	school	running	costs	in	addition	to	
enrollment	fees.	
สมาคมครูและผู้ปกครองมีการร่วมจ่ายหรือมีการทําโครง
การเพื่อหารายได้มาสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ของโรงเรียนรวมถึงค่าเล่าเรียน 
 
IGP examples include: school shops, raffle tickets, school 
gardens, school events 	
ตัวอย่างรายได้เช่น ร้านค้าของโรงเรียน การจับฉลาก 
สวนครัวของโรงเรียน กิจกรรมโรงเรียน	

 
 Cost-sharing income records –  
 Fundraiser posters –  
 Photos of income generation project – 
 มีบันทึกรายรับรายจาย 
 มีแผนปายผูหาทุน 
 มีภาพถายโครงการแหลงที่มารายได  

      

 



 

4. The	PTA	mobilizes	parents	to	support	the	school	with	in-
kind	donations	such	as	food,	labor,	repairs	or	
transportation	based	on	the	school’s	needs.	
สมาคมครูและผู้ปกครองมีการขอรับการสนับสนุนจากผู้
ปกครองในการช่วยบริจาคสิ่งต่าง ๆ เช่น อาหาร 
แรงงาน ซ่อมแซม 
หรือขนส่งตามความต้องการของศูนย์การเรียน 
 

 
 Recording of food, labor, repair or transportation 

contributions or photos –  
 มีบันทึกหรือภาพถายการสนับสนุนอาหาร แรงงาน 
ซอมแซมหรือการขนสง 

      

 

	
5. Each	member	of	the	PTA	has	a	job	description	with	

corresponding	roles	and	responsibilities. 
สมาชิกแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน	 
 

 PTA structure with job descriptions – 
 มีโครงสรางและรายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบของสมาคมครูและ
ผูปกครอง  

      

 

	
6. PTA	generated	income	(and	spending?)	is	transparently	

reported	to	the	community.	
มีการแสดงรายรับรายจ่ายให้ชุมชนรับทราบข้อมูล 
 

 PTA financial reports or templates – 
 มีแบบรายงานการเงิน        

 

	
7. Standardized	guidelines	exist	for	PTA	member	

recruitment.	
คู่มือที่เป็นมาตรฐานในการสรรหาสมาชิกสําหรับสมาคม
ครูและผู้ปกครอง 
 

 PTA recruitment guidelines with criteria 
 มีคูมือและขอบเขตที่ชัดเจนในการรับสมัครสมาคมครูและผูปกครอง   

 
      

 

 
 


