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EDUCATION QUALITY        
    FRAMEWORK 

သံုးသပ္ခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ နွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေက်ာင္း ၅၂ ေက်ာင္းမွ 
ေက်ာင္းအုပ္မ်ားထံ ေပးခဲ့ပါသည္။ 

ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း အခ်က္အလက္ သိမ္းဆည္းမႈ၊ေက်ာင္း၏ 
သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းမႈမ်ား ပို၍အားေကာင္းလာသည္။ 

ေက်ာင္းမူ၀ါဒ နွင့္ စီမံခန္႔ခဲြမႈဆုိင္ရာ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားကို ေရးဆြဲရာတြင္လည္း 
အားေကာင္းလာခဲ့သည္။ 

ေက်ာင္းမ်ားနွင့္ စံနွႈန္းအားအသံုးျပဳမည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (HWF, 
BMWEC, BMTA) မွ တူညီသည့္ ပညာေရး ေ၀ါဟာရ အသံုးအႏွဳန္းမ်ားကို 
အသံုးျပဳျခင္း။

စံနွဳန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေက်ာင္းမ်ား နွင့္  ပါ၀င္ေသာ မိတ္ဖက္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေရး ပိုမိုအားေကာင္းလာသကဲ့သုိ႔ 
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း နွင့္တစ္ေက်ာင္း အၾကားပိုမိုဆက္စပ္မႈရွိလာခဲ့သည္။ 

ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္နွစ္အတြင္းတြင္ EQF စံနွဳန္းကိုအသံုးျပဳ၍ ေက်ာင္း ၅၂ ေက်ာင္းတြင္ 
ေလ့လာသံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္……

လက္ရွိအခ်ိန္ထိရလဒ္ 

EQF  အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

ထိုင္းနုိင္ငံတာ့ခ္ခရိုင္ အတြင္းရိွ ေရႊ ႔ေျပာင္းေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တြင္ ပညာေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ 
မတူကြဲျပားေသာ အခက္အခဲမ်ားၾကံဳရသည့္အားေလ်ာ္စြာ ေက်ာင္းမ်ား၏အရည္အေသြးကုိ မွန္ကန္ ရွင္းလင္းစြာ 
ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေစရန္ EQF စံနွဳန္းအား ေရႊ ႔ေျပာင္းပညာေရးလုပ္ကိုင္ေသာအဖြဲ႔မ်ားမွပူးေပါင္းဖန္တီးခဲ့ပါသည္။ 
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Domains

EQF ၏ က႑မ်ား

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ေရႊ႔ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ား၏ ပညာအရည္အေသြး မ်ားအား ျပီးျပည့္စံုျပီး အေသးစိတ္က်ေသာ 
သံုးသပ္မႈတစ္ခု ေပးနိုင္ရန္ စံနွဳန္းတြင္ အဓိက က႑ ၅ခု ပါ၀င္ပါသည္။

ဆရာ၊မမ်ားအေနျဖင့္ သင္ၾကားေနစဥ္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး ေကာင္းမြန္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား နွင့္ 
သင္တန္းမ်ားလက္ခံရရွိျခင္းအေပၚ အေျခခံ၍တိုင္းတာသည္။ေရႊ႔ေျပာင္းေက်ာင္းအေနျဖင့္ ဆရာ၊မ မ်ားအတြက္ 
ဆရာျဖစ္သင္တန္းမ်ား ႏွင့္မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားကို တတ္ေရာက္နိုင္ေစရန္ အခြင့္အေရးမ်ားဖန္တီးေပးျခင္း
ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္တည္ျငိမ္မႈရွိေစရန္တက္ၾကြစြာ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးမႈမ်ား ရွိသင့္သည္။အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ 
ဦးေဆာင္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ရွိျခင္းျဖင့္ ၄င္းတုိ႔မွ ဆရာ၊မ အသစ္မ်ားအား သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ စာသင္ခန္းတြင္း 
ေလ့လာအကဲျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျပီး အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးျခင္း သည္လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ 
ဆရာ၊မ ကူညီပံ့ပိုးမႈပံုစံ၏ ဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။ 
 

တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားရွိျခင္းျဖင့္ ေရႊ ႔ေျပာင္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ မူလတန္းနွင့္ 
အလယ္တန္းဆင့္ပညာေရးမ်ားမွတဆင့္ ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိနိုင္သည္။ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေနာင္အခါထိုင္း၊ျမန္မာ၊နွင့္ နိုင္ငံတကာ တြင္ အသိအမွတ္ျပဳ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား 
ဆက္လက္သင္ၾကားနိုင္ရန္ ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း အသိအမွတ္ျပဳသင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားအား ၾကိဳးစား၍ 
သင္ၾကားပံ့ပိုးေပးသင့္သည္။ေရႊ ႔ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ား၏ လက္ရွိ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳ ပညာေရး ရရွိနုိင္ေသာ 
ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားမွာ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာ NFPE (ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာေရး) ထိုင္း NFE ၊ 
ျမန္မာအစိုးရစစ္စာေမးပြဲေျဖၾကားျခင္း၊ နွင့္ ေက်ာင္းေျပာင္းနိုင္ရန္ ေက်ာင္းထြက္လက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း 
အစီအစဥ္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းသားမ်ားအသိအမွတ္ျပဳမႈ

ကေလးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး

မိဘဆရာပူးေပါင္းမႈ

ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ 

ဆရာအရည္အေသြးနွင့္ ပ့ံပိုုးမႈ

ကေလးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ကေလးအခြင့္ေရးအရ  လံုျခံဳျပီး ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္မႈရွိေသာ 
ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရွင္သန္ၾကီးျပင္းခြင့္ရွိေရး အတြက္ လူထုႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား အေျခခံ၍ 
ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ရေသာ ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မၾကာခဏ 
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ျပဌာန္းထားေသာ ကေလးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒနွင့္ တင္ျပမႈဆုိင္ရာ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအဆင့္ဆင့္ လည္းရွိသင့္သည္။ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
လံုျခံဳေရးအစီအစဥ္ နွင့္ ကေလးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ တာ၀န္ယူထားသူတစ္ဦး ရွိသင့္သည္။

ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖဲြ ့သည္  ေက်ာင္းအတြက္အက်ိဳးရွိေစရန္ စနစ္မ်ားနွင့္၀န္ထမ္းမ်ားအား 
ၾကပ္မတ္လုပ္ေဆာင္ရမည္။ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရာတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္  ေက်ာင္းကြန္ျမဴနတီအားအသိေပးျပီး၊ 
ပြင့္လင္းျမင္သာစြာမွ်ေ၀ျခင္းမ်ား ကို ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအေနျဖင့္ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ 
ေကာင္းမြန္ေသာ ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပမာပံုစံတစ္ခုတြင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အျခားေက်ာင္းမ်ား၊ ရပ္ကြက္လူထု 
နွင့္ ပံုမွန္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ 

မိဘဆရာအသင္းသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးပညာေရးကို ေပးနိုင္ရန္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ 
ေက်ာင္းရွိ၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္အတူတကြ ပါ၀င္ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္နိုင္ေစေသာအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
ေက်ာင္းနွင့္ မိသားစုအၾကား အက်ိဳးရွိေသာ ပူးေပါင္းမႈတစ္ခုျဖစ္ေစရန္ မိဘဆရာအသင္း၀င္မ်ားအေနျဖင့္ 
ေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာ၊မမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ထိေရာက္မႈရွိေသာ မိဘဆရာအသင္း၏ နမူနာ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအတြက္ ေဒသတြင္းရံပံုေငြရွာျခင္း နွင့္ ရပ္ကြက္တြင္းလူအမ်ား 
အသိအျမင္ပြင့္လင္းလာေစရန္ ၾကားခံတစ္ခုအေနျဖင့္ လံႈ ့ေဆာ္ေပးျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။ 
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ေရႊ ႔ေျပာင္းပညာေရးအတြက္EQF စံႏွဳန္း ဖန္တီးရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို 
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။  

ေအာက္တိုဘာ၂၀၁၅

ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၆

စံနွဳန္းတစ္ခုဖန္တီးရန္ ေရႊ ႔ေျပာင္းေဒသရွိ ပညာေရး လုပ္ကိုင္ေနေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား- Help Without 
Frontiers (HWF), The Burmese Migrant Worker’s Education Committee (BMWEC), နွင့္ The 
Burmese Migrant Teachers’ Association (BMTA)  ထံသို႔တင္ျပခဲ့သည္။ 

EQF စံႏွဳန္းျပဳလုပ္ရန္ ပထမဆံုး စီစဥ္ေဆြးေႏြးပြဲ။ 

EQF တြင္ပါ၀င္မည့္ အဓိက အခန္း႑ ၅ခုအား အျပီးသတ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ EQF ၏ပထမ မူၾကမ္းအား 
ေရးသားနိုင္ခဲ့သည္။  ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၆

မတ္လ ၂၀၁၆
EQF ႏွင့္ပတ္သက္၍ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားစု၍ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည့္ အဖြဲ႔တစ္ခုအားဖြဲ႔ခဲ့သည္။ 
စံနွဳန္းနွင့္ပတ္သက္၍ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးကာ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အခ်က္အလက္ေကာက္မည့္
စနစ္တစ္ခုအားဖန္တီးခဲ့သည္။  

ဧျပီ ၂၀၁၆
EQF ကိုအသံုးျပဳ၍ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္နိုင္ရန္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားအားစတင္ သင္တန္းေပးခဲ့သည္။ 
ထို႔ေနာက္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားေတြ႔ဆံုကာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအားျပန္လည္ေ၀မွ်ခဲ့ၾကသည္။ 

ဇူလိုင္ ၂၀၁၆ HWF ၏ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမ်ားအား EQF စံနွဳန္းနွင့္ ပတ္သက္ျပီး သင္တန္းေပးခဲ့သည္။ 

ၾသဂုတ္ ၂၀၁၆
BMWEC ၏ေက်ာင္းအုပ္မ်ားအား EQF စံနွဳန္းနွင့္ ပတ္သက္ျပီး သင္တန္းေပးခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ HWF 
မွလည္း ၄င္း၏ေက်ာင္းမ်ားသို႔သြားေရာက္၍ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၆ 
BMTA ေက်ာင္းအုပ္မ်ားအား EQF စံနွဳန္းနွင့္ပတ္သက္ျပီး သင္တန္းေပးခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ BMWEC 
မွလည္း ၄င္း၏ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

နို၀င္ဘာ ၂၀၁၆

BMTA မွ ၄င္း၏ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းမ်ားသို႔သြားေရာက္၍ 
ေလ့လာသံုးသပ္ထားသည့္အခ်က္မ်ားအား မိမိ၏အဖြဲ႔အလိုက္ သံုးသပ္ျပီး အဖြဲ႔အစည္းသံုးခု (HWF, BMWEC, BMTA) 
၏ရလဒ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျပန္လည္ေပါင္းစညး္ခဲ့သည္။ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း 
ေလ့လာသံုးသပ္မႈနွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားအား အၾကံျပဳခ်က္မ်ား မည္ကဲ့သို႔ေပးခဲ့သည္ကို ျပန္လည္ 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ 

ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆
EQF ကိုအသံုးျပဳ၍ ေလ့လာသံုးသပ္ခဲ့ရာတြင္ ရရွိလာေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ား 
ကိုလည္း မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားအခ်င္းခ်င္း ေ၀မွ်ခဲ့ၾကသည္။

မတ္ ၂၀၁၇

ေမလ ၂၀၁၇

ေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာသံုးသပ္ရာတြင္ ရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ 
မိတ္ဖက္အဖြ႔ဲမ်ားနွင့္ပူးေပါင္းကာ EQF စံနွဳန္းကို ျပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္ျပီး လိုအပ္သလိုျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္အတြက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ EQF စံနွဳန္းကို 
လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႔မ်ားနွင့္ ျပန္လည္ေ၀မွ်ခဲ့သည္။ 

ဇူလိုင္ ၂၀၁၇ EQF သင္တန္းလက္စြဲ နွင့္ အခ်က္အလက္သိမ္းဆည္းသည့္ database စနစ္တစ္ခုကိုစတင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
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EQF ကို ေက်ာင္းမ်ားတြင္မည္သို႔အသံုးျပဳရမည္နည္း။ EQF စံနွဳန္းကိုအဓိကအသံုးျပဳမည့္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ လုပ္ကိုင္ပံုအဆင့္ဆင့္။ 

၁။ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ EQF ေလ့လာသံုးသပ္မႈမည္ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို 
သိရွိနားလည္ေစျပီး  လမ္းညႊန္ကိုလည္းဖတ္ထားျပီးျဖစ္ပါေစ။ 

၂။ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လံုေလာက္စြာ သင္တန္းေပးထားျပီး 
မည္သည့္အေထာက္အထားမ်ိဳးကိုေမးျမန္းရမည္ကို  ေသခ်ာစြာ ေလ့က်င့္ေပး
ထားပါ။

၃။ EQF စံႏွဳန္း နွင့္ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေက်ာင္းမ်ားအား ၾကိဳတင္၍ 
အသိေပးျပီး အခ်ိန္ဇယားဆြဲထားပါ။

၄။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္းျပေသာ 
အစည္းအေ၀းတစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားအား ဆက္သြယ္ပါ။

၅။ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီအလိုက္ ေက်ာင္းအုပ္ နွင့္ ရံုး၀န္ထမ္းမ်ား 
ပါ၀င္ေသာအစည္းအေ၀းတစ္ခုျပဳလုပ္ပါ။ 
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(က) EQF စံနွဳန္း မိတၱဴတစ္စံုအားေပးထားျခင္းျဖင့္ 
ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ သံုးသပ္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားနုိင္သည္။

EQF အတြက္ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
သိမ္းဆည္းရန္ 
ေက်ာင္းအုပ္မ်ားတြင္  ပံုမွန္ 
update ထားေသာ  ဖိုင္ 
တစ္ခုရွိသင့္သည္။ 
ေက်ာင္းအုပ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း 
အြန္လိုင္းတြင္ 
သိမ္းထားေသာဓါတ္ပံုမ်ား (သို႔) 
မိမိ၏ ဖုန္း၊ကင္မရာမ်ားထဲရွိ 
ပံုမ်ားအား သက္ေသအေနျဖင့္ 
အသံုးျပဳနိုင္သည္။(ခ) ေက်ာင္းအုပ္နွင့္အတူ EQF စံနွဳန္း ကိုျပန္လည္ဖတ္ၾကည့္ပါ။ 

(ဂ) EQF စံနွဳန္း နွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းအုပ္မွ မရွင္းလင္းေသာေမးခြန္း 
မ်ားရွိလွ်င္လည္း ေမးခြင့္ျပဳရန္။ 



၆။ EQF ေလ့လာသံုးသပ္မႈအတြက္ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ၾကိဳတင္သက္မွတ္ပါ။ 

၇။ထို႔ေနာက္EQF ေလ့လာသံုးသပ္မႈ ျပဳလုပ္ပါ။

၈။ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမွ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုုိEQF database 
ထဲသို႔သြင္းျခင္း (သို႔) အဖြဲ႔အစည္း၏ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းသူအား မ်ွေ၀ေပးပါ။

၉။ အႀကီးပုုိင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ ့ဝင္မ်ား အေနျဖင့္ ၄င္း အေၾကာင္းအရာ ကုုိ 
အထူးဦးစားေပးသတ္မွတ္ကာရရွိလာေသာရလဒ္အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ
မည္ကဲ့သို႔အသံုးခ်ရမည္ကုုိသိရွိေစရန္။
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NFPE

NGO

CP

PESAO

CPPCR

CPRS

IGP

SC

SWOT

TCT

Non-Formal Primary Education

Non-Government Organization

Child Protection

Primary Education Service Area O�ce

Committee for Protection and Promotion of Child Rights

 Child Protection Referral System

 Income Generation Project

School Committee

Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

Transfer Certi�cate  Threats

BMWEC 

BMTA 

CBO

RTG 

MLC 

MoE 

PTA

MECC  

KG 

Burmese Migrant Workers Education Committee

Burmese Migrant Teachers’ Association

Community Based Organization

HWF Help Without Frontiers

The Royal Thai Government

Migrant Learning Center

Ministry of Education

Parent Teacher Association

Migrant Education Coordination Center

Kindergarten 

Acronyms and Glossary 

NFE Non-Formal Education

၁၀။ ရလဒ္မ်ားကို ေက်ာင္းအုပ္ နွင့္ ေ၀မွ်ျပီး အားသာေသာ၊ 
တိုးတက္ရန္လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားအေပၚမူတည္ကာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးပါ။ 
ထို႔ေနာက္ ပရိုဂရမ္ တိုးတက္ရန္ အစီအစဥ္ မ်ားေရးဆြဲရာ၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ 
ေက်ာင္းတြင္း သင္ၾကားေရးအပိုင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိုးတက္မႈရွိေစရန္ 
ရလဒ္မ်ားကိုအသံုးျပဳပါ။ 

့*ေလ့လာသံုးသပ္မႈ တစ္ခုလွ်င္  
၂ နာရီ မွ ၃နာရီအထိ 
ၾကာျမွင့္တတ္သည္။ ျဖစ္နိုင္လွ်င္ 
ေက်ာင္းအုပ္အျပင္္ 
အျခားစီမံခန္႔႔္႔႔့႔ခြဲမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ 
၀န္ထမ္းမ်ားလည္း 
ပါ၀င္သင့္သည္။ 



TEACHER QUALITY ဆရာအရည္အေသြး

Education Quality Framework (EQF) 

Standards Evidence
Level

Remark 

မွွတ္ခ်က္
  အကယ္၍သက္ေသမွာအမည္းေရာင္ျဖင့္
မေရးထားလွ်င္ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားအေနျဖင့္ 
ေပးထားေသာစာရင္းထဲမွ 
အနည္းဆံုးတစ္ခုသာလွ်င္ 
သက္ဆိုင္ရာဆရာမ်ား (သို႔) 
ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး၏ 
အခ်က္အလက္မ်ား တင္ျပသင့္သည္။

STUDENT RECOGNITION ေက်ာင္းသားမ်ားအသိအမွတ္ျပဳမႈ

Education Quality Framework (EQF) 

Standards Evidence
Level

Remark 

1 2 3

1 2 3

မွတ္ခ်က္

မွတ္ခ်က္

EQF ေလ့လာသံုးသပ္မႈ အင္တာဗ်ဴးအတြင္းတြင္ စံႏွဳန္းတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ၄င္းတို႔တြင္ရွိေသာ သက္ေသမ်ားအား 
ေပးေစရန္။
က၊ သင့္အေနျဖင့္ သက္ေသခံစာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးရရွိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း 
စစ္ေဆးၾကည့္ရႈျပီးလွ်င္ ေလ့လာသံုးသပ္မႈ သက္ေသနွင့္ မွတ္ခ်က္ ေကာ္လံအတြင္း ရွိ သက္ဆိုင္ရာ အကြက္တစ္ခု 
(သို႔) တစ္ခုထက္ပိုေသာ အကြက္ထဲတြင္ အမွန္ျခစ္ေပးရန္။ 
ခ၊ ေက်ာင္းတြင္ရွိေသာ သက္ေသမ်ား၏ အေနအထားအေပၚတြင္မူတည္ျပီး “ေအာင္ျမင္” (သို႔) “အတန္အသင့္ျပည့္စံု” 
(သို႔) “မျပည့္စံု” အျဖစ္အမွတ္ေပးပါ။ လိုအပ္ခ်က္နွင့္ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ နမူနာကိုေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

EQF ေလ့လာသံုးသပ္မႈ 

အမည္းေရာင ္ျဖင့္ ေရးထားေသာ 
သက္ေသမ်ားမွာမရွိမျဖစ္လိုအပ္
သည္။ မရွိလ်ွင္ “ေအာင္ျမင္” 
ဟုအမွတ္ေပး၍မရပါ။  

မွတ္ခ်က္
EQF နွင့္ပတ္သက္ေသာ 
သက္ေသမ်ားစုဆည္းထည့္ထား
ေသာ ဖိုင္ တစ္ခု ေက်ာင္းအုပ္မ်ား
တြင္ရွိသင့္သည္။ ၄င္းတို႔တြင္ မရွိ
လွ်င္ သက္ေသစာရြက္စာတမ္းမ်ား
အားတစ္ေနရာထဲတြင္ 
တစ္စုတစ္စည္းထဲ ထားရွိရန္
အၾကံျပဳပါ။ 

သက္ေသစာရြက္စာတမ္းမ်ားအား
ေသခ်ာစြာၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါ။ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွာ 
အတတ္နိုင္ဆံုး 

ေနာက္ဆံုးရရွိထားေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ပါေစ။ 

အကယ္၍မဟုတ္ခဲ့လွ်င္ 
“ေအာင္ျမင္” ဟု 

အမွတ္ေပး၍မရပါ။ 
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သက္ဆိုင္ရာ ေနရာမ်ားအားလံုးအတြက္ လိုအပ္ေသာ သက္ေသ 
အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ျပည့္စံုျပီး ေနာက္ဆံုး သိမ္းဆည္းထားေသာ
အခ်က္မ်ားျဖစ္လွ်င္။ 
သက္ေသမ်ားမွာ အရည္အေသြးျပည့္မွီေကာင္းမြန္ေနလွ်င္။ 

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားနွင့္ကိုက္ညီလွ်င္ေရြးပါ
သက္ေသစာရြက္စာတမ္းမ်ား တင္ျပနိုင္မႈမရွိျခင္း။
လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနျခင္း။ 
သက္ေသစာရြက္စာတမ္းမ်ားမွာ လက္တေလာသိမ္းဆည္းထားေသာ အခ်က္မ်ားမဟုတ္ဘဲ 
အခ်က္အလက္အေဟာင္းမ်ား (သို႔) သက္ေသအျဖစ္အသံုးျပဳ၍မရနိုင္ျခင္း။ 
သက္ေသမွတ္တမ္းမ်ားမွာ အရည္အေသြးျပည့္မွီမႈမရွိျခင္း။ 

ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ စံနွဳန္းနံပါတ္ ၄- ေက်ာင္းအုပ္အေနျဖင့္ ယခုပညာသင္နွစ္အတြက္ ဆရာ၊မမ်ားနွင့္ 
ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ား တင္ျပနိုင္မႈ မရွိျခင္းနွင့္ ယခင္နွစ္မွ စာခ်ဳပ္မ်ားအားလည္း တင္ျပနိုင္မႈမရွိျခင္း။ 

ဥပမာ။  ။

သက္ေသမ်ားမွာ မွန္ကန္ပါေသာ္လည္း စံနွဳန္း၏ လိုုအပ္ခ်က္အရမျပည့္စံုုလွ်င္
အခ်ိဳ႔ေသာသက္ေသမ်ား (သို႔) အခ်က္အလက္မ်ားေပ်ာက္ဆံုးေနလွ်င္
အခ်ိဳ ႔ေသာသက္ေသမ်ားမွာ လက္တစ္ေလာ သတင္းအခ်က္အလက္မဟုတ္ဘဲ 
အခ်က္အလက္အေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ေနလွ်င္ သက္ေသမ်ားမွာ 
လိုအပ္ေသာအရည္အေသြးနွင့္မကိုက္ညီဘဲ လိုအပ္မႈရွိေနလွ်င္။ 

ဥပမာ။ ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ စံနွဳန္းနံပါတ္ ၄- ေက်ာင္းအုပ္အေနျဖင့္ အကုန္လံုးမဟုတ္ဘဲ လက္ရွိ 
ေက်ာင္းဆရာ၊မ အခ်ိဳ ႔၏ အလုပ္အကိုင္နွင့္ တာ၀န္၀တၱရား ေဖာ္ျပထားေသာ လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္ အခ်ိဳ ႔ကိုသာ 
တင္ျပနိုင္ျခင္း၊ (သို႔) လက္ရွိဆရာ၊မမ်ားအားလံုး၏ စာခ်ဳပ္မ်ားတင္ျပနိုင္ေသာ္လည္း ထိုစာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ 
တာ၀န္၀တၱရားေဖာ္ျပမႈမ်ား မပါရွိျခင္း။  

ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေသာအရာမ်ား……

ေ၀ဖန္ျခင္း၊ အျပစ္တင္ျခင္း၊ 
ရိုင္းပ်စြာတံုျပန္ျခင္းမျပဳရန္။ 
ေလ့လာသံုးသပ္ေနစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား မေပးရန္(အေကာင္းျဖစ္ေစ(သို႔) 
အဆိုးျဖစ္ေစ) အၾကံျပဳခ်က္ေပးျခင္းသည္ 
ေနာက္တစ္ဆင့္ျဖစ္သည္။ 
အၿခားေက်ာင္းမ်ား၏ ရလဒ္မ်ားအား မွ်ေ၀ျခင္း 
နွိဳင္းယွဥ္ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရန္။
သင့္အေနျဖင့္ စံနွဳန္းတစ္ခု၏  
သက္ေသစာရြက္စာတမ္းမ်ားမွာလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ 
ေနာက္ဆံုးသိမ္းဆည္းထားေသာအခ်က္အလက္မ်ား
မဟုတ္လွ်င္ “ေအာင္ျမင္” သို႔ “အတန္အသင့္ျပည့္စံ”ု 
ကိုမေရြးခ်ယ္ပါနွင့္။ အကယ္၍မည္သည့္သက္ေသ 
မွတ္တမ္းကိုမွ မေတြ႔ရလွ်င္ “မျပည့္စံု” ကိုေရြးပါ။ 

ကိုယ့္ကိုယ္ကို္ မိတ္ဆက္ပါ ျပီးလွ်င္ EQF ၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုျပန္လည္ေျပာျပပါ။
ဤေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္ သည္ ၂နာရီမွ ၃နာရီထိ 
ၾကာျမွင့္နိုင္ေၾကာင္း ၾကိဳတင္၍အသိေပးပါ။ 
စိတ္ရွည္ရွည္နွင့္ ယဥ္ေက်းစြာေျပာဆို နားေထာင္ပါ။ 
တက္တက္ၾကြၾကြနွင့္ စိတ္ပါစြာနားေထာင္နိုင္ရန္ျပင္ဆင္ပါ။ 
လိုအပ္လွ်င္လိုအပ္သလို ေမးခြန္းမ်ားကိုျပန္လည္စာစီျခင္း 
(သို႔) ေနာက္ဆက္တြဲေမးခြန္းမ်ား ေမးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ပါ။ 
ရိုးသားစြာေျဖဆိုရန္အားေပးပါ။ 
အင္တာဗ်ဴးတစ္ေလ်ွာက္ လိုအပ္သလို ရပ္နားနိုင္သည္။ 
(ျဖစ္နိုင္လွ်င္ ခဏရပ္နားစဥ္အခ်ိန္အတြင္း အတူတူစားသံုးရန္ 
မုန္႔မ်ားယူေဆာင္လာပါ။)
ေလးစားမႈရွိပါ။ 
ယဥ္ေက်းစြာ၀တ္ဆင္ပါ။ 
သင္၏မွတ္စုမ်ားသည္ ရွင္းလင္းျပီး ဖတ္၍လြယ္ကူပါေစ။ 
ေလ့လာသံုးသပ္မႈ၏အဆံုးတြင္ ေက်ာင္း၀န္ထမ္းမ်ားအား 
၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးေပးျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း 
ေျပာပါ။ 

လိုက္နာရမည့္အရာမ်ား…….

     EQF ေလ့လာသံုးသပ္မႈရလဒ္မ်ားအား ဘယ္လိုအသံုးျပဳနိုင္သလဲ။

•ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေနာင္အခါ သင္တန္း နွင့္ ေထာက္ပံ့မႈ ေပးရာတြင္ အေၾကာင္းၾကားနိုင္ရန္။  
•ေက်ာင္းမ်ား၏ အားသာခ်က္နွင့္ တိုးတက္ရန္လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားအား သိရွိနိုင္ရန္ နွင့္ ၄င္းတို႔အခ်င္းခ်င္း 
အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားအားေ၀မွ်ေပးနိုင္ရန္။
•စံနွဳန္းအားအဓိကအသံုးျပဳမည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရာ၊ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးရာတြင္ အခ်င္းခ်င္း အေထာက္အကူျပဳနိုင္ရန္။
•ေက်ာင္း၏ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈကို သံုးသပ္ရာတြင္ တစ္နွစ္ပတ္လံုး၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးနိုင္ရန္။ 
•ပညာသင္ယူခြင့္ရွိေသာ၊ လံုျခံဳေသာ၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ၊ အရည္အေသြးျပည့္၀ေသာ၊ အသိအမွတ္ျပဳပညာေရးမ်ားရရွိနိုင္ေသာ 
ေက်ာင္းမ်ားဆက္လက္ရွိေနနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း။
•ေရႊ  ့ေျပာင္းေက်ာင္းမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳခံရေရးအတြက္ ျမွင့္တင္ လံႈ ့ေဆာ္ေပးနိုင္ရန္။ 

အဆင့္ ၃

ေအာင္ျမင္

အဆင့္ ၁

မျပည့္စံု 

အဆင့္ ၂

အတန္းအသင့္
ျပည့္စုုံ

ဥပမာ။ ေက်ာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ စံနွဳန္းနံပါတ္ ၄- ေက်ာင္းအုပ္အေနျဖင့္ လက္ရွိဆရာ၊မ မ်ားအားလံုး၏ စာခ်ဳပ္မ်ားသည္ 
ဆရာ၊မမ်ား၏တာ၀န္ ၀တၱရားေဖာ္ျပမႈမ်ားပါရွိျပီး တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ လက္မွတ္ထိုးျပီးသားျဖစ္ေသာ 
စာခ်ဳပ္မ်ားအား သက္ေသအျဖစ္တင္ျပနိုင္ျခင္း။
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