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ိုးဌောန၏ မ္ဟောဗ ျူဟောမ္ ောိုးတွင်

FOREWORD
The Ministry of Education is transforming its education system as detailed in the
National Education Strategic Plan 2016–2021 (NESP). As part of this major education
reform, the Department of Basic Education (DBE) is implementing strategic programs
which improve access, inclusion and quality in basic education, including the design
and implementation of a basic education quality assurance system.
The School Quality Assurance Standards Framework (SQASF) for basic education,
also called the Basic Education School Quality Assurance Standards Framework (BESQASF), was developed by DBE as the key part of the basic education quality
assurance system. It was developed by the BE-SQASF Development Team in
cooperation with education officials from the Ministry of Education (MoE), Myanmar
Education Quality Improvement Program (My-EQIP) adviser and other international
and local experts.
The main objectives of the BE-SQASF are:
(a) To support the establishment of a Ministry of Education Quality Assurance
System (MQAS) as in the Chapter (13) of National Education Strategic Plan.
(b) To promote access, inclusion and quality in basic education.
The BE-SQASF Development Team, that was established by MoE in February 2018,
drafted the BE-SQASF, which focuses on and articulates the key features and
responsibilities of effective schools. The BE-SQASF was written following an extensive
review of existing guidelines, DBE monitoring tools, School Improvement Plan/School
Improvement Fund (SIP/SIF) Operation Guidelines and international literature on
effective schools and education quality assurance.
The BE-SQASF Development Team completed the framework by meeting weekly,
piloting BE-SQASF in 114 schools across 57 townships and consulting with State and
Region education officials and associated organisations such as UNICEF and the
World Bank.
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The BE-SQASF is organised into six (6) Dimensions, 18 Standards and 58 Indicators
that describe the desired features of effective schools. The dimensions, standards and
indicators are to be used by basic education schools to assess their strengths and
areas for improvement and the findings are to be used to develop and implement
strategic School Quality Improvement Plans (SQIPs).
The BE-SQASF and associated SQIP, will be implemented progressively in all basic
education schools in Myanmar from 2019. DBE will monitor and evaluate the
implementation process to ensure schools and school communities are able to use
these processes to improve the quality of education in all basic education schools.
BE-SQASF and SQIP are important components of the Ministry of Education strategy
to improve the quality of education in Myanmar.

Dr. Myo Thein Gyi
Union Minister
Ministry of Education
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Acronyms
BE-SQASF

Basic Education School Quality Assurance Standards Framework

အခ ြေြေံပညာ ခ
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Department of Basic Education

အခ ြေြေံပညာဦးစ်းဌာန
MoE

Ministry of Education
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Myanmar Education Quality Improvement Program
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MQAS

Ministry of Education Quality Assurance System
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်းအာမြေံမှုစနစ်

ာ်မရှင်
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အ ည့်အရသးအာမခံမှုအကဲဖြတ့်
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် ရ်းစမံြေ

်

Introduction
The National Education Strategic Plan (2016-2021) (NESP) aims to improve
teaching and learning, vocational education and training, and research and
innovation, leading to measurable improvements in student achievement in all
schools and educational institutions. The NESP identifies nine transformational
shifts that will contribute collectively to the achievement of the NESP goals.
The Ministry of Education (MoE) is implementing 12 main priorities to achieve the
reforms and transformational shifts identified in the NESP. In accordance with the
NESP, Strategy 3, Chapter 6: Basic Education – Access, Quality and Inclusion,
school quality is to be improved through a national school-based quality assurance
system.
The National Education Law (2014), Pyidaungsu Hluttaw Law No.41, Chapter
Sections 54(a) states: at every level of education, there shall be a program of quality
assurance, Section 54(b) states: in the assessment of educational quality and
standards, there shall be a program of internal quality assessment and external
quality assessment and Section 54(c) states: The Commission shall establish the
standards and methods of evaluation in order to ensure quality.
The Basic Education Law (2019), Pyidaungsu Hluttaw Law No. 34, Chapter 3,
Section 3: Basic Education Principles and Section 4(d) states: implement quality
assurance system in accordance with relevant school grades and basic education
grades, and Chapter 7, Section 21: Quality Assessment and Assurance states: the
Council shall establish an internal quality assurance system to accommodate quality
assurance of all the basic education systems in coordination with the National
Accreditation and Quality Assurance Committee (NAQAC) in accordance with the
enacted policy.
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နေါန့်း
ြညောထရိုးဝန်က

ိုးဌောနအထနပြင်

မ္ ောိုး၏ သင်ယူတတ်ထပမ္ော
ထ

ောင်ိုးမ္ွန်ထသော သင်က

တ

ွင်မ္မ္
ှု ောိုး ပြစ်

ထ

ောင်ိုးမ္ ောိုးနင်

်မ္မ္
ှု ောိုး သသော
ောိုးသင်ယူမ္ှု၊ သ

ွန်ိုးလောထစထရိုး

ြညောသင်ယူရောဌောနအောိုးလံုိုးတင
ွ ်

င်ရောိုးစွော တုိုးတ

်လောထရိုး

ထ
် မ္ွိုးြညောထရိုးနင် ထလ

ု ရည်မ္န်ိုးလ

တ
ု ်ပြိုး ဦိုးစောိုးထြိုးလုြ်ငန်ိုး (၁၂) ရြ်

မ္တ်

အရည်အထသွိုးနင် လူတုင်ိုးအ
စနစ်ပြင် ထ

် အမ ်း ာ်းပညာခရ်း မဟာဗ ျူဟာစမံ

ံြုံိုးဝင်မ္ှုဆုင်ရော မ္ဟောဗ ျူဟော (၃) အရ ထ

ပြစ်ြါသည်။ (၂၀၁၄) ုနစ်၊ ပြည်ထ
အ န်ိုး (၁၀)၊ အရည်အထသွိုးအ

ု

ထ
် ရိုး

ု အထ

န််း

ဏ္ဍ (၉) ရြ် သတ်မ္တ်

န်ိုး အ န်ိုး (၆)- အထပ

ောင်ိုးမ္ ောိုး၏ အရည်အထသွိုးတုိုးတ

်

ငထ
် ရိုး၊ သုထတသနနင် ဆန်ိုးသစ်

ော ပြြုံပြင်ထပြောင်ိုးလထ
ဲ ရိုးများ

ရသည်။ အမ္ ြုံိုးသောိုးြညောထရိုး မ္ဟောဗ ျူဟောစမ္ံ

ောင်ိုးသောိုး

ု ဦိုးတည်သည် ြုမ္ုတုိုးတ

(National Education Strategic Plan – NESP ) (၂၀၁၆ - ၂၀၂၁)
ထြော်

ထ

ု ထဆောင်ရွ

လ
်

်

ံြညော အ ွင်အလမ္်ိုး၊

ောင်ိုးအရည်အထသွိုး အောမ္ ံမ္ှု

ောင်အ

ည်ထြော် ထဆောင်ရွ

ရ
် န်

ောင်စုလတ
ွှ ထ
် တော် ဥြထ အမ္တ် (၄၁) အမ္ ြုံိုးသောိုးြညောထရိုး ဥြထ ၊
ဲပြတ်မ္ှုနင် အရည်အထသွိုးအောမ္ ံမ္ှု၊ ြု ်မ္ ၅၄ (

) ြညောထရိုး

အဆငတ
် ုင်ိုးတွင် ြညောအရည်အထသွိုးအောမ္ ံမ္ှု အစအစဉ်တစ်ရြ်ရရမ္ည်။ ြု ်မ္ ၅၄ ( ) ြညော
အရည်အထသွိုးနင်
စစ်ထဆိုးအ

အဆငအ
် တန်ိုးတုိုးတ

်မ္ှု

ု

စစ်ထဆိုးအ

ဲပြတ်မ္ည်

ဲပြတ်မ္ှုလုြင
် န်ိုးစဉ်နင် ပြင်ြမ္အရည်အထသွိုးအ

ြု ်မ္ ၅၄ (ဂ) ထ

ော်မ္ရင်သည် အရည်အထသွိုး င
ု ်မ္ောမ္ှုအတွ

နင် နည်ိုးလမ္်ိုးမ္ ောိုး

ု သတ်မ္တ်ထြိုးရမ္ည်ဟု ပြဋ္ဌောန်ိုး

ဲပြတ်မ္ှုလုြင
် န်ိုးစဉ်တုို့ ြါဝင်ရမ္ည်။
် စစ်ထဆိုးအ

ံြညောထရိုးအဆငအ
် လု

မ္တ်
အ

် သတ်မ္တ်

ု အထ

ောင်အ

ဲပြတ်ပ င်ိုးနင် အောမ္ ံပ င်ိုး၊ ြု ်မ္ (၂၁) ထ

ောင်စု
ံမ္ူမ္ ောိုး

ောိုးထသော သင်ရုိုး

ည်ထြော် ထဆောင်ရွ

ောင်စသည် ထ

ော်မ္ရင်

ောိုးထသော မ္ူဝါ မ္ ောိုးနင်အည အမ္ ြုံိုးသောိုးြညောထရိုး အဆင်အတန်ိုးနင် အရည်အထသွိုးအောမ္ ံမ္ှု

ဲပြတ်ထ

အတွ

ုနစ် ပြည်ထ

ံြညောထရိုး ဆုင်ရော အထပ

န
် င် အတန်ိုးအလု

ညွှန်ိုးတမ္်ိုးစံမ္ ောိုးနင်အည အရည်အထသွိုးအောမ္ ံမ္ှုရထသောစနစ်
ထရိုး၊ အ န်ိုး (၇) အရည်အထသွိုးအ

ဲပြတ်ရမ္ည် စံ န်စည
ံ ွှန်ိုး

ောိုးြါသည်။ ၂၀၁၉

လွှတ်ထတော်ဥြထ အမ္တ် (၃၄)၊ အ န်ိုး (၃)၊ ြု ်မ္ (၃) အထပ
ြု ်မ္(၄)(ဃ) အထပ

အတွင်ိုးအရည်အထသွိုး

ော်မ္တနင်

ညြှနှုင်ိုးလ

်

အထပ

ံြညောအဆင်အောိုးလံုိုး၏

် အတွင်ိုးအရည်အထသွိုးအောမ္ ံမ္ှုစနစ်တစ်ရြ်
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ု

ူထ

အရည်အထသွိုးအောမ္ ံမ္ှု

ောင်ရမ္ည်ဟု ပြဋ္ဌာန်ိုး

ောိုးြါသည်။

်

a) At every level of
education there
shall be a program
of quality assurance

b) In the
assessment of
educational quality
and standards,
there shall be a
program of
internal quality
assessment and
external quality
assessment

c) The Commission
shall establish the
standards and
methods of
evaluation in order
to ensure quality

Therefore, the Basic Education School Quality Assurance Standards Framework (BESQASF) is being implemented in accordance with education laws, education policies,
and the NESP. The BE-SQASF process requires a quality self-assessment to be
conducted in each school using the BE-SQASF and requires the development and
implementation of a School Quality Improvement Plan (SQIP). Implementing these
processes will support school quality improvement.
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(

( ) ြညောအရည်အထသွိုးနင်

) ြညောထရိုး

အဆင်အတန်ိုးတုိုးတ

အဆင်တုင်ိုးတွင် ြညော

စစ်ထဆိုးအ

အရည်အထသွိုး အောမ္ ံမ္ှု
အစအစဉ်တစ်ရြ်
ရရမ္ည်။

်မ္ှု

(ဂ) ထ
ု

ော်မ္ရင်သည်

အရည်အထသွိုး ုင်မ္ောမ္ှု

ဲပြတ်မ္ည်

အတွ

် စစ်ထဆိုး အ

ဲ

အတွင်ိုးအရည်အထသွိုး

ပြတ်ရမ္ည် စံ န် စံညွှန်ိုး

စစ်ထဆိုးအ

နင် နည်ိုးလမ္်ိုးမ္ ောိုး

ဲပြတ်မ္ှု

လုြ်ငန်ိုးစဉ်နင် ပြင်ြမ္
အရည်အထသွိုး အ

ု

သတ်မ္တ်ထြိုးရမ္ည်။

ဲပြတ်မ္ှု

လုြ်ငန်ိုးစဉ်တုို့ ြါဝင်ရမ္ည်။

ြညောထရိုးဝန်က

ိုးဌောနအထနပြင် ြညောထရိုးအဆငတ
် ုင်ိုးနင် ြညောရြ်နယ်ြယ်အသိုးသိုးတွင် ြညောထရိုး

အဆင်အတန်ိုးသတ်မ္တ်ပြိုး
ထဆောင်ရွ

ထ
် ရိုးအတွ

်

အရည်အထသွိုးအောမ္ ံမ္ရ
ှု ထသောစနစ်
မ္ူဝါ

မ္တ်ထဆောင်ရွ

ြညောထရိုးမ္ူဝါ မ္ ောိုး၊ ြညောထရိုးမ္ဟောဗ ျူဟောစမ္ံ
ြညောထ

လ
်

ရ
် ြါသည်။

န်ိုးမ္ ောိုးအရ အထပ

ောင်ိုးအရည်အထသွိုးအောမ္ ံမ္ှု စံသတ်မ္တ်
ပ် င်ိုးပြစ်သည်။
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အထ

ောင်အ

ည်ထြော်

အဆုြါြညောထရိုးဥြထ မ္ ောိုး၊
ံြညောထ

ောင်ိုးမ္ ောိုးတွင် အထပ

်အညွှန်ိုးထဘောင် (Basic Education School

Quality Assurance Standards Framework – BE-SQASF)
ထဆောင်ရွ

ု

ု အထ

ောင်အ

ည်ထြော်

ံ

Section 1
1. Principles of BE-SQASF
BE-SQASF is based on the following principles:

Promotes stakeholder collaboration and involvement in the school quality
improvement plans

Each school takes responsibility for its improvement with support from
local communities and the Ministry of Education

Promotes the enhancement of the capacity of principal, teachers and
school support staff to improve the quality of education in their school
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အြေန််း(၁)
၁။ အထပ

ံြညော ထ

ောင်ိုးအရည်အထသွိုးအောမ္ ံမ္ှုစံသတ်မ္တ်

(BE-SQASF) ၏ အထပ
အထပ

ံြညောထ

ံမ္ူမ္ ောိုး

ောင်ိုးအရည်အထသွိုးအောမ္ ံမ္ှု စံသတ်မ္တ်

ထရိုးဆွဲရောတွင် ထအော

ထ
် ြော်ပြြါ အထပ

ံမ္ူမ္ ောိုးပြင် ထဆောင်ရွ

ထ

ောင်ိုး၊ ြညောထရိုးနင် သ

ထ

ောင်ိုးအရည်အထသွိုး ြွံွံ့ပြြုံိုးတုိုးတ

ြညောထရိုးဝန်က

မ္မ္တထ
ုို့

်ြါသည်။

သ
် ူမ္ ောိုးအောိုးလံုိုး

်မ္ှုဆုင်ရော လုြင
် န်ိုးမ္ ောိုးတွင် ြူိုးထြါင်ိုး
မ္
် ှု

ု ပမ္ြှငတင်
်
ထြိုးနုင်ထရိုး။

ိုးဌောနနင် ရြ်ရွောထ သအတွင်ိုး အြွွံ့ဲ အစည်ိုးမ္ ောိုး၏

ူညမ္ှုပြင် ထ

အတွ

်အညွှန်ိုးထဘောင် (BE- SQASF)

ဆ
် ုင်သူမ္ ောိုး၊ ြါဝင်ြတ်သ

ြါဝင်မ္ှုရထရိုးနင် ြူိုးထြါင်ိုးြါဝင်ထဆောင်ရွ

ြံြုိုး

် အညွှန်ိုးထဘောင်

ောင်ိုးမ္ ောိုးအထနပြင် မ္မ္တထ
ုို့

် တောဝန်ယထ
ူ ဆောင်ရွ

ောင်ိုးတင
ွ ်ထ

ောင်ိုးြွံွံ့ပြြုံိုးတုိုးတ

ထ
် ရိုး

်ထရိုး။

ောင်ိုးအုြ်က

ိုးအြါအဝင် ဆရောမ္ ောိုး၊ ဝန်

စွမ္်ိုးထဆောင်ရည်မ္ ောိုး၊ ြညောအရည်အ င်ိုးမ္ ောိုး တုိုးတ
ြံြုိုးထြိုးပ င်ိုး။

11

မ္်ိုးမ္ ောိုး၏

်ပမ္င်မ္ောိုးလောထရိုး

ု

Focuses on improving the quality of teaching and learning

The BE-SQASF informs the development of the School Quality
Improvement Plan

School quality information is integrated and implemented in every stage
of management and governance mechanisms

The BE-SQASF guides both internal and external quality assurance
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သင်ယူမ္ှုနင် သင်က

ောိုးမ္ှုအရည်အထသွိုး တုိုးတ

အထလိုးထြိုးထဆောင်ရွ

ထ

်

အထပ

ံြညော ထ

အညွှန်ိုးထဘောင် (BE-SQASF)

်ထရိုးစမ္ံ

်အလ

်မ္ ောိုး

် (SQIP) ထြေါ်

ွ

်လောထရိုး

ောင်ိုးအရည်အထသွိုးအောမ္ မ္
ံ ှု စံသတ်မ္တ်
သတင်ိုးအ

စမ္ံ နို့် ဲမ္
ွ ှုနင်အုြ် ြုံြ်မ္ယ
ှု နတရောိုးတုင်ိုးတွငထ
်
သတင်ိုးအ

ောင်ိုးမ္ွန်လောထစရန်

ထ
် ရိုး။

ောင်ိုးအရည်အထသွိုးြွံွံ့ပြြုံိုးတုိုးတ

အတွ

်ထ

်အလ

်မ္ ောိုးရရ နုင်ထရိုး။

ောင်ိုးအရည်အထသွိုးဆင
ု ်ရော

ုထြါင်ိုးစည်ိုးပြိုးအထ

ောင်အ

ည်ထြော်

ထဆောင်ထရိုး

အတွင်ိုးအရည်အထသွိုးအောမ္ မ္
ံ ှုနင် ပြင်ြအရည်အထသွိုးအောမ္ ံမ္ှု တုို့
အခပြေြေံြညာ ထ

ောင်ိုးအရည်အထသွိုးအောမ္ ံမ္ှု စံသတ်မ္တ်

(BE- SQASF) အရ ထဆောင်ရွ

်နင
ု ထ
် ရိုး
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ု

်အညွှန်ိုးထဘောင်

်

2. General Objectives of BE-SQASF

•
•

To support the establishment of a Ministry of Education Quality Assurance System
(MQAS) as in the Chapter (13) of the National Education Strategic Plan.
To promote access, quality and inclusion in basic education.

3. Detailed Objectives of BE-SQASF
•
•
•
•

To decentralise school decision-making to the school and to promote routine
decision-making within the school.
To increase the involvement of parents and communities in school management,
through the development of SQIPs.
To develop the capacity of staff, including principals and teachers.
To strengthen ongoing monitoring and evaluation within the school.
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၂။ အထပ

ံြညော ထ

ောင်ိုးအရည်အထသွိုးအောမ္ ံမ္ှု စံသတ်မ္တ်

(BE-SQASF) ၏ ထယဘုယ ရည်ရွယ်
•

ြညောထရိုးဝန်က

်အညွှန်ိုးထဘောင်

်မ္ ောိုး

ိုးဌောန အရည်အထသွိုးအောမ္ ံမ္ှုစနစ် (Ministry of Education Quality Assurance

System-MQAS)

ထ
ူ

ောင်ရောတွင် အမျြုးသားြညာခ းမဟာဗျျူဟာစမံ

ခ ာ့်ပြထားသည့်

ြညာခ းဝန့်က

းဌာန၊

အ ည့်အခသွးအာမြေံမှုစနစ့်

န့်းြါ အြေန့်း(၁၃)တွင့်
ု

အထ

ော

်အ

ူ

ပြစ်ခစရန်။
•

အထပ

ံြညောအရည်ထသွိုး ြုမ္ုပမ္င်မ္ောိုးလောပြိုး လူတုင်ိုးအ

ံြုံိုးဝင်ထသော သင်ယူမ္ှု အ င
ွ ်အလမ္်ိုးမ္ ောိုး

ြုမ္ုရရလောထစရန်။

၃။ အထသိုးစတ်ရည်ရွယ်
•

ဗဟု ြုံြ်

င
ု ်မ္ခ
ှု လ ာ ၍ ထ

ဆံုိုးပြတ်ထဆောင်ရွ
•

ထ
လူ

•

ထ

်
ောင်ိုး၏ြွံွံ့ပြြုံိုးတုိုးတ

်ထသော အထလအ

မ္ ောိုး ြုမ္ု

ောင်ိုးအရည်အထသွိုး ြွံွံ့ပြြုံိုးတုိုးတ
ု၏ ြူိုးထြါင်ိုးြါဝင်ထဆောင်ရွ
ောင်ိုးအုြ်က

်မ္ှုမ္ ောိုး

်ထရိုးလုြင
် န်ိုးမ္ ောိုး
ွန်ိုး

ုထ

ောင်ိုးတင
ွ ်ိုး၌

ုယတ
် ုင်

ောိုးလောထစရန်။

်မ္ှုဆုင်ရောလုြင
် န်ိုးမ္ ောိုး ထဆောင်ရွ

်ပြေင့်းပ င့် မ္ဘရြ်ရွော

ု ပမ္ြှငတ
် င်ထြိုးနုငရ
် န်။

ိုးနင် ဆရောမ္ ောိုးအြါအဝင် ဝန်

မ္်ိုးမ္ ောိုး၏ စွမ္်ိုးထဆောင်ရည်မ္ ောိုး ြမ္
ု ုတုိုးတ

ပမ္င်မ္ောိုးလောထစရန်။
•

ထ

ောင်ိုးတွင်ိုး စဉ်ဆ

်မ္ပြတ် ထလလောက

ိုးက

ြ်အ
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ဲပြတ်မ္ှုစနစ် အောိုးထ

ောင်ိုးလောထစရန်။

်

Section 2
Structure of the Basic Education School Quality Assurance Standards
Framework (BE - SQASF)

BE-SQASF is to be used to conduct, in each school, a school quality self-assessment.
By conducting a school quality self-assessment, the strengths of the school and the
dimensions to be improved can be identified. The BE-SQASF can also be used by the
MoE for other internal quality assurance activities and by NAQAC for external quality
assurance. Through conducting internal and external quality assurance the strengths
and weaknesses of the education system will be identified and basic education reforms
can be implemented.

Quality Assurance means continuously evaluating and
giving assurance on the level of quality of a school and
its instructional program, in accordance with the
standards set by the National Accreditation and Quality
Assurance Committee (The Law Amending the National
Education Law 2015).
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အြေန််း(၂)
အထပ

ံြညောထ

ောင်ိုးအရည်အထသွိုးအောမ္ ံမ္ှု စံသတ်မ္တ်

်အညွှန်ိုးထဘောင်

(BE-SQASF) ြွဲွံ့စည်ိုးြံု
အထပ
ထ

ံြညောထ

ောင်ိုးတွင်ိုးအရည်အထသွိုးအ

အထနပြင်
ခ

ောင်ိုးအရည်အထသွိုးအောမ္ ံမ္ှု စံသတ်မ္တ်

ာင့် ွ

ဲပြတ်မ္ှု (School Quality Self - Assessment)

ယ
ု ်တင
ု ်ထဆောင်ရွ
ပ့် ြေင့်းပ င့်

ခ

အ
် ညွှန်ိုးထဘောင် (BE-SQASF) သည်

ရ
် မည့်ပ စ့်သည့်။

ျာင့်း၏အားသာြေျ

ခ ာ့်ထတ
ု ့်လာနင
ု ့်မည့်ပ စ့်သည့်။ BE-SQASF

ခ

့်များနှင့်

ျာင့်းတွင့်းအ ည့်အခသွး

တုးတ

ု ြညာခ းဝန့်က

့် န့်လုအြ့်သည့်

ာင့် ွ

န
့် င
ု ့်မည့်ပ စ့်သည့်။

အတွင့်းနှင့်ပြင့်ြအ ည့်အခသွး

ြညာခ းစနစ့်များ၏ အားသာြေျ

့်နင
ှ ့် အားနည့်းြေျ

ြညာပြြုပြင့်ခပြာင့်းလဲမှုများ

ာင့် ွ

ုခ

အရည်အခ
သင်က

့်များ

အာမြေံမှုခ

ောိုးသင်ယူမ္အ
ှု စအစဉ်မ္ ောိုးသည်

အထန

ောိုးထသော

ျာင့်းနင်

အဆငသ
် တ်မ္တ်ပ င်ိုးနင်
(အမ္ ြုံိုးသောိုးြညောထရိုးဥြထ

ုထ

ောင်ိုးရ

အမ္ ြုံိုးသောိုးြညောထရိုး
ဲပြတ် ထ

စံ န်စံညွှနိုး် မ္ ောိုးနင်

ု အပမ္ဲမ္ပြတ် စစစ်အ

ု

ော်မ္တ

ည
် မ္ှုအထပ

ဲပြတ်ပ င်ိုးပြင် အရည်အထသွိုး

အောမ္ ံ

်ထြိုးပ င်ိုး

ု

ဆုသည်။

ု ပြင်ဆင်သည် ဥြထ -၂၀၁၅)။
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ု

လ
့် ည့်း အသံုးြေျ
့်မှုမှတစ့်

င့်

ု ခ ာ့်ထတ
ု ့်လာနုင့်မည့်ပ စ့်ပြး အခပြေြေံ

အဆင်အတန်ိုးနင် အရည်အထသွိုးအောမ္ ံမ္ှုအ
မ္တ်

ဲပ တ့်မှု

ရှုခထာင့်များ

ာင့် ွ

န
့် င
ု ့်မည့် ပ စ့်ြါသည့်။

်းအာမြေံမှုဆု ည်မှာ ခ

အ

ောင်ိုးမ္ ောိုး

းဌာနအခနပ င့် အတွင့်းအ ည့်အခသွး

အာမြေံမှုလုြ့်ငန့်းများနှင့် NAQAC အခနပ င့် ပြင့်ြအ ည့်အခသွးအာမြေံမှုအတွ
ခ

ု ထ

Following the internal school self-assessment, a SQIP is to be developed. The SQIP
identifies the areas for improvement and the activities to be implemented to improve
education quality.

The BE-SQASF defines the factors that determine the quality of a school and are
specified in six (6) dimensions. Each dimension has a set of inter-related standards.
Each standard has a set of indicators that facilitates an assessment of the degree of
quality achieved against each standard and dimension.

Dimensions are the main areas which are to be
improved by SQIP

Standards are identified as a tool to gauge the
quality in each dimension

Indicators are detailed descriptions to measure the
quality in each standard
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ထ

ောင်ိုးတွင်ိုးအရည်အထသွိုး

အ

ဲပြတ်ပ င်ိုးမ္တစ်ဆင်

အစအစဉ် (SQIP)

ု ထရိုးဆွဲအထ

အ ည့်အခသွးတုးတ

့် န့် လုအြ့်သည့် ဧ ယာနှင့် အခ

များ

ောင်အ

ထ

ောင်ိုးအရည်အထသွိုး

ည်ထြော်ရန်ပြစ်ြါသည်။ အ

ြွံွံ့ပြြုံိုးတုိုးတ

်မ္ှု

ုြါအစအစဉ့်မှ ြညာခ း

ာင့်အထည့်ခ ာ့်ခ

ာင့် ွ

့်မည့် လုြ့်ငန့်း

ု ခ ာ့်ထတ
ု ့်သာွ းမည့်ပ စ့်ြါသည့်။

အထပ

ံြညောထ

ောင်ိုးအရည်အထသွိုးအောမ္ ံမ္ှု စံသတ်မ္တ်

ပြည်ဝမ္ှုရထသော ထ
ပြင်

ောင်ိုးတစ်ထ

ည်သွင်ိုးထြော်ပြ

တစ် န
ု င်တစ် ု

တ်ဆ

ောိုးပြိုး

ောိုးြါသည်။ “ရှုထ

အဓြပါယ်ြွင်ဆု

ာငာ့်

ည် ထ

စံ တ်မတ
ှ ်ြေ

ောင်ိုးအြွဲွံ့အစည်ိုးမ္ ောိုးအထနပြင် မ္မ္ထ
်” နင် “အညွှန်ိုး

ောင်ိုးတစ်ထ

န်ိုးမ္ ောိုး

်ရမ္ည် အဓ

် ည် ရှုထ

တ
ု ်

ောိုးရြ်တ၏
ုို့

ောိုး

မ္
် ောိုး ပြစ်ြါသည်။

တ
် စ် စ
ု အလု

ု တင
ု ်ိုးတောစစစ်မ္ည် အထသိုးစတ်ထြော်ပြ

ပြစ်ြါသည်။
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ောင်ိုး၏ စံသတ်မ္တ်

န်ိုး” ဟူသည် စ

်

ု တင
ု ်ိုးတောနုင်ရန် ထြော်

်မ္ ောိုးသည်
ည်သွင်ိုး

နယ်ြယ်မ္ ောိုးပြစ်သည်။

ောင်တစ် စ
ု အလု

ောင် (၆) ု

လ
ု ည်ိုး

ောင်ိုး၏ အရည်အထသွိုးြုင်ိုး

န််း ည် စံသတ်မ္တ်

စံပြည်မ္မ္ှု

် အညွှန်ိုး

ု ရှုထ

စံသတ်မ္တ်

်ြါအတုင်ိုးပြစ်သည်။

အရည်အထသွိုးပြည်မ္မ္ှု
သည် သတ်မ္တ်

ခဏောမ္ ောိုး

ောင်တစ် ု င်ိုးစတွင်ြါဝင်ထသော

ောင်”၊ “စံသတ်မ္တ်

ဆုင်ရော ြွံွံ့ပြြုံိုးတုိုးတ

အညွှန််း

်မ္ှု ဝထသသလ

ု ညြှနင
ှု ်ိုး န်ဆနင
ု ်ရန်အတွ

်တုို့မ္ော ထအော

ရှုခ

ရှုထ

်ထနသည်။ ထ

်တစ် ု င်ိုးစ ပြညမ္
် မ္ှု
ထြော်ပြ

ောင်ိုး၏ ြွံွံ့ပြြုံိုးတုိုးတ

် အညွှန်ိုးထဘောင်တွင် အရည်အထသွိုး

်
်မ္ ောိုး

BE-SQASF: Dimensions, Standards, and Indicators
Dimensions

Standands

Indicators

1. Learning and Teaching

5

18

2. Professional Development

2

8

3. Leadership and Management

4

14

4. Infrastructure and Resources

2

6

5.Financial Management

2

4

6. Parent and Community
Participation

3

8

(6) Dimensions

18

58
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BE-SQASF - ရှုခ
ရှုခ

ာငာ့်မ ာ်း၊ စံ
ာငာ့်မ ာ်း

၁။ သင်ယူမ္ှုနင် သင်က

၄။ အထပ

်မ ားနှင့် အညွှန််း
စံ တ်မတ
ှ ်ြေ

ောိုးမ္ှု

၂။ အတတ်ြညော ြွံွံ့ပြြုံိုးတုိုးတ
၃။ ဦးခ

တ်မှတြေ
်

်မ္ှု

ာင့်မှုနင
ှ ့် စမံြေနြေ
့် မ
ွဲ ှု
အ
ံ ထဆော

်အအံုနင်

အရင်ိုးအပမ္စ်မ္ ောိုး

၅။ ဘဏ္ဍောထရိုး စမ္ံ နို့် ဲမ္
ွ ှု

၆။ မ္ဘရြ်ရွောအြွဲွံ့အစည်ိုးမ္ ောိုး၏
ြူိုးထြါင်ိုးြါဝင်မ္ှု

ရှုခ ာငာ့် (၆) ြေု
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်မ ာ်း

န််းမ ား
အညွှန််း

၅

၁၈

၂

၈

၄

၁၄

၂

၆

၂

၄

၃

၈

၁၈

၅၈

န််းမ ာ်း

Uses of the Basic Education School Quality Assurance Standards
Framework (BE-SQASF)
The areas of school quality to be improved will be identified by implementing the BESQASF through a self-assessment process. The SQIPs will identify actions to be
implemented by the school.

The implementation of BE-SQASF supports:

a) Capacity building programs for principals and teachers

b) School management

c) Teaching and learning improvement programs

d) Enhancement of the cooperation of parents and
communities

e) The development and implementation of School Quality
Improvement Plans

f) Strengthening of the Ministry of Education Quality Assurance System
(MQAS)
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အရဖခခံပညာ ခ
(BE-SQASF)

ာင််းအရည်အခ

ုအသံုိုးပြြုံ၍ ထ

ောင်ိုးအရည်အထသွိုးစစစ်အ

သည် နယ်ြယ်မ္ ောိုး သတ်မ္တ်ထြော်
လုြ်ငန်ိုးအစအစဉ်မ္ ောိုး

အခ

ာ

ာင်

တ်မှတ်ြေ

်အညွှန််းခ

ာင်

ု အ ံု်း ပ မှု

ဤအညွှန်ိုးထဘောင်

အညွှန််းခ

်းအာမြေံမှု စံ

ု အ

ုတပ် ြိုး စံသတ်မ္တ်

ု ထရိုးဆွဲထဆောင်ရွ

ဲပြတ်မ္ှုအရ တုိုးတ

ရ
် န်လုအြ်ထန

်မ္ ောိုးပြညမ္
် ထအောင် ထဆောင်ရွ

ရ
် မ္ည်ပြစ်သည်။

ံု်း ပ ြေင််း ဖငာ့်လည််း ခအာ

်ခဖာ် ပပါ

စစရပ်မ ာ်း ခဆာင်ရွ

်အပံာ့ ဖစ်ခစပါမည် -

( ) ထ ောင်ိုးအုြ်က
ြွံွံ့ပြြုံိုးတုိုးတ ်ထရိုး

( )ထ

ိုးမ္ ောိုးနင် ဆရောမ္ ောိုးအြါအဝင် စွမ္်ိုးထဆောင်ရည်

ောင်ိုးတွင်ိုးစမ္ံ နို့် ဲထ
ွ ရိုး

(ဂ) သင်က ောိုးမ္ှု၊ သင်ယူမ္ှု လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး တုိုးတ
အစအစဥ်မ္ ောိုး

်ထရိုး

(ဃ) မ္ဘရြ်ရွောအြွဲွံ့အစည်ိုးမ္ ောိုး ြူိုးထြါင်ိုးထဆောင်ရွ
ြုမ္ုအောိုးထ ောင်ိုးလောထရိုး

(င) ထ

ရ
် မ္ည်

ောင်ိုးအရည်အထသွိုး ြွံွံ့ပြြုံိုးတုိုးတ

(စ) အရည်အထသွိုးအောမ္ ံမ္ှုစနစ်
ထဆောင်ရွ ထ
် ရိုး
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ု တုိုးတ

မ္
် ှု

်မ္အ
ှု စအစဉ် ထရိုးဆွဲထရိုး

်ပမ္င်မ္ောိုးလောထအောင်

်ရာတင်

SECTION 3
Basic Education School Quality Assurance Standards Framework
Dimensions and Standards
D1 - Learning and Teaching

1.1. Students have learning oppor
tunities and achieve learning
outcomes (5 indicators)
1.2. Students actively participate
in learning (2 indicators)
1.3. Students' learning outcomes
are assessed and evaluated, used
in teaching and reported to
parents (3 indicators)

D2 - Professional Development

2.1. Principals, teachers, and office
staff have basic skills relating to their
positions as identified in professional
standards (4 indicators)
2.2. Principal, teachers, and all office
staff
participate
regularly
in
professional development (4 indicat
ors)

1.4. Teachers are competent and
design plans (5 indicators)

8 Indicators
1.5. Principals, teachers, stud
ents, and all staff demonstrate
inclusive attitudes and behavi
ours. (3 indicators)

18 Indicators
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အြေန််း(၃)
အခ ြေြေံပညာခ

ရှုခ

ာင််း အရည်အခ

်းအာမြေံမှု စံ တ်မှတ်ြေ

6 Indicators

ာငာ့် ၁

င်ယူမှုနှငာ့်

င်က

ာ်းမှု

(အညွှန်ိုး

သင်ယူမ္ှုတင
ွ ်

န်ိုး ၂ ု)

၁.၃ ထ ောင်ိုးသောိုးမ္ ောိုး၏ သင်ယူမ္ှု ရလ ်မ္ ောိုး
ု စစစ်ပ င်ိုးနင် အ ဲပြတ်ပ င်ိုး၊ သင်က ောိုး
ထရိုးတင
ွ ်
အသံုိုးပြြုံပ င်ိုးနင်
ထ ောင်ိုးသောိုး
မ္ ောိုးနင် မ္ဘမ္ ောိုး ံပြန်လည် အသထြိုးပ င်ိုး
မ္ ောိုးပြြုံလုြ်သည်။
(အညွှန်ိုး

၂.၂ ထ ောင်ိုးအုြ်က ိုး၊ ဆရောမ္ ောိုးနင် ရံုိုးဝန် မ္်ိုး
မ္ ောိုးသည် အတတ်ြညောဆုငရ
် ော ြွံွံ့ပြြုံိုး တုိုးတ ်မ္ှု
လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးတင
ွ ်ြမ္
ံု န်ြါဝင်လ ်ရသည်။
(အညွှန်ိုး န်ိုး ၄ )ု

ု
်

အညွှန့်း

၁.၅ ထ ောင်ိုးအုြ်က ိုး၊ ဆရောမ္ ောိုး၊ ထ ောင်ိုး
သောိုးမ္ ောိုးနင်
ဝန် မ္်ိုးမ္ ောိုးအောိုးလံုိုး
သည်
လူတုင်ိုးအ ံြုံိုးဝင်မ္ှု ရရထရိုးအတွ ် ထလိုးစောိုး
လု န
် ာ အောိုး တ
ု ်က ြုံိုးြမ္်ိုးထဆောင်ရွ သ
် ည်။
(အညွှန်ိုး န်ိုး ၃ ု)

အညွှန့်း

်မှု

၂.၁
ထ ောင်ိုးအုြ်က ိုး၊
ဆရောမ္ ောိုးနငရ
် ံုိုး
ဝန် မ္်ိုးမ္ ောိုးသည်
၎င်ိုးတ၏
ုို့
ရော ူိုးအလု ်
သ ်ဆုင်သည် တတ် ျွမ္်ိုးမ္ှု စံသတ်မ္တ်
်
မ္ ောိုးနငအ
် ညအထပ ံ ျွမ္်ိုး င်မ္ှုမ္ ောိုးရက သည်။
(အညွှန်ိုး န်ိုး ၄ )ု

န်ိုး ၃ ု)

၁.၄ ဆရောမ္ ောိုးသည် ဆရောအတတ်ြညော
ျွမ္်ိုး င်မ္ှုရပြိုး ထ ောင်ိုးစောွ စစဉ် ထဆောင်ရွ
သည်။ (အညွှန်ိုး န်ိုး ၅ )ု

ာင်

ာငာ့် ၂

အတတ်ပညာ ဖံွံ့ဖဖ ်းတု်းတ

၁.၁ ထ ောင်ိုးသောိုးတုင်ိုးသည် သင်ယူမ္ှု အ ွင်
အလမ္်ိုးနင် ရလ ်ထ ောင်ိုးမ္ ောိုး ရရသည်။
(အညွှန်ိုး န်ိုး ၅ ု)
၁.၂
ထ ောင်ိုးသောိုးအောိုးလံုိုး
တ ်က ွစောွ ြါဝင်က သည်။

ရှုခ

်အညွှန််းခ

န့်း ၁၈ ြေု
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န့်း ၈ ြေု

D3 - Leadership and Management

D4 - Infrastructure and Resources

6 Indicators

3.1. People, including the principal, who
are responsible for school leadership
and management, act responsibly and
are accountable (4 indicators)

4.1. School infrastructure, facilities, its
environment, and the materials the
school uses, are welcoming and keep
students and staff safe and healthy (4
indicators)

3.2. People, including the principal,
who are responsible for school
leadership and management, support
and delegate duties to teachers, school
staff, parents and students (3
indicators)

4.2. School infrastructure and resources
support effective teaching and learning
for all students (2 indicators)

3.3. People, including the principal, who
are responsible for school leadership
and management, ensure that teacher,
staff and student's performance data
are monitored and evaluated and
actions are planned to improve data
collection
and
management
(4
indicators)

6 Indicators

3.4. People, including the principal, who
are responsible for school leadership
and management, cooperate with
parents, community groups, education
officers and other schools (3 indicators)

14 Indicators
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ရှုခ
ာငာ့် ၃
6 Indicators

ရှုခ

ဦ်းခဆာင်မှုနင
ှ ာ့် စမံြေန်ြေွဲမှု

အခ ြေြေံအခဆာ

၄.၁ ထ ောင်ိုး၏ အထပ ံအထဆော ်အအံုမ္ ောိုး
အထ ော ်အ ူပြြုံြစစည်ိုးမ္ ောိုး
အြါအဝင်
ထ ောင်ိုးနင် ဝန်ိုး င်သည် ထ ောင်ိုးသောိုး
အောိုးလံုိုးနင်
ြညောထရိုးဝန် မ္်ိုးမ္ ောိုး၏
ထဘိုး င်ိုးလံုခ ြုံံ ၍
န်ိုးမ္ောထြ ော်ရင
မ ်မ္တ
ှု ုို့
အတွ ် ြံြုိုးထြိုးသည်။

၃.၂ ထ ောင်ိုးအုြအ
် ြါအဝင် ထ ါင်ိုးထဆောင်မ္ှု
နင် စမ္ံ နို့် ဲမ္
ွ ှုအတွ ် တောဝန်ရသူမ္ ောိုးသည်
ဆရောမ္ ောိုး၊ ဝန် မ္်ိုးမ္ ောိုးနင် ထ ောင်ိုးသောိုးမ္ ောိုး
ု ြံြုိုးထြိုးပ င်ိုးနင် အလုြ်တောဝန်မ္ ောိုး ု
ထ
ွဲ ဝထြိုးပ င်ိုးရသည်။

(အညွှန်ိုး

(အညွှန်ိုး

၃.၄ ထ ောင်ိုးအုြ်က ိုးသည်
ထရော ်ထသော
သင်ယူမ္ှုနင် သင်က ောိုးမ္ှုအတွ ် အစအစဉ်
ထရိုးဆွဲပ င်ိုးနင် အထ ောင်အ ည်ထြော် ထဆောင်
ရွ ်ပ င်ိုးတတ
ုို့ င
ွ ် မ္ဘမ္ ောိုး၊ ရြ်ရောွ လူမ္ှု အြွဲွံ့
အစည်ိုးမ္ ောိုး၊ ြညောထရိုးအရောရမ္ ောိုး၊ အပ ောိုး
ထသော ထ ောင်ိုးမ္ ောိုးနင် ြူိုးထြါင်ိုး ထဆောင်ရွ မ္
် ှု
ရသည်။

န်ိုး ၂ )ု

အညွှန့်း

န်ိုး ၃ )ု

အညွှန့်း

န်ိုး ၄ )ု

၄.၂ ထ ောင်ိုး၏ အထပ ံအထဆော ်အအံုမ္ ောိုး
နင် အရင်ိုးအပမ္စ်မ္ ောိုးသည် ထ ောင်ိုးသောိုး
အောိုးလံုိုးအတွ ် ထရော ထ
် သော သင်ယူမ္ှု ု
အထ ော ်အြံထြိုးသည်။

န်ိုး ၃ )ု

၃.၃
ထ ောင်ိုးအုြ်က ိုးသည်
ဆရောမ္ ောိုး၊
ဝန် မ္်ိုးမ္ ောိုးနင် ထ ောင်ိုးသောိုးမ္ ောိုး၏ စွမ္်ိုး
ထဆောင်ရည် အ
အ
် လ မ္
် ောိုး ု က ိုးက ြ်
အ ဲပြတ်ပြိုး တုိုးတ ထ
်
ောင်ိုးမ္ွန် ထစရန်
အစအစဉ်မ္ ောိုး မ္တ်ထဆောင်ရွ ်သည်။
(အညွှန်ိုး န်ိုး ၄ )ု

(အညွှန်ိုး

်အအံုနင
ှ ာ့် အရင််းအ မစ်မ ာ်း

6 Indicators

၃.၁ ထ ောင်ိုးအုြ် ြုံြ်စမ္ံ နို့် ဲွမ္ှုနင် ထ ါင်ိုး
ထဆောင်မ္ှုအတွ ် တောဝန်ရသည် ထ ောင်ိုး
အုြ်က ိုးအြါအဝင် တောဝန်ရ ြုဂဂြုံလ်မ္ ောိုးသည်
တောဝန်ယူမ္ှု၊တောဝန် မ္
ံ ှုရက သည်။
(အညွှန်ိုး န်ိုး ၄ )ု

(အညွှန်ိုး

ာငာ့် ၄

န့်း ၁၄ ြေု
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န့်း ၆ ြေု

D5 - Financial management

D6 - Parent and Community Participation

6 Indicators

6.1. PTA members participate in school
improvement planning and activities
5.1. School expenditure is transparent
and the budget is available for teachers,
staff, finance teams and PTA to view.

(3 indicators)
6.2. Parents and family members
actively support students' learning

(2 indicators)

(2 indicators)

6.3. The school ensures the local
community is aware of and understands
the importance of education in times of
emergency and they develop plans to
continue education in times of
emergency

5.2. School financial management
supports students' learning and school
quality improvement
(2 indicators)

(3 indicators)

4 Indicators

8 Indicators
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ရှုခ

ရှုခ ာငာ့် ၅
ဏ္ဍာခရ်း စမံြေန်ြေွဲမှု

မ

ာငာ့် ၆

ရပ်ရွာအဖွဲွံ့အစည််းမ ာ်း၏
ပူ်းခပါင််းပါဝင်မှု

6 Indicators
6 Indicators
၆.၁
မ္ဘဆရောအသင်ိုးအြွဲွံ့မ္ ောိုးသည်
ထ ောင်ိုးြွံွံ့ပြြုံိုးထရိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးတွင်ြိုးူ ထြါင်ိုး
ထဆောင်ရွ သ
် ည်။

၅.၁
ထ ောင်ိုးအသံုိုးစရတ်မ္ ောိုးသည်
ြွင်လင်ိုးပမ္င်သောမ္ှုရ ော ဆရောမ္ ောိုး၊ ဝန် မ္်ိုး
မ္ ောိုးနင် ဘဏ္ဍောထရိုး အြွဲွံ့အစည်ိုးမ္ ောိုး၊ မ္ဘ
ဆရော အသင်ိုးတုို့မ္ က ည်ရှု င
ွ ်ရသည်။
(အညွှန်ိုး န်ိုး ၂ )ု

(အညွှန်ိုး

၆.၂ မ္ဘမ္ ောိုးနင် မ္သောိုးစုဝင်မ္ ောိုးသည်
ထ ောင်ိုးသောိုးမ္ ောိုး၏ သင်ယူမ္ှုတွင် တ ်က ွ
စွော ြါဝင်ြံြုိုး ူညသည်။

၅.၂
ထ ောင်ိုးဘဏ္ဍောစမ္ံ နို့် ဲွမ္ှုသည်
ထ ောင်ိုးသောိုးမ္ ောိုး၏ သင်ယမ္
ူ ှုနင် ထ ောင်ိုး
ြွံွံ့ပြြုံိုးတုိုးတ ်မ္ှုမ္ ောိုး
အထ ော ်အ ပူ ြြုံ
ြံြုိုးထြိုးသည်။
(အညွှန်ိုး

(အညွှန်ိုး

န်ိုး ၂ )ု

၆.၃ ထ ောင်ိုး၏ အထရိုးထြေါ် စစရြ်မ္ ောိုး
ထဆောင်ရွ ရ
် ောတွင် ရြ်ရွောအြွဲွံ့အစည်ိုးမ္ ောိုး
မ္ြူိုးထြါင်ိုးြါဝင်ထဆောင်ရွ ်သည်။
(အညွှန်ိုး န်ိုး ၃ )ု

န်ိုး ၂ )ု

အညွှန့်း

န်ိုး ၃ )ု

န့်း ၄ ြေု

အညွှန့်း

29
6 Indicators

န့်း ၈ ြေု

Dimension 1 Learning and Teaching
This dimension relates to the management of teaching and learning at
every level of the basic education school.
Standard 1.1

Students have learning opportunities and achieve
learning outcomes

Indicator 1.1.a

School-aged children with different backgrounds and
abilities (gender, disability, poverty, language, culture
and tradition, religion and ethnicity, etc.) are enrolled
and receive free education

Indicator 1.1.b

Students attend school regularly

Indicator 1.1.c

There is evidence that students achieve learning
outcomes, including children with different backgrounds
and abilities

Indicator 1.1.d

Students have access to learning resources relevant to
their grades (primary, middle, high)

Indicator 1.1.e

Students who are transitioning between grades and
levels of schooling have a positive transition experience
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ရှုခ

ာင်ာ့ (၁)

ဤရှုထ

င်ယူမှုနှငာ့်

ောင်သည် အထပ

စမ္ံ န်ို့ ပွဲ င်ိုးနင် သ
စံ တ်မတ
ှ ်ြေ က့် ၁.၁

(၁-၁-

)

င်က

ံြညောထ

ာ်းမှု

ောင်ိုးအဆင်တင
ု ်ိုး၌ သင်ယူမ္ှုနင် သင်က

ခ

ာင််း ာ်းတုင််း ည်

ခ

ာင််းမ ာ်း ရရှ ည်။

ဘဝထနာ
ဓထလ
ထ

် န
ံ င်

င်ယူမှုအြေင်အ
ာ့ လမ််းနှင်ာ့ရလေ်
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တ
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မ္
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ထ

ော

ထ

ောင်ိုးအြ်နန
ံ ုင်၊

ု ရ ှ ံစောိုးနင
ု ်ပ င်ိုး။

ောိုးမ္ ောိုး

ောိုးရပြိုး ရလ ်

ောင်ိုးသောိုးများသည်
ူိုးထပြောင်ိုးမ္ှု

နုင်ပ င်ိုး။
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ု အ

်) အလု

ောင်ိုးမ္တ်တမ္်ိုး

ု အသံုိုး ပ င်ိုး။

ုအတန်ိုးစဉ်

် သင်ယူ င
ွ ် ရရပ င်ိုး။

အတန်ိုးစဉ်နင်
အ
်
မ္
ဲ ရ

်မ္န်ပ င်ိုး။

ထလိုးမ္ ောိုး အြါ

ောင်ိုးသောိုးများသည်သင်ယမ္
ူ ှုအရင်ိုးအပမ္စ်မ္ ောိုး

နင် အဆင် (မ္ူ၊လယ်၊
(၁-၁-င)

ု

်ဆုင်ြါသည်။

မ္သန်စွမ္်ိုးမ္ှု၊ ဆင်ိုးရဲနွမ္်ိုးြါိုးမ္ှု၊ ဘောသောစ

(၁-၁-ြေ)

ောိုးမ္ှု

ထ

အဆင်အလု

ောင်ိုးမ္ွန်စောွ

ူိုးထပြောင်ိုး

်

Standard 1.2

Students actively participate in learning

Indicator 1.2.a

There are lively interactive teaching and learning
methods for students

Indicator 1.2.b

Students, including children with different backgrounds
and abilities, are encouraged to be able to think
critically, to consider civics, justices and cohesive values and
to be creative

Standard 1.3

Students' learning outcomes are assessed and
evaluated, used in teaching and reported to parents

Indicator 1.3.a

Learning outcomes are assessed and evaluated in
different ways

Indicator 1.3.b

Teachers keep records of students’ assessment results

Indicator 1.3.c

Teachers use evaluation outcomes to support each
student
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ခ
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ောိုးတတ်ပ င်ိုး၊ ဆန်ိုးသစ်တ
အထ
စံ တ်မတ
ှ ်ြေ

် ၁.၃

ခ

ော

မ ာ်း
(၁-၃-

)

ထ

င်ယမ
ူ ှုရလေ်မ ာ်း

ု စစစ့်ဖခင့်းနှင့် အ

ာ်းခရ်းတင် အ ံု်း ပ ြေင််းနှင်ာ့ ခ

ံ ပန်လည်အ

ွဲ ဖတ်

ာင််း ာ်းမ ာ်းနှင်ာ့ မ

ခပ်း ြေင််းမ ာ်း ပ လုပ် ည်။
ု တတ်ထပမ္ော

်မ္ှုစစစ့်ပြိုး နည်ိုးလမ္်ိုးအမ္ ြုံိုးမ္ ြုံိုးပြင်

ဲပြတ်ပ င်ိုး။

ဆရောမ္ ောိုးသည်ထ
တင်

(၁-၃-ဂ)

င်က

သင်ယူမ္ှုရလ ်မ္ ောိုး
အ

(၁-၃-ြေ)

်အြံမ္ ောိုးထြိုးပ င်ိုးနင် အ င
ွ အ
် လမ္်ိုး မ္ ောိုးြန်တိုးထြိုးပ င်ိုး၊

ာင််း ာ်းမ ာ်း၏

ြေင််း၊

ွင် ြန်တိုးမ္ှုမ္ ောိုး လုြထ
် ဆောင်နုင်ရန်

ောင်ိုးသောိုးမ္ ောိုး၏အ

ဲပြတ်မ္ှုရလ ်မ္ ောိုး

မ္
ု တ်တမ္်ိုး

ောိုးပ င်ိုး။
ောင်ိုးသောိုးတစ်ဦိုး င်ိုးစ၏ စစ်ထဆိုးအ

ပြြုံ၍ လုအြ်သည်မ္ ောိုး ြံြုိုးထြိုးပ င်ိုး။
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ဲပြတ်ရလ ်မ္ ောိုး

ု အသံုိုး

Standard 1.4

Teachers are competent and design plans

Indicator 1.4.a

Teachers use resources in support of learning

Indicator 1.4.b

Teachers manage lessons well

Indicator 1.4.c

Teachers prepare effective teaching plans

Indicator 1.4.d

Teachers are competent in their subjects

Indicator 1.4 e

Teachers are aware of the different capabilities and
knowledge of students

Standard 1.5

Principals, teachers, students and school staff
demonstrate inclusive attitudes and behaviors

Indicator 1.5.a

Principal, teachers, and other school staff understand
inclusion, laws and policies of education and support the
practices in relation to inclusion

Indicator 1.5.b

Principals and teachers help dropouts to re-enrol in
school

Indicator 1.5.c

All people show respect to one another
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ု
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် ုင် လည်ိုး

သင်ယူမ္ှုရပ င်ိုး။
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အာ်းလံု်း ည်

ခလ်းစာ်းလု

ရွ
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န
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ခ
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်းပမ််း

ခဆာင်

ုတ်က

ိုး၊ ဆရောမ္ ောိုးနင် ြညောထရိုးဝန်
ြုံံ ိုးဝင်ြညောထရိုး

မ္်ိုးမ္ ောိုးသည်

ု နာိုးလည်သထဘောထြါ

ြညောထရိုးဥြထ မ္ ောိုးနင် မ္ူဝါ မ္ ောိုး

ု လု

န
် ာ

်ပြိုး၊

င်သံုိုးနင
ု ်ရန်

ြံြုိုးထြိုးပ င်ိုး။
(၁-၅-ြေ)

ထ

ောင်ိုးအုြ်က

ိုးနင် ဆရောမ္ ောိုးသည် ထ

ထ

ောင်ိုးသောိုးမ္ ောိုး

ထ

ောင်ိုး

ွ

်သွောိုးထသော

ောင်ိုးပြန်လည်အြ်နန
ံ ုင်ရန်

ြံြုိုးထြိုး

ပ င်ိုး။
(၁-၅-ဂ)

ထ

ောင်ိုးအုြ်က

ိုး၊ ဆရောမ္ ောိုး၊ ဝန်

မ္်ိုးမ္ ောိုးနင် ထ

မ္ ောိုးသည် အပြန်အလန်ထလိုးစောိုးမ္ှု အထလအ
သံုိုးပ င်ိုး။
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င်မ္ ောိုး

ောင်ိုးသောိုး
ု

င်

Dimension 2 Professional Development
This dimension relates to professional development management of the
principal, teachers and office staff within the school.

Standard 2.1

Principals, teachers, and office staff have basic
skills relating to their positions as identified in
professional standards

Indicator 2.1.a

The principal is competent and has qualifications
required for the position

Indicator 2.1.b

Teachers are competent and have qualifications
relevant to their positions

Indicator 2.1.c

Teachers reflect on the activities they have carried out
and make recommendations on how teacher
professional development can be improved

Indicator 2.1.d

Office staff of the school have relevant skills and
qualifications
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်ပြိုးပြစ်ပ င်ိုး။
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ျွမ်း်

ရ
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်

ပ် ြိုးပြစ်ပ င်ိုး။

ဆရောမ္ ောိုး၏ လုြ်ထဆောင်
အပ ောိုး သူမ္ ောိုး
ြညောြွံွံ့ပြြုံိုး

်မ္ ောိုး

ု ၎င်ိုးတုို့

ယ
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ထ
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မ္်ိုးမ္ ောိုးသည် ၎င်ိုးတရ
ုို့ ော
အတတ်ြညောမ္ ောိုး

ူိုး၊ လုြ်ငန်ိုးနင်

သင်ယူပြိုး

အသံုိုး

Standard 2.2

Principals, teachers and all office staff participate
regularly in professional development

Indicator 2.2.a

All teachers participate in professional development,
including inclusive education professional development

Indicator 2.2.b

Activities to support teachers' professional development
are included in the School Quality Improvement Plan

Indicator 2.2.c

Teachers have opportunities to study outside the school

Indicator 2.2.d

Activities that support the development of office staff are
included in the School Quality Improvement Plan
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ခ

ာင််းအုပက်

လံု်း

်းမ ာ်း၊ ဆရာမ ာ်း၊ ရံု်းဝန်

ည် အတတ်ပညာဆင
ု ်ရာဖွံ့ံ ဖဖ ်းတု်းတ

ပံမ
ု ှနပ
် ါဝင် ခဆာင် ရွ
(၂-၂-

)

မ််းမ ာ်း အာ်း

်

်မမ
ှု ာ်းတင်

ည်။

ဆရောအောိုးလံုိုးသည် လူတုင်ိုးအ

ံြုံိုးဝင်မ္ှုဆင
ု ်ရော အထလ အ
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်
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(် SQIP) တွင်

ဆရော အတတ်ြညောဆင
ု ်ရော ထလလောသင်ယူမ္ှု လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး
ည်သွင်ိုး ထရိုးဆွဲ
(၂-၂-ဂ)

ု

ောိုးပ င်ိုး။

ဆရောမ္ ောိုးသည် ထ

ောင်ိုးပြင်ြတွင် ထလလောသင်ယူရန် အ ွင်
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ထ

ောင်ိုးအရည်အထသွိုးြွံွံ့ပြြုံိုးတုိုးတ

ထ

ောင်ိုးရံုိုးဝန်

မ္်ိုးမ္ ောိုးအတွ

သင်ယူမ္ှုလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး
ထြော် ထဆောင်ရွ
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ပ် င်ိုး။

ု

်မ္ှုစမ္ံ

် (SQIP) တွင့်

် အတတ်ြညောဆုင်ရောထလလော

ည်သွင်ိုးထရိုးဆွဲ အထ

ောင်အ

ည်

Dimension 3 Leadership and Management This dimension
relates to the leadership and management of the school by those that
have responsibility for school leadership and management.

Standard 3.1

People, including the principal, who are responsible
for school leadership and management, act
responsibly and are accountable

Indicator 3.1.a

People, including the principal, who are responsible for
school leadership and management are committed and
diligent

Indicator 3.1.b

People, including the principal, who are responsible for
school leadership and management have the ability to
solve problems, cope with difficulties and handle
challenges

Indicator 3.1.c

School rules are clearly set out and are followed

Indicator 3.1.d

The principal liaises with responsible education
personnel to ensure the school has an adequate
number of teachers
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ထပြရင်ိုးနင
ု ်စွမ္ိုး် ရပ င်ိုး။
(၃-၁-ဂ)

ထ
လု

(၃-၁-ဃ)

ောင်ိုးစည်ိုး
န
် ာ

မ္်ိုးမ္ ောိုး

ု

ရင်ိုးလင်ိုးစွော

မ္တ်

ောိုးပ င်ိုးနင်

င်သံုိုးမ္ှုရပ င်ိုး။

ဆရောအင်အောိုးလထ
ံု လော

်စောွ

ရရထရိုးအတွ

ြညောထရိုး တောဝန်ရြုဂဂြုံလ်မ္ ောိုးနင်
ရပ င်ိုး။
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တ်ဆ

်

သ

ထ
် ဆောင်ရွ

ဆ
် ုင်ရော
်

ောိုးမ္ှု

Standard 3.2

People, including the principal, who are responsible
for school leadership and management support and
delegate duties to teachers, school staff, parents
and students

Indicator 3.2.a

Duties are allocated effectively to teachers, staff,
parents and students

Indicator 3.2.b

Teachers and staff are supervised, supported and
enabled to make decisions to perform duties delegated
to them

Indicator 3.2.c

Management of staff is performed effectively

42

စံ တ်မတ
ှ ်ြေ

် ၃.၂

ခ

ာင််းအုပ်က

်းအပါအဝင် ဦ်းခဆာင်မှု၊ စမံြေန်ြေွဲမှု လုပ်ငန််းမ ာ်း

ု တာဝန်ယူ ခဆာင်ရွ
ဝန်

မ််းမ ာ်း၊ မ

ခ
် န
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ာင််း ာ်းမ ာ်း

ု တာဝန်ြေခ
ွဲ ဝမှု

နှင်ာ့ ပံာ့ပု်းခပ်းမှုရှ ည်။
(၃-၂-
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)

ဆရောမ္ ောိုး၊

၀န်

မ္်ိုးမ္ ောိုး၊

မ္ဘမ္ ောိုး၊

ထရော

စ
် ွော တော၀န် ထ
ွဲ ဝထြိုးပ င်ိုး။

ထ
ွဲ ဝထြိုး

ောိုးထသော လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး

ဆရောမ္ ောိုး၊

ဝန်

မ္်ိုးမ္ ောိုး

ု

ထ

ု ထဆောင်ရွ
က

ိုးက

ြ်ပ င်ိုး၊

ောင်ိုးသောိုးမ္ ောိုး

န
် င
ု ်ရန်အတွ
ြံြုိုးပ င်ိုးနင်

ဆံုိုးပြတ်ြုင် င
ွ ်ထြိုးပ င်ိုး။
(၃-၂-ဂ)

၀န်

မ္်ိုးထရိုးရော
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စစရြ်မ္ ောိုးတင
ွ ်

ထရော

ု

်စွော စမ္ံ န်ို့ န
ွဲ ုင်ပ င်ိုး။

်

Standard 3.3

People, including the principal, who are responsible for
school leadership and management ensure that teacher,
staff, and students’ performance are monitored and
evaluated, and actions are planned to improve data
collection and management.

Indicator 3.3.a

The school has an effective school data management
system

Indicator 3.3.b

The principal utilizes various data, including teacher,
staff and students’ performance data to make decisions
for the SQIP

Indicator 3.3.c

The principal leads the development of the SQIP and its
implementation

Indicator 3.3.d

Priority activities are identified for improving the quality
of teaching
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စမ္ံ န်ို့ မ္
ွဲ ှု

မ္်ိုးမ္ ောိုးနင် ထ

ု ထလလောဆန်ိုးစစ် အ

် အမ္ ြုံိုးမ္ ြုံိုး

အထသွိုး ြွံွံ့ပြြုံိုးတုိုးတ

်မ္ ောိုး၊

်ပ င်ိုး။

သောိုး မ္ ောိုး၏ စွမ္်ိုးထဆောင်ရည်
တွင် အ

်အလ

ု အသံုိုးပြြုံပြိုး ထ

်မ္ှု စမ္ံ

ောင်ိုး
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ောင်ိုးအရည်

(် SQIP) အတွ

် ဆံုိုးပြတ်

် ရောတွငအ
် သံုိုးပြြုံပ င်ိုး။
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ထ

ောင်ိုးအုြ်က
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ောင်ိုးအရည်အထသွိုး

်မ္ှု အစအစဉ်ထရိုးဆန
ွဲ ုင်ပ င်ိုးနင် အထ

ောင်အ

ြွံွံ့ပြြုံိုး
ည်ထြော်

ပ် င်ိုး။

ဆရောမ္ ောိုး၏
ထဆောင်ရွ

ိုး

သင်က

ောိုးထရိုး

တုိုးတ

ရ
် မ္ည် လုြင
် န်ိုးမ္ ောိုး ထြော်
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်မ္ှုအတွ

်

ဦိုးစောိုးထြိုး

တ
ု ်သတ်မ္တ်ပ င်ိုး။

Standard 3.4

People, including the principal, who are responsible
for school leadership and management cooperate
with parents, community groups, education officers
and other schools

Indicator 3.4.a

There is cooperation with parents and community
groups to develop an effective teaching and learning
plan

Indicator 3.4.b

The school conducts discussions with other schools
(school area, school family, school cluster)

Indicator 3.4.c

The school cooperates with education officers at central,
state/region and township levels

46

စံ တ်မတ
ှ ်ြေ

် ၃.၄

ခ

ာင််းအုပ်က

်းအပါအဝင် ဦ်းခဆာင်မှု၊ စမံြေန်ြေွဲမှု လုပ်ငန််းမ ာ်း

ု တာဝန်ယူခဆာင်ရွ
င်ယူမှုနင
ှ ်ာ့
အခ

င်က

ာင်အ

ာ်းမှုအတ

(၃-၄-

)
အ

ထ
် သော သင်ယူသင်က

ည်ထြော်မ္ှု

ထြါင်ိုး ထဆောင်ရွ
(၃-၄-ြေ)

(၃-၄-ဂ)

် ြေင််းတတ
ု င် မ

ပညာခရ်းအရာရှမ ာ်း၊

ာင််းမ ာ်းနှင်ာ့ ပူ်းခပါင််းခဆာင်ရွ
ထရော

ခရာ

်ခ ာ

် အစအစဉ် ခရ်းဆွဲ ြေင််းနှင်ာ့

ည်ခဖာ် ခဆာင်ရွ

လူမှုအဖွဲွံ့အစည််းမ ာ်း၊
ခ

ခ
် န ူအာ်းလံု်း ည်

မ ာ်း၊ ရပ်ရွာ
အ ြော်းခ

ာ

်မှုရှ ည်။

ောိုးမ္ှု အစအစဉ် ထရိုးဆွဲအထ

ောင်

ု မ္ဘမ္ ောိုး၊ ရြ်ရွောလူမ္ှု အြွဲွံ့အစည်ိုးမ္ ောိုးနင် ြူိုး
ပ် င်ိုး။

ထ
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ပမ္ြုံွံ့နယ်အဆင်ရ တောဝန်ရသူြညောထရိုးအရောရမ္ ောိုးနင် ြူိုးထြါင်ိုး
ထဆောင်ရွ

ပ် င်ိုး။
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Dimension 4 Infrastructure and Resources
This dimension relates to the infrastructure and resources of a school.

Standard 4.1

School infrastructure, facilities, its environment and
the materials it uses are welcoming and keep
students and staff safe and healthy physically and
emotionally

Indicator 4.1.a

School buildings are safe and strong

Indicator 4.1.b

The school is located in an accessible, safe and secure
area in accordance with the Child Rights Regulations.

Indicator 4.1.c

Students, teachers and staff all use water in toilets and
water is adequate

Indicator 4.1.d

The school and its environment are clean and green

Standard 4.2

School infrastructure and resources support
effective teaching and student learning

Indicator 4.2.a

There are sufficient classrooms for effective learning
and teaching

Indicator 4.2.b

There are adequate learning and teaching aids and
resources and they are utilised effectively to support the
teaching and learning activities for all students.
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စ
် ွော အသံုိုးပြြုံနင
ု ်ရန်ြြ
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(၄-၂-

င်

ထအောင် ထဆောင်ရွ
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်

ူ

Dimension 5 Financial Management
This dimension relates to the management of school expenditure and finances,
and the other financial supports of government organizations, civil society
organizations and non-government organizations.

Standard 5.1

School expenditure is transparent and the budget is
available for teachers, staff, finance teams and PTA
to view in accordance with Chapter (8) and Chapter
(11) statement of the Basic Education Law

Indicator 5.1.a

There is a finance team responsible for school budget
expenditure

Indicator 5.1.b

The SQIP committee assesses, reviews and confirms
school budget expenditure

Standard 5.2

School financial management supports students'
learning and school quality improvement

Indicator 5.2.a

There are budget plans for prioritised activities in the
SQIP and they utilise various sources of funds

Indicator 5.2.b

School and stakeholders give assistance to students to
access scholarships and stipends
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ောင်သည် ထ

ဏ္ဍာခရ်းစမံြေန်ြေမ
ွဲ ှု
ောင်ိုး၏အသံုိုးစရတ်မ္ ောိုး၊ ဘဏ္ဍောထငွမ္ ောိုးနင်၊ အစုိုးရအြွဲွံ့ အစည်ိုးမ္ ောိုး၊

လူမ္ှုအြွဲွံ့အစည်ိုးမ္ ောိုးနင် အစုိုးရမ္ဟုတထ
် သောအြွဲွံ့အစည်ိုးမ္ ောိုး၏ ထ
သ

ော

်ြံမ္ှုမ္ ောိုး

ု စမ္ံ န်ို့ မ္
ွဲ ှုနင်

်ဆုင်ြါသည်။

စံ တ်မတ
ှ ်ခ က့် ၅.၁

ခ

ာင််းအ

ံု်းစရတ်မ ာ်း

ု

ံု်းစွဲရာတင်

အရဖခခံပညာရ း
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ရ
် န် တောဝန်ရပ င်ိုး။
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ု အသံုိုးပြြုံပ င်ိုး

ောင်ိုးသောိုးမ္ ောိုး ြညောသင်ဆုနင် ြညောသင် ထ
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ံ

ိုး

်သူမ္ ောိုး (Stakeholders)

Dimension 6 Parent and Community Participation
This dimension relates to the cooperation between school, parents,
communities and school board of trustee for school quality improvement.

Standard 6.1

Parent Teacher Association (PTA) members
cooperate in school improvement planning and
activities

Indicator 6.1.a

There are regular meetings and cooperation between
PTAs and SQIP committee members

Indicator 6.1.b

PTA members and Board of Trustee participate actively
in SQASF self-assessments and SQIP planning,
implementation and monitoring and evaluation.

Indicator 6.1.c

PTA members strongly support preschools for children
aged from 3 to 5 (only for schools with preschools)
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ောင်ိုးအထပ ပြြုံ မ္ူက

ြုံ

Standard 6.2

Parents and family members actively support
students’ learning

Indicator 6.2.a

PTAs hold regular meetings with parents to discuss
school improvement activities

Indicator 6.2.b

Parents and family members have opportunities to
support student learning

Standard 6.3

The local community cooperates with the school in
emergencies

Indicator 6.3.a

The school cooperates with the local community through
creating opportunities where perspectives, perceptions,
assumptions and stresses in emergencies

Indicator 6.3.b

In times of emergency the school is able to access
resources from the local community

Indicator 6.3.c

The school ensures the local community is aware of and
understands the importance of education in times of
emergency and they develop plans to continue
education in times of emergency
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ြညောထရိုးအစအစဉ်မ္ ောိုး

်ထစရန် စစဉ်ထဆောင်ရွ

55

ရြ်ရွောမ္

်အြံမ္ ောိုး ရရပ င်ိုး။

ရြ်ရွောအြွဲွံ့အစည်ိုးမ္ ောိုး

နာိုးလည်ပြိုး
တုိုးတ

ော

ထ

်ပ င်ိုး။

သထဘောထြါ
ဆ

်လ

်

်ြွံွံ့ပြြုံိုး

ဤပညာခရ်းမူဝါေ
ပူ်းခပါင််းက

ု ပည်ခ

်းပမ််းခဆာင်ရွ

My-EQIP ၏ ပံာ့ပု်း

ာင်စုသမမတ မန်မာနင
ု ်ငခ
ံ တာ်အစု်းရနှင်ာ့ က

်က

ည်ာ့ မန်မာာ့ပညာခရ်းအရည်အခ

ူညမှု ဖင်ာ့ ပညာခရ်းဝန်က
ခရ်းဆွဲြေ မှတ်

စခတ်းလ နင
ု ်ငံအစု်းရတု

်း မငာ့်မာ်းခရ်းလုပ်ငန််းအစအစဉ့်

်းဌာန၊ အခ ြေြေံပညာဦ်းစ်းဌာနအတက့်

ာ်း ြေင််း ဖစ်ပါ ည်။

This policy has been developed by the Ministry of Education, Department of Basic
Education, with support from the Myanmar Education Quality Improvement Program
(My-EQIP), a joint initiative of the Government of Republic of the Union of Myanmar and
the Government of Australia.

ြညောထရိုးအဆငတ
် ုင်ိုးနင် ြညောရြ်နယ်ြယ်အသိုးသိုးတင
ွ ် ြညောထရိုးအဆင်အတန်ိုးသတ်မ္တ်ပြိုး
မ္ူဝါ

ု အထ

ျျ

အရည်အထသွိုးအောမ္ ံမ္ှုရထသောစနစ်

မ္တ်ထဆောင်ရွ
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ောင်အ
လ
်

ည်ထြော်ထဆောင်ရွ
ရ
် ြါသည်။

ထ
် ရိုးအတွ

်

