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အဖွင့်ြိတ်ဆက်     
ပညာငရးဝန်ကကီးဌာန၏ အမျ ိုးသားပညာငရးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၆-၂၀၂၁) တေွ် ဖမန်မာနိုွ်ွံအဆွ့်ဖမွ့်ပညာ

ငရးအတေက် အဓိကမဟာဗျူဟာငဖမာက်အငဖပာွ်းအလဲတစ်ရပ်အဖြစ် ကမ္ဘာ့အဆွ့်မီ1 အဆွ့်ဖမွ့်ပညာငရးစနစ် 

တည်ငောွ်ငရးကို ငမှော်မှန်းခဲ့ပါသည်။ ‘ကမ္ဘာ့အဆွ့်မီ’ တက္ကသိုလ်တစ်ခုကို တည်ငောွ်ရာတေွ် ကျွမ်းကျွ်မှုအရည်

အချွ်းကိုအာရုံစိုက်ဖခွ်း၊ အရွ်းအဖမစ်များ ကကယ်ဝငပါများဖခွ်းနှွ့် သွ့်ငလျာ်ငကာွ်းမေန်ငသာအုပ်ချုပ်မှု ဟူသည့် 

အချက်သုံးချက်ကို ဖပည့်မီရန် လိုအပ်ပါသည်။ (Salmi, 2009) ပေမအချက်အငနဖြွ့် တက္ကသိုလ်သည် ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိ 

အေူးချွန်ဆုံးငသာ ငကျာွ်းသား/ငကျာွ်းသူများ၊ သွ်ကကားငရးဆရာ/ဆရာမများနှွ့် သုငတသီများကို ဆေဲငဆာွ်ရပါ 

မည်။  ဒုတိယအချက်အငနဖြွ့်  ငစျးနှုန်းဖမွ့်မား၍  အရည်အငသေးဖပည့်မီငသာ  သွ်တန်းများကို  ကမ္ဘာတစ်လွှားတေွ် 

ကျယ်ကျယ်ဖပန့် ဖပန့်ပို့ချငပးနိုွ်ရန် ကကယ်ဝငပါများငသာငွေငကကးအရွ်းအဖမစ်များကို ပိုွ်ဆိုွ်ရပါမည်။ တတိယအချက်

အငနဖြွ့် တက္ကသိုလ်သည် သွ့်ငလျာ်ငကာွ်းမေန်ငသာ အုပ်ချုပ်မှုရှိရမည်ဖြစ်ပပီး ယွ်းအုပ်ချုပ်မှုသည် အငကာွ်းဆုံး 

ငသာ  အုပ်ချုပ်မှုအငလ့အကျွ့်များကိုကျွ့်သုံးကာ  တက္ကသိုလ်စံနမူနာများစောေဲမှ  ပညာရပ်ဆိုွ်ရာလေတ်လပ်ခေွ့်ရှိမှု၊

အသိဉာဏ်အားဖြွ့်စူးစမ်းလိုမှုနှွ့်   ငဝြန်ပိုွ်းဖခားစဉ်းစားမှုကဲ့သို့ငသာ  စံနမူနာများကို ေားရှိရပါမည်။ မဟာဗျူဟာ

ငဖမာက်အငဖပာွ်းအလဲ၏ငမှော်မှန်းချက်အတိုွ်း ကမ္ဘာ့အဆွ့်မီစနစ်ကို တည်ငောွ်ရန်အတေက် ဖမန်မာနိုွ်ွံတက္ကသိုလ်

များတေွ် နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းသည် မဖြစ်မငနလုပ်ငဆာွ်ရမည့်အရာဖြစ်ပါသည်။ 

ဤမူဝါဒအကျဉ်းချုပ်သည် ဖမန်မာနိုွ်ွံတက္ကသိုလ်များအား ဖပုဖပွ်ငဖပာွ်းလဲရန်အတေက် နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းကို အား

အငကာွ်းဆုံးငသာ နည်းလမ်းများအနက် နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် မိတ်ဆက်သေားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပေမဦးဆုံးအငန

ဖြွ့် နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်း၏ အဓိပ္ပာယ်ြေွ့်ဆိုချက်နှွ့် သေွ်ဖပွ်လက္ခဏာများကို မိတ်ဆက်သေားပါမည်။ ဒုတိယအငန 

ဖြွ့် နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းကို ဦးတည်ငစသည့် အငကကာွ်းရွ်း (၄) ရပ်ကို ရှွ်းဖပသေားပါမည်။ တတိယအငနဖြွ့် ဖမန်မာ 

နိုွ်ွံ၏ လက်ရှိ  နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းအငဖခအငနကို ရှွ်းလွ်းတွ်ဖပသေားပါမည်။  စတုတ္ထအငနဖြွ့်  နိုွ်ွံတကာမှုဖပု

ဖခွ်းတေွ် ကကုံငတေ့ရငသာ အတားအဆီးများကို ငြာ်ဖပသေားပါမည်။ ငနာက်ဆုံးအငနဖြွ့် ဖမန်မာနိုွ်ွံ၌ နိုွ်ွံတကာမှုဖပု

ဖခွ်းကို လက်ငတေ့အငကာွ်အေည်ငြာ်ရာတေွ် အဓိကကျငသာ ေည့်သေွ်းစဉ်းစားသွ့်သည့်အချက်များကို အကကံဖပု

သေားမည်ဖြစ်ပါသည်။ 

နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းသည် “နိုွ်ွံတကာဆန်ငသာ သို့မဟုတ် ယဉ်ငကျးမှုမျ ိုးစုံငသာ သို့မဟုတ် ကမ္ဘာလုံးဆိုွ်ရာ 

သငဘာငဆာွ်ငသာ အသေွ်အဖပွ်လက္ခဏာတစ်ရပ်ရပ်ကို အဆွ့်ဖမွ့်ပညာငရး၏ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ လုပ်ွန်းငဆာွ်

တာများနှွ့် သွ်ကကားပို့ချမှုများတေွ် ငပါွ်းစည်းေည့်သေွ်းဖခွ်းဖြစ်စဉ်ကို ဆိုလိုသည်” ဟု ြေွ့်ဆိုေားပါသည်။ (Knight, 

2004, p. 11; Center for Education Policy Research, 2020, p. 156) တက္ကသိုလ်တစ်ခု၏ နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းဆိုွ်ရာ 

မဟာဗျူဟာများနှွ့် ရလဒ်များသည် ၎ွ်း၏ နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းဆိုွ်ရာ အငဖခခံအငကကာွ်းရွ်းများ2နှွ့် ပါဝွ်ပတ် 

သက်သူများအငပါ် မူတည်ပါသည်။ ေိုကဲ့သို့ နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းနှွ့်ပတ်သက်၍ မဟာဗျူဟာများနှွ့် ရလဒ်များကို 

ငရးဆေဲချမှတ်ရာတေွ် နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းဆိုွ်ရာလမ်းညွှန်ချက်များအဖြစ် အသုံးဖပုနိုွ်ငစရန် အစိုးရသည် နိုွ်ွံ 

တကာမှုဖပုဖခွ်းဆိုွ်ရာမူဝါဒနှွ့် အစီအစဉ်များကို တက္ကသိုလ်များအတေက် ချမှတ်ငပးရန် လိုအပ်ပါသည်။ (Fischer & 

Green, 2018) တက္ကသိုလ်များသည် မဟာဗျူဟာကျငသာ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုွ်များနှွ့် လုပ်ွန်းအစီအစဉ်များအား 

1  ကမ္ဘာ့အဆွ့်မီဟူငသာ သတ်မှတ်ချက်ကို ‘နိုွ်ွံတကာအသိအမှတ်ဖပုမှုအငပါ်အငဖခခံ၍’ အပ်နှွ်းပါသည်။  (Salmi, 2009, p. 4)
2 အငဖခခံအငကကာွ်းရွ်းများဟုဆုိရာတေွ် နိုွ်ွံငရး၊ စီးပေားငရး၊ ပညာရပ်နှွ့် ယဉ်ငကျးမှု/လူမှုငရးဟူ၍ အငကကာွ်းရွ်း ၄ ရပ်ရှိပါသည်။ 
(Knight, 1997)

နိုင်ငံတကာြှုမြုမြင်း၏ အဓိြ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုြျက်နှင့် သွင်မြင်လက္ခဏာြျား  
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နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းကို ဦးတည်ငစငသာ အငဖခခံအငကကာွ်းရွ်းများနှွ့်အညီ ငရးဆေဲရပါမည်။ (Knight, 2012; Fisher 

& Green, 2018)

နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းတေွ် ဖပည်တေွ်း၌ နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်း (‘at home’ internationalization) နှွ့် ဖပည်ပ၌ 

နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်း (cross-border internationalization) ဟူ၍ ပုံစံနှစ်မျ ိုးရှိပါသည်။ ပေမပုံစံသည် တက္ကသိုလ်ရှိ 

ပါဝွ်သူများ  (ငကျာွ်းသား/ငကျာွ်းသူများ၊ သွ်ကကားနှွ့် စီမံဝန်ေမ်းများ အစရှိသဖြွ့်) ကို ဖပည်တေွ်းရှိ  တက္ကသိုလ်

များတေွ် နိုွ်ွံတကာအငတေ့အကကုံများ ငပးစေမ်းဖခွ်းဖြစ်ပပီး  ဒုတိယပုံစံသည် တက္ကသိုလ်တေွ် ပါဝွ်သူများ၊ အစီအစဉ်

များ၊ ငကျာွ်းခေဲများ၊ မူဝါဒများ၊ အသိပညာ၊ အငတေးအဖမွ်များ၊ စီမံကိန်းများနှွ့် ဝန်ငဆာွ်မှုများကို နိုွ်ွံရပ်ဖခား 

သို့  ငရှေ့ငဖပာွ်းဖခွ်းတို့နှွ့် သက်ဆိုွ်ပါသည်။ (Knight, 2012, p. 12) ဖပည်တေွ်း၌ နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းတေွ် လုပ် 

ငဆာွ်မှုများအငနဖြွ့်   နိုွ်ွံတကာငကျာွ်းသား/ငကျာွ်းသူများကို  မိမိတက္ကသိုလ်သို့ ငခါ်ယူဖခွ်း၊  နိုွ်ွံဖခားဆရာ/

ဆရာမများကို ြိတ်ငခါ်ဖခွ်း သို့မဟုတ် ခန့်အပ်ဖခွ်း၊ အငကာွ်းဆုံးငသာ နိုွ်ွံတကာအငလ့အကျွ့်များကို မိမိ 

တက္ကသိုလ်၌ ကျွ့်သုံးအငကာွ်အေည်ငြာ်ဖခွ်းနှွ့် ယဉ်ငကျးမှုမတူညီငသာသူများနှွ့် ငပါွ်းသွ်းဆက်ဆံငရးကို 

ဖမှွ့်တွ်ဖခွ်း စသည်တို့ ပါဝွ်ပါသည်။ (Knight, 2010) ဖပည်ပ၌ နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းဟုဆိုရာတေွ်  နိုွ်ွံဖခားပညာ 

ငတာ်သွ်အစီအစဉ်များကို ြန်တီးဖခွ်း၊ တက္ကသိုလ်၏ သွ်တန်းများနှွ့် သွ်ကကားငရးအစီအစဉ်များကို အေန်လိုွ်း 

မှတစ်ဆွ့် သွ်ကကားပို့ချဖခွ်း သို့မဟုတ် ဖပည်ပနိုွ်ွံများတေွ် ြေွ့်လှစ်သွ်ကကားဖခွ်းနှွ့် ငကျာွ်းခေဲများကို ဖပည်ပနိုွ်ွံ 

များတေွ် ြေွ့်လှစ်ဖခွ်းစသည့် လုပ်ငဆာွ်မှုများပါဝွ်ပါသည်။  (Knight, 2007; Knight, 2010)

Knight (၁၉၉၇) သည် တက္ကသိုလ်များတေွ် နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းကို ဦးတည်ငစငသာ အငဖခခံအငကကာွ်းရွ်း ၄ ရပ် 

ဖြစ်သည့် နိုွ်ွံငရး၊ စီးပေားငရး၊ ပညာရပ်နှွ့် ယဉ်ငကျးမှု/လူမှုငရးဆိုွ်ရာ အငကကာွ်းရွ်းများကို ငြာ်ဖပေားပါသည်။ 

ဖမန်မာနိုွ်ွံအဆွ့်ဖမွ့်ပညာငရးဖပုဖပွ်ငဖပာွ်းလဲရာတေွ် နိုွ်ွံငရး၊ စီးပေားငရးနှွ့် ပညာရပ်ဆိုွ်ရာအငကကာွ်းရွ်းများ

သည် ဖမန်မာတက္ကသိုလ်များ၏  နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းကို ဦးတည်ငစငသာ အဓိကအငကကာွ်းရွ်းများဖြစ်ပါသည်။ 

ဖမန်မာ့လွှတ်ငတာ်၌ အရပ်ဘက်အစိုးရ စတွ်အာဏာရလာချနိ်တေွ် နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းဆိုွ်ရာ ပေမအငကကာွ်းရွ်း

အဖြစ် နိုွ်ွံငရးဆိုွ်ရာအငကကာွ်းရွ်းကို ငတေ့ဖမွ်ရပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တေွ် ပဗိတိန်လွှတ်ငတာ်၌ ငဖပာကကားခဲ့ 

ငသာ ငဒါ်ငအာွ်ဆန်းစုကကည်၏ မိန့်ခေန်းတေွ် ပညာငရးသည် ဖမန်မာနိုွ်ွံ၏ အမျ ိုးသားလုံခခုံငရးနှွ့် ြေံ့ပြိုးတိုးတက် 

ငရးအတေက် လုပ်ငဆာွ်ရာတေွ်လည်းငကာွ်း၊  လူွယ်များအငနဖြွ့် ဒီမိုကငရစီနှွ့် ၎ွ်း၏ အကျ ိုးသက်ငရာက်မှုများ 

ကို  ငကာွ်းစောနားလည်ငစရာတေွ်လည်းငကာွ်း  အငရးပါငကကာွ်းကို  အငလးေားငဖပာကကားခဲ့ပါသည်။  ေို့ငနာက်

များမကကာမီအချနိ်တေွ် ပဗိတိန်နိုွ်ွံအငနဖြွ့် ဖမန်မာနိုွ်ွံအဆွ့်ဖမွ့်ပညာငရးအရည်အငသေးကို ဖမှွ့်တွ်ရန်အတေက် 

ငောက်ပံ့မှုများကို စတွ်ဖပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပပီလတေွ် ငဒါ်ငအာွ်ဆန်းစုကကည်သည် လွှတ်ငတာ်အမတ် 

တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ပပီး လွှတ်ငတာ်၌ ပညာငရး၏ အငရးပါမှုကို ေပ်မံမီးငမာွ်းေိုးဖပခဲ့ပါသည်။ (Sharma, 2012) 

ေိုအချနိ်မှစ၍ အငမရိကန်ဖပည်ငောွ်စု၊ ငနာ်ငဝး၊ ဂျပန်နှွ့် နယူးဇီလန် စသည့် ဖပည်ပနိုွ်ွံများသည်  ဖမန်မာနိုွ်ွံ၏ 

အဆွ့်ဖမွ့်ပညာငရးြေံ့ပြိုးတိုးတက်မှုအတေက် အငောက်အပံ့များကို  ငပးအပ်ခဲ့ပါသည်။ (MOHINGA, 2020)

စီးပေားငရးဆိုွ်ရာဖြစ်သည့်   ဒုတိယအငကကာွ်းရွ်းသည်  အမျ ိုးသားပညာငရးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၁၆-၂၀၂၁) မှ

ဆွ်းသက်လာဖခွ်းဖြစ်သည်မှာ ေွ်ရှားပါသည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းအရ အဆွ့်ဖမွ့်ပညာငရးအတေက် သတ်မှတ်ေား 

ငသာ မဟာဗျူဟာငဖမာက်အငဖပာွ်းအလဲသည် ‘ကမ္ဘာ့အဆွ့်မီ အဆွ့်ဖမွ့်ပညာငရးစနစ်ဖြွ့် ငကျာွ်းသားများ သာ 

နိုင်ငံတကာြှုမြုမြင်းကို ဦးတည်စေသည့် အစြကာင်းရင်းြျား 
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တူညီမှေ ပညာဆည်းပူးခေွ့်ရ၍ အလုပ်အကိုွ်အခေွ့်အလမ်းများပိုမိုရရှိနိုွ်ကာ ပညာအငဖခဖပုစီးပေားငရးတည်ငဆာက်

ရာတေွ်လည်း တစ်တပ်တစ်အား ပါဝွ်ငဆာွ်ရွက်ခေွ့် ရရှိငစမည်’ ဟူငသာ ငမှော်မှန်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ (NESP, p. 25) 

အစိုးရအငနဖြွ့်  ငကျာွ်းသား/ငကျာွ်းသူများအတေက်   အလုပ်အကိုွ်အခေွ့်အလမ်းများကို  ြန်တီးငပးရန်နှွ့် ကမ္ဘာ

လုံးဆိုွ်ရာ ယှဉ်ပပိုွ်မှုများငသာ လူမှုအြေဲ့အစည်းများတေွ် စီးပေားငရးြေံ့ပြိုးတိုးတက်ရန် ရည်မှန်းေားဖခွ်း ဖြစ်ပါသည်။ 

အဆွ့်ဖမွ့်ပညာငကျာွ်းများရှိ   သွ်ကကားငရးနှွ့်   သုငတသနအရည်အငသေးြေံ့ပြိုးတိုးတက်မှုသည်   အစိုးရအဆွ့်၌

ဖပည်ပနိုွ်ွံများနှွ့်  ပူးငပါွ်းငဆာွ်ရွက်ရန်  ဦးတည်ငစငသာ  အစိုးရအဆွ့် ပညာရပ်ဆိုွ်ရာ အငကကာွ်းရွ်းတစ်ရပ်

ဖြစ်ပါသည်။ (Heslop, 2019; Ministry of Education, 2016) အဆိုပါအငကကာွ်းရွ်း၌ ဘုံတူညီခဲ့ငသာ ဦးစားငပး 

အချက်များမှာ သွ်ကကားငရးဝန်ေမ်းများအတေက် စေမ်းရည်ဖမှွ့်တွ်မှုကို ပံ့ပိုးကူညီရန်နှွ့် နိုွ်ွံတကာနှွ့် သုငတသန 

ပူးငပါွ်းငဆာွ်ရွက်မှုများကို ေူငောွ်ရန်ဖြစ်သည်။ စွ်စစ်အားဖြွ့် ပညာရပ်ဆိုွ်ရာအငကကာွ်းရွ်းသည် တက္ကသိုလ် 

အဆွ့်၌ နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းကို ဦးတည်ငစငသာ အဓိကအငကကာွ်းရွ်း ဖြစ်ပါသည်။ အစိုးရရန်ပုံငွေနှွ့် အငဖခခံ 

အငဆာက်အအုံများ လုံငလာက်မှုမရှိငသာငကကာွ့် ဖမန်မာနိုွ်ွံတက္ကသိုလ်များစောသည် နိုွ်ွံတကာမိတ်ြက်များနှွ့် 

ပူးငပါွ်းငဆာွ်ရွက်ရန် လိုအပ်လာပါသည်။ (Heslop, 2019, p. 132–136)

နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းကို ဦးတည်ငစငသာ အငဖခခံအငကကာွ်းရွ်းများတေွ် နိုွ်ွံငရး၊ စီးပေားငရးနှွ့် ပညာရပ်ဆိုွ်ရာ  

ကဲ့သို့ငသာ  အငကကာွ်းရွ်းများနည်းတူ  ေွ်ရှားမှုမရှိငသာ်လည်း  ယဉ်ငကျးမှု/လူမှုငရးဆိုွ်ရာအငကကာွ်းရွ်းသည်    

တက္ကသိုလ်အဆွ့်၏ အငရးပါငသာ အခန်းကဏ္ဍတေွ် ပါဝွ်ငနပါသည်။ ငကျာွ်သားြလှယ်ဖခွ်းအစီအစဉ် (student

exchange) အတေက် တက္ကသိုလ်အဆွ့်၌  နိုွ်ွံတကာနှွ့် ပူးငပါွ်းငဆာွ်ရွက်ဖခွ်းသည် ငကျာွ်းသား/ငကျာွ်းသူ 

များကို ယဉ်ငကျးမှုအသစ်များ၊ အသိပညာဗဟုသုတအသစ်များနှွ့် အငတေ့အကကုံအသစ်များနှွ့် ေိငတေ့ခေွ့် ရရှိငစဖခွ်း 

ငကကာွ့် ငကျာွ်းသား/ငကျာွ်းသူများကို အကျ ိုးငကျးဇူးများငစပါသည်။ ေို့ဖပွ် နိုွ်ွံဖခားဘာသာစကားနှွ့် ငပါွ်းသွ်း 

ဆက်ဆံငရးအရည်အချွ်းများကို တိုးတက်ငအာွ်လုပ်ငဆာွ်နိုွ်ရန် ပိုမိုငကာွ်းမေန်ငသာ အခေွ့်အငရးလည်း ရရှိလာ 

ငစပါသည်။ 

ဖမန်မာတက္ကသိုလ်များ၏ လက်ရှိနိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းအငဖခအငနကို ငလ့လာကကည့်ရာတေွ် အမျ ိုးသားမူဝါဒများတေွ် 

အဆွ့်ဖမွ့်ပညာငရးအတေက် နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းဆိုွ်ရာမဟာဗျူဟာများ ပါဝွ်ဖခွ်း မရှိငသးပါ။ (Atherton et al 

2018) ေို့သို့ နိုွ်ွံငတာ်အဆွ့် မဟာဗျူဟာမရှိငသးငသာ်လည်း  အဆွ့်အမျ ိုးမျ ိုး၌ အဆွ့်ဖမွ့်ပညာငကျာွ်းများ 

သည် နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းဟုငခါ်ဆိုနိုွ်ငသာ လုပ်ွန်းစဉ်များကို တသီးတသန့်လုပ်ငဆာွ်ငနသည်ကိုငတေ့နိုွ်ပါ 

သည်။ 

နားလည်မှုစာချွန်လွှာများ (Memorandum of Understanding) မှတစ်ဆွ့် ပူးငပါွ်းငဆာွ်ရွက်ရာတေွ် ဖမန်မာတက္က

သိုလ်များအငနဖြွ့်  အဆိုပါစာချွန်လွှာအတေက် ပညာငရးဝန်ကကီးဌာန၏ဖပဌာန်းချက်များကို လိုက်နာရပပီး ဝန်ကကီးဌာန 

၏ ခေွ့်ဖပုချက်ရရှိရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ သို့ငသာ်လည်း တက္ကသိုလ်များအငနဖြွ့် နိုွ်ွံတကာတက္ကသိုလ်များနှွ့် 

တက္ကသိုလ်ချွ်းအလိုက်၊ ဌာနချွ်းအလိုက် ပူးငပါွ်းငဆာွ်ရွက်နိုွ်ရန် ပိုမိုအားေုတ်ကကိုးပမ်းလျက်ရှိပါသည်။  (pers-

onal communication, 2020)  နားလည်မှုစာချွန်လွှာငရးေိုးရာတေွ်  သွ်ကကားငရးဆရာ/ဆရာမများ  ြလှယ်ရန်နှွ့်

သုငတသနပူးငပါွ်းငဆာွ်ရွက်ရန်အတေက် အများဆုံးငရးေိုးဖခွ်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ပူးငပါွ်းငဆာွ်ရွက်မှုများအ 

တေက်  ငရးေိုးမှုအကကိမ်အငရအတေက်သည်လည်း  နားလည်မှုစာချွန်လွှာငရးေိုးမှု ဖမွ့်တက်လာဖခွ်းနှွ့်အတူ  မကကာ

ငသးခွ်နှစ်များအတေွ်း ပို၍ဖမွ့်တက်ခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတေွ် အခက်အခဲများအငနဖြွ့် ဆရာ/ဆရာမများသည် 

မြန်ြာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်ြျား၏နိုင်ငံတကာြှုမြုမြင်းအစမြအစန
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တက္ကသိုလ်မှ ခန့်အပ်ေားငသာ ဆရာ/ဆရာမများမဟုတ်ဘဲ အစိုးရဝန်ေမ်းများဖြစ်ငသာငကကာွ့် ဆရာ/ဆရာမများ 

ြလှယ်ဖခွ်းအစီအစဉ်နှွ့် သုငတသနပူးငပါွ်းငဆာွ်ရွက်ဖခွ်းအစီအစဉ်နှစ်မျ ိုးလုံးတေွ် သိသာေွ်ရှားငသာစိန်ငခါ်မှု

များကိုကကုံငတေ့ရပါသည်။ နိုွ်ွံရပ်ဖခားသို့ သုငတသနပညာသွ်ဆု (research fellowships) အစီအစဉ်ဖြွ့်သေား 

ငရာက်သည့်အခါ၌လည်း တက္ကသိုလ်ဆရာ/ဆရာမတစ်ဦး၏ နိုွ်ွံအတေွ်းမှ  ေေက်ခောနိုွ်ငသာ အကကိမ်အငရအတေက် 

ကို ပညာငရးဝန်ကကီးဌာနက ကန့်သတ်ေားပါသည်။  ဖမန်မာနိုွ်ွံ၏ဝန်ေမ်းအငဖပာွ်းအငရှေ့စနစ်ငကကာွ့် သွ်ကကားနှွ့် 

စီမံဝန်ေမ်းများသည် တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှ  အဖခားတက္ကသိုလ်တစ်ခုသို့  ငဖပာွ်းငရှေ့တာဝန်ေမ်းငဆာွ်ရသဖြွ့် ဖမန်မာ

တက္ကသိုလ်များနှွ့် ဖပည်ပတက္ကသိုလ်များအကကား သုငတသနများပူးငပါွ်းလုပ်ငဆာွ်ရာတေွ်လည်း စိန်ငခါ်မှုများကို 

ကကုံငတေ့ရပါသည်။ (Myo Kywe, 2020) 

နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းတေွ် သိသာဖမွ်သာငသာ လုပ်ွန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့် ငကျာွ်းသား/ငကျာွ်းသူများ နိုွ်ွံရပ်ဖခား

သို့  ပညာငတာ်သွ်သေားငရာက်မှုနှွ့်  နိုွ်ွံတကာငကျာွ်းသားရရှိမှုများတေွ်  ဖမန်မာနိုွ်ွံသည် အဖခားအာဆီယံနိုွ်ွံ

များနှွ့် နှိုွ်းယှဉ်လှေွ်ပွ် ငကျာွ်းသားအငရအတေက်အားဖြွ့် အားနည်းငနပါသည်။ ဖမန်မာနိုွ်ွံ၏ နိုွ်ွံဖခားသို့ပညာ

ငတာ်သွ်သေားငရာက်သူရာခိုွ်နှုန်းသည် အာဆီယံ ၁၀ နိုွ်ွံတေွ် အဆွ့် ၇ ငနရာ၊ နိုွ်ွံတကာငကျာွ်းသားရရှိမှုရာ 

ခိုွ်နှုန်းသည်  အဆွ့် ၉ ငနရာတေွ် ရပ်တည်ငနပါသည်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ်ငဒတာအရ  ဖမန်မာနိုွ်ွံအဆွ့်ဖမွ့်ပညာငရး 

၌ တက်ငရာက်သွ်ကကားငနငသာ ငကျာွ်းသား/ငကျာွ်းသူငပါွ်း ၇၇၁၃၂၁ ငယာက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တေွ် နိုွ်ွံ

ဖခားပညာငတာ်သွ်သေားသူငပါွ်း ၈၉၆၅ ငယာက်ရှိပပီး၊ နိုွ်ွံတကာငကျာွ်းသားငပါွ်း ၄၂၅ ငယာက်ရှိပါသည် (SHARE 

EU,  n.d., pp. 25-32) သို့ဖြစ်ငသာငကကာွ့် အချက်အလက်များအရ ကျန်ရှိငနငသာ ဖမန်မာငကျာွ်းသားများအတေက် 

ဖမန်မာနိုွ်ွံအဆွ့်ဖမွ့်ပညာငကျာွ်းများအငနဖြွ့် နိုွ်ွံဖခားပညာငတာ်သွ်အခေွ့်အလမ်းများကို ြန်တီးငပးရန်နှွ့် 

ဖပည်တေွ်း၌သာ တက္ကသိုလ်များကို နိုွ်ွံတကာမှုဖပုရန် လိုအပ်ငနပါသည်။ သို့ငသာ် အစိုးရ၏ငွေငကကးအငောက်အပံ့

အကန့်အသတ်ရှိမှုက နိုွ်ွံတကာငကျာွ်းသားများ ဖပည်တေွ်းသို့ လာငရာက်သွ်ယူမှုနှွ့် ဖပည်တေွ်းငကျာွ်းသားများ

နိုွ်ွံဖခားပညာငတာ်သွ်သေားငရာက်မှု လုပ်ွန်းစဉ်များကို ဖမှွ့်တွ်ရာတေွ် အဓိကစိန်ငခါ်မှု ဖြစ်ငနပါသည်။ (Atherton 

et al,  2018)

နိုွ်ွံရပ်ဖခားမှ  အဆွ့်ဖမွ့်ပညာငကျာွ်းများနှွ့်  ပူးငပါွ်းငဆာွ်ရွက်ဖခွ်းအဖပွ်  နိုွ်ွံတကာအြေဲ့အစည်းများနှွ့်  ပူး

ငပါွ်းမှုအငဖခအငနများကို ငလ့လာကကည့်ပါက ဖမန်မာနိုွ်ွံသည် အချ ို့ငသာနိုွ်ွံတကာမိတ်ြက်အြေဲ့အစည်းများနှွ့်

ပူးငပါွ်းငဆာွ်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  ဖမန်မာနိုွ်ွံသည်  ပညာငရးအရည်အငသေးအာမခံချက်စံနှုန်းများနှွ့်ပတ်သက်၍

လုပ်ငဆာွ်ငနငသာ နိုွ်ွံတကာအြေဲ့အစည်းများ Asia-Pacific Quality Network, the ASEAN QA Network 

(AQAN) နှွ့် the University Mobility in Asia and the  Pacific (UMAP)  များတေွ် အြေဲ့ဝွ်အဖြစ် ပါဝွ်လာသည်ကို 

ငတေ့ရပါသည်။ (Atherton et al, 2018) တက္ကသိုလ်များ၏ ြေံ့ပြိုးတိုးတက်ငရးအတေက် အကူအညီများငပးငနငသာ 

ASEAN Universities’ Network (AUN), The Asian Universities Alliance, SHARE Scholarship, CHINLONE, 

The CEU Global Teaching Fellowship Program နှွ့် School On The Internet (SOI) စသည့်အြေဲ့အစည်းများကို 

ကကည့်မည်ဆိုပါက ဖမန်မာတက္ကသိုလ် ၉ ခုသာ မိတ်ြက်တက္ကသိုလ်များအဖြစ်  ပါဝွ်ငနသည်ကို  ငတေ့ဖမွ်ရမည် ဖြစ် 

ပါသည်။  မိတ်ြက်တက္ကသိုလ်များအငနဖြွ့် သွ်ကကားနှွ့် စီမံဝန်ေမ်းများအတေက် သွ်ကကားငရး၊ စီမံခန့်ခေဲငရးနှွ့် 

သုငတသနနယ်ပယ်တို့တေွ် စေမ်းရည်ဖမှွ့်သွ်တန်းများနှွ့် သွ်ကကားငရးဝန်ေမ်းများနှွ့် ငကျာွ်းသားများအတေက် 

ပညာသွဆ်မုျားကိ ုလကခ်ရံရှပိါသည။်  တက္က သိလုမ်ျားကိ ုတစန်ိုွ ်ွ လံုံးအတိုွ ်းအတာဖြွ့ ်ကညူငီောကပ်ံင့ပးငနငသာ 

SEAMEO RIHED, JICA, Open Society Foundation, European Union နှွ့် British Council စသည့် နိုွ်ွံတကာ

အြေဲ့အစည်းများရှိငနငသာ်လည်း နိုွ်ွံတကာအြေဲ့အစည်းများတေွ် မိတ်ြက်တက္ကသိုလ်များအဖြစ် ပူးငပါွ်းမှုသည် 

သိသာစောအားနည်းငနပါသည်။ 
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Internationalization

တက္ကသိုလ်များတေွ် နိုွ်ွံတကာဆက်ဆံငရးရုံးခန်း (International Relations Office) တည်ရှိဖခွ်းက နိုွ်ွံတကာမှု

ဖပုဖခွ်းဖြစ်စဉ်ကို ပိုမိုလေယ်ကူငစပါသည်။ သို့ငသာ် နိုွ်ွံတကာဆက်ဆံငရးရုံးခန်းများြေဲ့စည်းရန် ပညာငရးဝန်ကကီး 

ဌာန၏ ဖပဌာန်းချက်များမရှိငသာငကကာွ့် တက္ကသိုလ်အချ ို့တေွ် စတွ်လုပ်ငဆာွ်ခါစ နိုွ်ွံတကာဆက်ဆံငရးရုံးခန်း 

များအငနဖြွ့်သာ တည်ရှိငနပါသည်။ (CHINLONE, 2018) အဆိုပါရုံးခန်းများကို တက္ကသိုလ်ပါငမာက္ခချုပ်၏ ညွှန် 

ကကားမှုအရ သွ်ကကားငရးဝန်ေမ်းများဖြွ့် ြေဲ့စည်းေားပါသည်။  ဥပမာအငနဖြွ့်ဆိုလှေွ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ ICO 

(International Cooperation Office) ကို ြေွ့်လှစ်ေားပပီး သွ်ကကားငရးဝန်ေမ်းအချ ို့က အချနိ်ပိုွ်းအငနဖြွ့် တာဝန် 

ယူငဆာွ်ရွက်ကကပါသည်။ (University of Yangon, n.d.)  တက္ကသိုလ်အများစုတေွ်  ရုံးခန်းအငနဖြွ့်  မတည်ရှိဘဲ လူ

ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကသာ နိုွ်ွံတကာဆက်ဆံငရးဆိုွ်ရာကိစ္စရပ်များအတေက် တက္ကသိုလ်ပါငမာက္ခချုပ်အား ကူညီငဆာွ် 

ရွက်ပါသည်။ (CHINLONE, 2018)

ဖမန်မာနိုွ်ွံတက္ကသိုလ်များတေွ် နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းဖြစ်စဉ်သည် အစပျ ိုးစဖြစ်ငနငသာ်လည်း ၂၀၂၀ ခုနှစ်၌ ကိုယ်ပိုွ်

အုပ်ချုပ်ခေွ့်ငရှ့ငဖပးစမ်းသပ်ချက်တေွ် ပါဝွ်ငသာ ဖမန်မာတက္ကသိုလ်  ၁၆ ခုအား တက္ကသိုလ်ကိုယ်ပိုွ်အုပ်ချုပ်ခေွ့် တစ်

နည်းအားဖြွ့် တက္ကသိုလ်ကိုယ်ပိုွ်စီမံခန့်ခေဲခေွ့် တိုးဖမှွ့်ငပးအပ်လာဖခွ်းသည် နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းကို အားငပးငသာ 

အဖပုသငဘာငဆာွ်သည့် ငဖခလှမ်းတစ်ခုဖြစ်လာပါသည်။ အဆိုပါတက္ကသိုလ် ၁၆ ခုသည် နိုွ်ွံတကာစံနှုန်းများနှွ့် 

အညီ ပညာရပ်ဆိုွ်ရာကိစ္စရပ်များကို ြေံ့ပြိုးတိုးတက်ရန် အတိုွ်းအတာတစ်ခုအေိ ငဆာွ်ရွက်လာနိုွ်ပပီဖြစ်သည်။ 

ပညာရပ်ဆိုွ်ရာစီမံခန့်ခေဲခေွ့်အဖပွ် အဆွ့်ဖမွ့်ပညာဦးစီးဌာနသည် ေိုတက္ကသိုလ်များရှိ အဖခားငသာကဏ္ဍများတေွ် 

ကိုယ်ပိုွ်စီမံခန့်ခေဲခေွ့် တိုးဖမှွ့်ငရးအတေက်လည်း  လုပ်ငဆာွ်လျက်ရှိသည်။  ကိုယ်ပိုွ်စီမံခန့်ခေဲခေွ့်တိုးဖမှွ့်ဖခွ်းခံရငသာ

တက္ကသိုလ်များအငနဖြွ့် ၎ွ်းတို့၏ နိုွ်ွံတကာမှုဖပုနိုွ်ငသာ စေမ်းငဆာွ်ရည်များသည် ဖမွ့်တက်လာသွ့်ပပီး ဖမန်မာ 

နိုွ်ွံရှိ အဖခားတက္ကသိုလ်များပါ လုပ်ငဆာွ်ရန်အတေက်လည်း စံနမူနာအဖြစ် ရှိသွ့်ပါသည်။ 

 

ဖမန်မာနိုွ်ွံ၌  နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းတေွ်  အချက်နှစ်ချက်သည် ငကျာ်လွှားနိုွ်ငသာ အတားအဆီးများဖြစ်ငသာ်လည်း 

စိန်ငခါ်မှုအားဖြွ့် ကကီးမားပါသည်။

ဖမန်မာနိုွ်ွံရှိ တက္ကသိုလ်များအငနဖြွ့် နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်း လုပ်ငဆာွ်ရာတေွ် ပေမအချက်အတားအဆီးမှာ တက္က

သိုလ်များ၏  အြေဲ့အစည်းဆိုွ်ရာစီမံခန့်ခေဲခေွ့်3ကို  တိုးဖမှွ့်ငပးရန် လိုအပ်ငနဖခွ်း ဖြစ်ပါသည်။ အစိုးရမှ ေိန်းချုပ်ငသာ 

စနစ် တစ်နည်းအားဖြွ့် ဗဟိုချုပ်ကိုွ်မှုစနစ်ဖြွ့် တက္ကသိုလ်များတေွ် နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းအတေက် ကိုယ်ပိုွ်မဟာ 

ဗျူဟာများငရးဆေဲခေွ့်မရှိပါ။ နားလည်မှုစာချွန်လွှာများကို ငရးေိုးရာတေွ် လာငရာက်ကမ်းလှမ်းမှုများကိုသာ လက်ခံရ

ပပီး ပူးငပါွ်းလိုသည့် တက္ကသိုလ်များနှွ့်လက်တေဲနိုွ်ရန် တက်ကကစော လုပ်ငဆာွ်နိုွ်ဖခွ်းမရှိပါ။ ေို့ဖပွ် တက္ကသိုလ် 

အဆွ့်၌  နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းလုပ်ွန်းစဉ်များကို  အဟန့်အတားဖြစ်ငစသည့်  ဝန်ကကီးဌာန၏ ဖပည်ပခရီးသေားလာခေွ့်

အကန့်အသတ်များနှွ့် ကကန့် ကကာငသာ လုပ်ေုံးလုပ်နည်းနှွ့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလည်း ရှိငနပါသည်။ (Kyi 

Shwin & Khin Khin Win, 2020, pp. 2–5) ကိုယ်ပိုွ်စီမံခန့်ခေဲခေွ့်တိုးဖမှွ့်ငပးအပ်ဖခွ်းဖြွ့် နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းအတေက် 

မူဝါဒများနှွ့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းများကို တက္ကသိုလ်အဆွ့်တေွ်  ငရးဆေဲချမှတ်နိုွ်မည်ဖြစ်သည်။  ေို့ငနာက် တက္ကသိုလ်

များသည်  နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းဆိုွ်ရာ  မဟာဗျူဟာများကိုငရးဆေဲ၍  နိုွ်ွံတကာပူးငပါွ်းငဆာွ်ရွက်မှုနှွ့်  အခေွ့်အ

3 အြေဲ့အစည်းဆိုွ်ရာ စီမံခန့်ခေဲခေွ့်ကို တိုးဖမှွ့်ငပးအပ်ဖခွ်းဟူသည်မှာ ‘အစိုးရအငနဖြွ့် တက္ကသိုလ်၏ ငန့စဉ်စီမံခန့်ခေဲမှုကိစ္စရပ်များမှ တစ်စ 
ေက်တစ်စ ပို၍ ေေက်ခောသေားဖခွ်းဖြစ်ပပီး တက္ကသိုလ်တစ်ခုစီအား ၎ွ်းတို့၏ ကိုယ်ပိုွ်လမ်းငကကာွ်းကို ဆုံးဖြတ်ခေွ့်ဖပုဖခွ်းဖြစ်သည်။’ (CHIN-
LONE, 2018, p. 15)

တက္ကသိုလ်အသွင်အမြင်ြျားကို နိုင်ငံတကာြှုမြုမြင်းတွင် ကကုံစတွ့ရစသာ
အတားအဆီးြျား



9

Internationalization

Center for eduCation PoliCy researCh 

လမ်းများတေွ် မဟာဗျူဟာကျကျ ပါဝွ်ငဆာွ်ရွက်နိုွ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 

ဒုတိယအချက်အငနဖြွ့် ေပ်တူအငရးကကီးငသာ အတားအဆီးမှာ အဆွ့်ဖမွ့်ပညာငရးတေွ် အစိုးရမှငောက်ပံ့ငသာ 

ရန်ပုံငွေမလုံငလာက်ဖခွ်းဖြစ်ပါသည်။ အစိုးရ၏ မလုံငလာက်ငသာ ငွေငကကးငောက်ပံ့မှုများသည် သွ်ကကားနှွ့်စီမံဝန် 

ေမ်းများြလှယ်ဖခွ်းအစီအစဉ်၊ ငကျာွ်းသား/ငကျာွ်းသူများြလှယ်ဖခွ်းအစီအစဉ်နှွ့် သုငတသနပူငပါွ်းငဆာွ်

ရွက်မှုအစီအစဉ်များအတေက် ဖပည်ပအြေဲ့အစည်းများနှွ့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာများငရးေိုးနိုွ်ရန် လုပ်ငဆာွ်ရာ၌ 

အတားအဆီးများကို ဖြစ်ငပါ်ငစသည်။ ဖမန်မာတက္ကသိုလ်များစောသည်  နားလည်မှုစာချွန်လွှာများတေွ် သတ်မှတ်ေား

သည့်လုပ်ွန်းစဉ်များကို ငဆာွ်ရွက်ရန်အတေက် များငသာအားဖြွ့် ဖပည်ပအြေဲ့အစည်းများမှ တစ်ြက်သတ်အ 

ငောက်အပံ့များကိုသာ အားေားကကရသည်။ ဉပမာအားဖြွ့် အစိုးရမှ နှစ်စဉ်ငပးအပ်ငသာ ဌာနဆိုွ်ရာသုငတသန 

ရန်ပုံငွေဟုငခါ်ငသာ အစိုးရရန်ပုံငွေသည် သုငတသနစီမံကိန်းတစ်ခုစီအတေက် ကျပ်ငွေ ၁ သိန်း ကို ငောက်ပံ့ပါသည်။ 

(Su Yin Htun, 2020) သုငတသနအဆိုဖပုလွှာများငရွးချယ်ခံရငသာ  သွ်ကကားငရးဝန်ေမ်းများကိုသာလှေွ် အဆိုပါ 

ရန်ပုံငွေများကို ချးီဖမှွ့်ငပးအပ်ပါသည်။ ေိုအငဖခအငနသည် တက္ကသိုလ်များအား သုငတသနလုပ်ငဆာွ်ရန်အဖပွ် သု

ငတသနညီလာခံများနှွ့်  အဖခားစေမ်းရည်ဖမှွ့်တွ်ငရးအစီအစဉ်များကို  တက်ငရာက်နိုွ်ရန်အတေက်  နိုွ်ွံတကာမိတ်

ြက်များေံမှ ရန်ပုံငွေငောက်ပံ့မှုများကို ရှာငြေရန် ဦးတည်ငစပါသည်။ ေို့ဖပွ် ရန်ပုံငွေမလုံငလာက်ဖခွ်းက အပို 

ငဆာွ်းလစာများ ငပးအပ်ခံေားရဖခွ်းမရှိဘဲ အချနိ်ပိုွ်းအငနဖြွ့် နိုွ်ွံတကာဆက်ဆံငရးလုပ်ွန်းစဉ်များကို ငဆာွ် 

ရွက်ရန် သွ်ကကားငရးဝန်ေမ်းများကို တေန်းအားငပးငနပါသည်။ (Toolkit Project, n.d.)

နိုွ်ွံတကာမှုဖပုရာတေွ် အဖခားသိသာငသာအတားအဆီးများမှာ  သွ်ကကားနှွ့်စီမံဝန်ေမ်းများသည် အဂဂလိပ်ဘာသာ

စကားနှွ့်  နည်းပညာပိုွ်းကျွမ်းကျွ်မှုမရှိဖခွ်း၊  credit transfer (ခရက်ဒစ် လွှဲငဖပာွ်းမှုစနစ်) နှွ့် အငဖခခံအငဆာက်

အအုံကဲ့သို့ငသာ အငောက်အကူဖပုပတ်ဝန်းကျွ်အငဖခအငနမရှိဖခွ်း (SHARE, 2017, p. 3) နှွ့် ဖမန်မာနိုွ်ွံတက္က 

သိုလ်များနှွ့် နိုွ်ွံတကာတက္ကသိုလ်များ၏ ပညာသွ်နှစ်ကာလတူညီမှုမရှိဖခွ်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ (Kyi Shwin & Khin 

Khin Win, 2020)

 အြေဲ့အစည်းဆိုွ်ရာစီမံခန့်ခေဲခေွ့်ကို တိုးဖမှွ့်ငပးအပ်ဖခွ်း -  ဖမန်မာနိုွ်ွံတေွ် နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်း လုပ်ငဆာွ်ရာ၌  

ပေမဦးဆုံးနှွ့်  အကကီးမားဆုံးအတားအဆီးမှာ လက်ရှိတက္ကသိုလ်များတေွ် အြေဲ့အစည်းဆိုွ်ရာကိုယ်ပိုွ်စီမံခန့်ခေဲ

ခေွ့်မရှိဖခွ်းဖြစ်ပါသည်။ တက္ကသိုလ်များအငနဖြွ့်  ကိုယ်ပိုွ်စီမံခန့်ခေဲခေွ့်ကို  တိုးဖမှွ့်ရရှိလာပါက ဖပည်ပတက္ကသိုလ်

များနှွ့် ပူးငပါွ်းဆက်ဆံငရးအတေက် လိုအပ်သည့်နားလည်မှုစာချွန်လွှာနှွ့် အဖခားအဖပန်အလှန်သငဘာတူစာချုပ်

များကို အတည်ဖပုသည့်ဖြစ်စဉ်သည်  ပိုမိုဖမန်ဆန်လာမည်ဖြစ်သည်။  တက္ကသိုလ်များအငနဖြွ့် တက္ကသိုလ်အသေွ်

အဖပွ်များအား နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းဆိုွ်ရာ မူဝါဒများကို ချမှတ်ဖခွ်းနှွ့်  နိုွ်ွံတစ်နိုွ်ွံ သို့မဟုတ် နိုွ်ွံအစုံမှ 

တက္ကသိုလ်များနှွ့် ပူးငပါွ်းငဆာွ်ရွက်ဖခွ်းတို့တေွ် လေတ်လပ်စောငဆာွ်ရွက်ခေွ့်ရသည်အေိ တက္ကသိုလ်များ၏ 

ကိုယ်ပိုွ်စီမံခန့်ခေဲခေွ့်ကို တိုးဖမှွ့်ငပးရန်လိုအပ်ပါသည်။ 

နိုွ်ွံတကာဆက်ဆံငရးရုံးခန်းြေဲ့စည်းဖခွ်းနှွ့် ဝန်ေမ်းများခန့်ေားငရး - တက္ကသိုလ်အချ ို့တေွ် နိုွ်ွံတကာ 

ဆက်ဆံငရးရုံးခန်း  (IRO)  ြေဲ့စည်းဖခွ်းသည်  နိုွ်ွံတကာမှုဖပုဖခွ်းလုပ်ွန်းစဉ်များကို  ပိုမိုသေက်လက်ဖမန်ဆန်ငစ

သည့်  အဖပုသငဘာငဆာွ်ငသာငဖခလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။  ဤလုပ်ွန်းစဉ်ကို အားဖြည့်ရန်  တက္ကသိုလ်အသီးသီး 

တေွ် IRO ရုံးခန်းများကို တည်ငောွ်သွ့်ပါသည်။ ေို့ဖပွ် စာသွ်ကကားငရးကို တာဝန်ယူရငသာ ဆရာ/ဆရာမများ 

အကကံမြုြျက်ြျား

(၁)

(၂)
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ကို  IRO  အချနိ်ပိုွ်းအဖြစ်တာဝန်ငပးမည့်အစား ဖပွ်ပမှ ကျွမ်းကျွ်မှုရှိငသာသူများကို IRO ဝန်ေမ်းအဖြစ် ငခါ်ယူ

ခန့်အပ်သွ့်ပါသည်။ 

(၃) နိုွ်ွံဖခားပညာငတာ်သွ်သေားဖခွ်းကို တိုးဖမှွ့်ငရး - အဖခားအာဆီယံနိုွ်ွံများနှွ့်နှိုွ်းယှဉ်လှေွ် ဖမန်မာနိုွ်ွံ၌ နိုွ်ွံ

ဖခားပညာငတာ်သွ်ငကျာွ်းသားအငရအတေက် နည်းပါးငနသည်ဆိုငသာအချက်က အစိုးရအငနဖြွ့်  ေိုနယ်ပယ်

တေွ် အကကီးအကျယ်ရွ်းနှီးဖမှုပ်နှံရန် လိုအပ်သည်ကို ငြာ်ဖပငနပါသည်။ ရန်ပုံငွေတိုးဖမှွ့်ရန်လိုသည့်အဖပွ် ငကျာွ်း

သားများကို ဖပည်ပတက္ကသိုလ်များတေွ် ပညာသွ်ကကားနိုွ်ရန်အတေက် အဂဂလိပ်စာအပါအဝွ် လုံငလာက်ငသာ        

နိုွ်ွံဖခားဘာသာစကားကျွမ်းကျွ်မှုနှွ့် ယဉ်ငကျးမှုမတူညီသူများနှွ့်  ငဖပာဆိုဆက်ဆံဖခွ်းဆိုွ်ရာ အရည်အချွ်း

များကို ဖပွ်ဆွ်ငပးေားသွ့်ပါသည်။
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Parami University is a private non-profit residential  liberal  arts  and sciences university.  The university will 
teach,  nourish, and challenge these young people so that they are equipped to shape a new Myanmar 
narrative: a narrative that moves on from stagnation, and status quo to progress and prosperity, to human-
ity and hope. 
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high quality educational outcomes for all citizens.
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