


กรอบคุณภาพ
การศึกษา

2562 - 2563 บันทึกคุณภาพการศึกษาศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ 
ชายแดนไทย - เมียนมา 

กรอบคุณภาพการศึกษา(Education Quality Framework-EQF)ได้ถูกพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2558 เพื่อกำาหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในศูนย์การ

เรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ (MLCs) ผ่านกระบวนการหารือและการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการศึกษาของผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติในปีการศึกษา 

2559 - 2560 กรอบคุณภาพการศึกษา(EQF) ถูกนำามาใช้เป็นเครื่องมือนำาร่องในการประเมิน ระดับ- ระบบของคุณภาพการศึกษาในศูนย์การเรียนฯ ต่อมาในปี

การศึกษา 2560 - 2561 มีศูนย์การเรียนฯ จำานวน 38 แห่ง ได้เริ่มใช้กรอบคุณภาพ การศึกษา (EQF) และเพิ่มเป็น 54 แห่ง ในปีการศึกษา 2561 - 2562 

และ 65 แห่ง ในปี 2562-2563 ตามลำาดับ กรอบคุณภาพการศึกษา (EQF)  มีทั้งภาษาพม่า ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีการทบทวนเนื้อหาเป็นประจำาทุกปี

โดยคณะผู้บริหารประจำาศูนย์การเรียนฯ ที่เข้าร่วม และเจ้าหน้าที่องค์กรพันธมิตร เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีความเหมาะสมกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ของชายแดนไทย - เมียนมากรอบคุณภาพการศึกษา (EQF) เป็นเครื่องมือที่ระบุถึงความท้าทายเชิงบริบทที่ศูนย์การเรียนฯต้องเผชิญและเสนอแนะวิธีแก้ไขเพื่อ

บรรเทาความรุนแรงของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างและนโยบายระดับระบบภายในศูนย์การเรียนฯ
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มีศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจำานวน 70 แห่งในจังหวัดตากที่

ลงทะเบียนภายใต้ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว 

(MECC)สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

(TAKPESAO2)ซึ่งรองรับนักเรียนจากประเทศเมียนมาจำานวน 

11,616 คน และจ้างครูผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจำานวน 665 คน ในจำานวน

นี้มีศูนย์การเรียนฯจำานวน 65 แห่ง (ร้อยละ 93) ได้รับการประเมิน

โดยใช้กรอบคุณภาพการศึกษา(EQF)ในปี พ.ศ. 2562

ผลการประเมินพบว่ามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นทั้ง 

5 ประเด็นหลัก โดยศูนย์การเรียนฯ ที่เข้าร่วมทั้งหมดมีคะแนนเฉลี่ย

อยู่ที่ร้อยละ 87 
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  ความสำาเร็จ ปี พ.ศ. 2562 - 2563
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ของ       ครู ได้รับบัตรประจำาตัวครูผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจาก 

     ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว (MECC) 

นักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ จำานวน 615 คน ได้ศึกษาต่อ

ในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย

นักเรียนจำานวน 93 คน จากศูนย์การเรียนฯ 21 แห่ง ที่เข้าร่วมการประเมิน ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยที่จัดโดยศูนย์ประสานงานการ

จัดการศึกษาเด็กต่างด้าว (MECC)

ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว (MECC) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมผู้บริหารของศูนย์การเรียนฯ ประจำาไตรมาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพิ่มการประสานงานระหว่างผูผู้บ้ริหารศูนย์การเรียนฯ องค์กรการศึกษาภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรพัฒนาชุมชน และหน่วยงานรัฐบาลของ

ประเทศไทยและประเทศเมียนมา

นักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจำานวน 216 คน ได้ศึกษาต่อในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศเมียนมา

นักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจำานวน 150 คน สอบเทียบชั้นมัธยมปลายของประเทศเมียนมา และจำานวน 33 คน ผ่านการสอบเทียบ (โดยความร่วมมือของ
องค์กร IOM  ผู้แทนเจ้าหน้าที่รัฐกะเหรี่ยง  และสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย)
นักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ เกรด 4 จำานวน 312 คน เข้าสอบประเมินมาตรฐานโดยรัฐบาลประเทศเมียนมาและสอบผ่านการประเมินทั้งหมด ร้อยละ 100 
(โดยความร่วมมือขององค์กร IOM )

นักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ เกรด 8 จำานวน 130 คน เข้าสอบประเมินมาตรฐานโดยรัฐบาลประเทศเมียนมาและสอบผ่านการประเมินทั้งหมด ร้อยละ 100 
(โดยความร่วมมือขององค์กร IOM)
ครูผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจำานวน 124 คน ได้รับการอบรมหลักสูตรการศึกษาฉบับปรับปรุงใหม่โดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศเมียนมาประจำาปี พ.ศ. 
2562 โดยความร่วมมือของคณะกรรมการการศึกษาเพื่อแรงงานผู้ย้ายถิ่นจากพม่า (BMWEC) กระทรวงศึกษาธิการประเทศเมียนมา และมูลนิธิ 
CottonOn 

ผู้ปกครองของนักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจำานวน 308 คน ได้รับการอบรมเกี่ยวกับความสำาคัญของการศึกษา การคุ้มครองเด็ก และการมีส่วนร่วมของครู
และผู้ปกครอง



ข้อค้นพบหลัก 

พ.ศ. 2562 - 2563
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การคุ้มครองเด็ก

ในปีการศึกษา2562-2563ครูผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติกว่า 600 คนได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
วิชาชีพจาก สมาคมครูผู้ย้ายถิ่นข้ามขาติ (BMTA) คณะกรรมการเพื่อการศึกษาของแรงงานย้าย
ถิ่นจากพม่า (BMWEC) องค์กร CottonOn  องค์กร TeacherFOCUS   คลินิกแม่ตาว  และ
โครงการ
Reading and Writing for Critical Thinking (RWCT) โดยหัวข้อการฝึกอบรมได้แก่ การให้
บริการ การคุ้มครองเด็ก และการฝึกอบรมหลักสูตรการเรียน มีครูผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจำานวน
มากกว่า 124 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาฉบับปรับปรุงใหม่โดยกระทรวง
ศึกษาธิการของประเทศเมียนมา 

ในขณะเดียวกันศูนย์การเรียนฯยังมีความต้องการงบประมาณสนับสนุนในการดำาเนินการ
อย่างต่อเนื่องทั้งในการจัดจ้างและรักษาไว้ซึ่งครูที่มีอยู่หากศูนย์การเรียนฯไม่มีครูตามจำานวน
ที่ต้องการแล้วครูที่มีอยู่จะมีภาระงานที่หนักขึ้นและส่งผลให้ขีดความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการที่หลากหลายของนักเรียนนั้นลดลง 

เส้นทางด้านการศึกษาของนักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่ได้รับการยอมรับมี 4 เส้นทาง ได้แก่ 
การศึกษานอกระบบของประเทศไทย (NFE) การศึกษานอกระบบระดับประถมศึกษาของ
ประเทศเมียนมา (NFPE) และการศึกษานอกระบบระดับกลาง (NFME) การทดสอบโดยคณะ
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการสอบประเมินมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
ประเทศเมียนมา ระดับ เกรด 4 เกรด 8 และเกรด 10 โดยร้อยละ 97 ของศูนย์การเรียนฯ ใช้
หลักสูตรท่ีได้รับการยอมรับและมีเส้นทางที่ชัดเจนเพื่อนำาไปสู่การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น
ในระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือประเทศเมียนมา ในปีการศึกษานี้ มีนักเรียนจำานวน 
216 คน ย้ายไปศึกษาต่อที่โรงเรียนรัฐบาลของประเทศเมียนมา และจำานวน 651 คนได้รับการ
สนับสนุนให้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย 

กระบวนการถ่ายโอนระหว่างระบบการศึกษามักไม่ชัดเจนสำาหรับผู้ปกครองของนักเรียนผู้
ย้ายถิ่นข้ามชาติการสร้างความตระหนักเพิ่มเติมในระดับชุมชนจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง โดย
กระบวนการถ่ายโอนจำาเป็นต้องได้รับการติดตามเพ่ิมเติมและมีข้อมูลการสื่อสารที่ชัดเจนให้กับ
ผู้ปกครองและนักเรียน 

ครูและผู้ปกครอง จำานวน 708 คน ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กจากสมาคมครูผู้

ย้ายถิ่นข้ามขาติจากเมียนมา (BMTA) คณะกรรมการเพื่อการศึกษาของแรงงานย้ายถิ่นจากพม่า 

(BMWEC)  คลินิกแม่ตาว มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน  และองค์กรอื่น ๆ  ในปีการศึกษา 2562 - 2563 

โดยรวมแล้วศูนย์การเรียนฯ ผ่านการประเมินสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สะอาด และเหมาะสม

ต่อการใช้เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

มีข้อแนะนำาว่าควรมีการประสานงานและเพิ่มมาตรฐานการบริการในการคุ้มครองเด็กรวมทั้ง

จัดอบรมการคุ้มครองเด็กแก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นปีการศึกษา 



การบริหารโรงเรียน

การมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครอง

การพัฒนา

คณะผู้บริหารของศูนย์การเรียนฯกำาลังดำาเนินการบันทึกการเข้าเรียนและผลการเรียน

ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องโดยร้อยละ91ของศูนย์การเรียนฯมีบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้

ประสานงานเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่ามีความร่วมมือที่มากขึ้นในการรับเด็กที่อยู่นอกระบบ

การศึกษาเข้าเรียนในศูนย์การเรียนฯ 

จำาเป็นที่จะต้องมีฐานข้อมูลบนคลาวด์ที่ยืดหยุ่นพอเพื่อจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาของศูนย์

การเรียนฯพร้อมทั้งจัดการฝึกอบรมแก่ผู้บริหารของศูนย์การเรียนฯควรมีข้อมูลเชิงคุณภาพ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจบริบทของนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนมากขึ้น 

ศูนย์การเรียนฯส่วนใหญ่จัดการประชุมครูและผู้ปกครอง2-3ครั้งต่อปีโดยมีโครงสร้างที่เป็น

ทางการและเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองศูนย์การเรียนฯหลายแห่งมีโครงการสร้างรายได้หรือ

กองทุนโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนภายในท้องถิ่นซึ่งเป็นการสร้างความหลากหลายให้แก่ช่อง

ทางการสนับสนุนทางการเงิน 

การเพิ่มจำานวนผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมกับคณะครูและผู้ปกครองคนอื่นๆ นั้นมีความสำาคัญอย่างยิ่ง 

จุดแข็งของศูนย์การเรียนฯ คือผู้ปกครองสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์การเรียนฯ 

ได้สะดวก ซึ่งเป็นการช่วยให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาในอนาคตต่อไป 

ในปีการศึกษา 2560-25 61คะแนนเฉลี่ยการ

ประเมินกรอบคุณภาพการศึกษา(EQF)อยู่ที่ร้อย

ละ74ในศูนย์การเรียนฯจำานวน38แห่ง 

ปีการศึกษาถัดมาศูนย์การเรียนฯอีก16แห่งได้เริ่ม

เข้าร่วมการประเมินโดยคะแนนเฉลี่ยของศูนย์การ

เรียนฯทั้ง54แห่งอยู่ที่ร้อยละ70 

ในปีการศึกษา 2562 - 2563 ผลการประเมินได้

แสดงถึงพัฒนาของคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน 

โดยคะแนนเฉลี่ยได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 84 ซึ่ง

ผลการประเมินที่สูงขึ้นนี้เป็นผลมาจากกลุ่มศูนย์การ

เรียนฯที่ได้เข้าร่วมในการประเมินคุณภาพการศึกษา

อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หรือ ปีที่ 3
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ผลการประเมินโดยกรอบการศกึษา EQF ( 9 ปี)



การรักษานักเรียนให้ได้ศึกษาต่อจนสำาเร็จการศึกษา 
ศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติเทียบกับโรงเรียนในประเทศเมียนมา

การสำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมถือเป็นการเปิด

ประตูสู่การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อสำาหรับ

เด็กและเยาวชนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ อย่างไรก็ตามเด็ก

ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจำานวนมากไม่ได้รับโอกาสสำาเร็จ

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ลักษณะ

ของระบบการศึกษาที่ดีและเข้มแข็งสามารถดูได้

จากจำานวนนักเรียนที่ลงทะเบียนต่อปี หากจำานวน

นักเรียนมีความเเน่นอนและมีการลงทะเบียนอย่าง

เท่าเทียมกันในแต่ละระดับชั้น กราฟจะมีลักษณะ

เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หากจำานวนการลงทะเบียนใน

แต่ละระดับชั้นลดลง ซึ่งหมายถึงนักเรียนกำาลังออก

จากโรงเรียนมากกว่าที่จะศึกษาต่อ ดังเช่นกรณี

นักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติในจังหวัดตาก กราฟจะ

มีลักษณะคล้ายกับรูปสามเหลี่ยมแทนที่จะเป็นรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งเผยให้เห็นว่านักเรียนเริ่มออกจาก

โรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ศูนย์การเรียนฯ และโรงเรียนรัฐบาลของประเทศเมีย

นมาเผชิญกับความท้าทายที่คล้ายกัน คือการรักษา

นักเรียนไว้ให้ได้ศึกษาต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย การวิจัยในกลุ่มเด็กและผู้ปกครองผู้ย้ายถิ่น

ข้ามชาติในปี พ.ศ. 2562 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่

ออกจากโรงเรียนเพื่อทำางานช่วยเหลือครอบครัว

หรือดูแลพี่น้องที่บ้านเพื่อให้พ่อแม่สามารถทำางาน

ได้ ความยากลำาบากทางเศรษฐกิจนี้ได้ขัดขวางการ

ศึกษาของเด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่เปราะบาง ความ

ท้าทายอันเกิดจากสาเหตุหลายประการนี้ ควรได้รับ

การใส่ใจอย่างเร่งด่วน เนื่องจากการศึกษาถือเป็น

กุญแจสำาคัญในการทำาลายวงจรความยากจนซึ่งมี

ผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ 

แหล่งที่มา: 

https://tradingeconomics.com/myanmar/enrolment-in-grade-5-of-primary-education-both-sexes-number-wb-data.
html 
https://www.teacherfocusmyanmar.org/advocacy-resources 
Migrant Educational Coordination Center. (2019). MLC Educational Data. Available upon request. 
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การลงทะเบยีนเรียนของประเทศเมียนมา 
(พ.ศ. 2559 - 2560)



ข้อแนะนำาโดยรวม

ความหลากหลายของแหล่งทุน เพื่อความยั่งยืน 

สร้างความร่วมมือที่แน่นแฟ้นมากขึ้นกับรัฐบาล 

สร้างความตระหนักด้านการศึกษาในทุกมิติ

สร้างความตระหนักด้านการศึกษาในทุกมิติ

ปรับปรุงวิธีการจัดการข้อมูลทางการศึกษา

เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

การที่นักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติสามารถเข้าถึงการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับและหยิบยื่นทางเลือกในอนาคตให้แก่พวกเขานั้นถือเป็นสิ่ง

สำาคัญอย่างยิ่ง โดยศูนย์การเรียนฯ ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติได้รับใบรับรองวุฒิทางการศึกษา

ที่เป็นที่ยอมรับและเปิดโอกาสให้พวกเขาศึกษาต่อในประเทศเมียนมา แต่ศูนย์การเรียนฯ ยังคงต้องการการสนับสนุนจากผู้บริจาค

อย่างต่อเนื่องและขยายวงกว้างขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถรักษาครูที่มีอยู่ไว้  มีโครงสร้างพื้นฐานโรงเรียนที่ปลอดภัย  และคงไว้

ซึ่งศักยภาพที่ยั่งยืน ด้วยการระดมทุนที่หลากหลายนี้ ศูนย์การเรียนฯ จึงจะสามารถให้การศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับสำาหรับ

นักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่ด้อยโอกาสหลายพันคน 

ความร่วมมือในอนาคตกับกระทรวงศึกษาธิการของประเทศเมียนมาและประเทศไทยเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับการรับรองครูผู้ย้าย

ถิ่นข้ามชาติ นอกจากนี้เงินสนับสนุนเพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้เข้าร่วมการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นก็มีความ

จำาเป็นด้วยเช่นกัน การรับรองครูผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่มีคุณสมบัติทางวิชาชีพไม่ได้เป็นเพียงการช่วยครูผู้สอนเท่านั้น แต่ยังเป็นการผลัก

ดันให้นักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติสามารถเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคตต่อไปด้วย 

การโอนย้ายนักเรียนระหว่างระบบการศึกษาที่แตกต่างกันจำาเป็นต้องมีการจัดทำาแนวทางเป็นเอกสารและสื่อสารกับผู้ปกครองและ

นักเรียนอย่างชัดเจน ความช่วยเหลือทางด้านภาษาเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับเด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติในการสมัครเข้าเรียน  การย้าย  

และอยู่ในระบบการศึกษาที่พวกเขาได้เลือก การให้การสนับสนุนนักเรียนที่ไม่มีเอกสารอย่างเป็นทางการในการสมัครเรียนในประเทศ

เมียนมาหรือประเทศไทยจึงเป็นสิ่งที่สำาคัญอย่างยิ่ง 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการคุ้มครองเด็กที่มีอยู่ ผ่านการฝึกอบรมการคุ้มครองเด็กที่มีมาตรฐานตั้งแต่ช่วงต้นปีการศึกษา 

นอกจากนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการศึกษายังต้องการได้รับการจัดสรรเงินทุน ไว้เพื่อขยายการฝึกอบรมการคุ้มครองเด็กในกลุ่มศูนย์

การเรียนฯ มากขึ้น เพื่อเข้าถึงบิดา มารดา และผู้ปกครองจำานวนมากขึ้น 

จำาเป็นที่จะต้องมีการจัดสรรเงินทุนสำาหรับการจัดเก็บข้อมูลการศึกษาบนคลาวด์ ข้อมูลส่วนกลางที่รวบรวมจากศูนย์การเรียนฯ ต่าง 

ๆ สามารถสร้างระบบติดตามข้อมูลนักเรียนที่ดีมากขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้เห็นภาพความก้าวหน้าทางการศึกษาและการรักษานักเรียนไว้

จนสำาเร็จการศึกษาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จำาเป็นต้องมีการฝึกอบรมการจัดการฐานข้อมูล เพื่อคุณภาพในการบันทึกข้อมูลของนักเรียน

และศูนย์การเรียนฯ 

จำาเป็นต้องมีทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูและผู้ปกครองให้มากขึ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการศึกษาควรขยายศูนย์

บริการโดยเน้นการตระหนักถึงโอกาสทางการศึกษาและเส้นทางที่ตรงกับความต้องการของนักเรียนและครอบครัว 

!



ศนูยป์ระสานงานการจดัการการศกึษาเดก็ตา่งดา้ว (Migrant Educational Co-ordination Center 

หรือ MECC) เป็นหน่วยงานภายใต้สำานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา (ส.พ.ป.) ตาก เขต 2 ซึ่งเป็นผู้นำาการ

ประสานงานระหว่างศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และหน่วยงานรัฐศูนย์

การเรยีนฯทกุแหง่ในจงัหวดัตากมรีายชือ่อยูภ่ายใตศ้นูยป์ระสานงานนี ้https://www.facebook.com/

Migrant-Educational-Coordination-Center-TAK-PESAO-2-217234099046282/

The Burmese Migrant Workers’ Education Committee หรือ BMWEC (คณะกรรมการการ

ศึกษาเพื่อแรงงานผู้ย้ายถิ่นจากพม่า) เป็นองค์กรชุมชนที่ทำางานเพื่อผู้ย้ายถิ่นจากประเทศเมียนมาใน

พื้นที่จังหวัดตาก BMWEC ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2543 ดำาเนินงานในฐานะที่เป็นหน่วยบริหารจัดการศูนย์การ

เรียนฯ 23 แห่งในจังหวัดตาก อำานวยการให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็กข้ามชาติ เพื่อคุณภาพ

ชีวิต สุขภาพ และอนาคตที่ดีของนักเรียนข้ามชาติ http://www.bmwec.org 

มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน (Help without Frontiers Thailand Foundation หรือ HwF) มุ่งแก้

ปัญหาความยากไร้ การเลือกปฏิบัติ และความรุนแรงที่รากเหง้า ผ่านทางงานการศึกษา การสร้างความ

เข้มแข็งแก่เยาวชน งานด้านสุขภาพ การคุ้มครองเด็ก และการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน  มูลนิธิฯ

ทำางานตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาเพื่อสร้างโอกาสในอนาคตให้แก่เด็ก เยาวชน และชุมชน 

https://helpwithoutfrontiers.org

TeacherFOCUS Myanmar  มุ่งส่งเสริมเส้นทางที่ยืดหยุ่นสู่การยอมรับครูชายขอบจากประเทศเมีย

นมาซึ่งทำางานคู่ขนานกับระบบการศึกษาไทยตลอดมา และส่งเสริมการบูรณาการครูสู่เมียนมา ผ่านงาน

สร้างศักยภาพ สื่อ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา และงานผลักดันเพื่อความเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐาน

ของข้อมูล www.teacherfocusmyanmar.org 

The Burmese Migrant Teachers’ Association (BMTA) หรือสมาคมครูผู้ย้ายถิ่นฯจากเมีย

นมามุ่งส่งเสริมสิทธิครูผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานที่ทำางานส่งเสริมการศึกษาท้ังในระดับท้องถิ่นและ

นานาชาติ  BMTA ส่งเสริมความเป็นเอกภาพและคุณค่าของครูผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการโรงเรียน 

และงานสร้างศักยภาพคร ูhttps://www.facebook.com/migrant.teachers


