PE/RSE Flow Diagram မ်ား ရွင္းလင္းခ်က္
×××××××××××××××××××××××××
 Engineering Fundmental , Engineering Practice Assessment တို႔ ကို RSE Level မွ BE/BTech/AGTI
ေနာက္ဆံုးႏွစ္ တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ေရႊ႕ေျပာင္းရန္
 BE,BTech,AGTI တို႕ကို TU,GTC တို႔၏ လက္ရွိသင္ရိုးမ်ားအတိုင္း သင္ၾကားေပးသလို BE(5th year+6th year)
BTech/AGTI(final year) ေက်ာင္းသားမ်ား ကို Engineering Fundmental+Engineering Practice
စစ္ေဆးမႈအတြက္လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္
 ၎တိ႔က
ု ို Capstone Assessment(1)-Theory / Capstone Assessment(2)-Practical ဟု သတ္မွတ္ရန္
 Capstone(1)-Theory ေအာင္ျမင္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ TU/GTC သင္ရိုးအရ စာေမးပြေ
ဲ အာင္ျမင္သူတို႔ကို
RE(Supervised Practice) License ထုတ္ေပးရန္
 Capstone(1)-Theory+Capstone(2)-Practical ေအာင္ျမင္သူတို႔ကို RE(Independent Practice) License
ထုတ္ေပးရန္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒ ၃၇ နည္းဥပေဒ ၁၀၂ မွ ၁၀၄ ထိ ကန္႔သတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ကို လုပ္ကိုင္ခင
ြ ့္
မေပးရန္
 BE/BTech/AGTI ေအာင္ၿပီး Capstonet(1)(2) မၿပီးသူမ်ား ကို Trainee မ်ားအျဖစ္ RSE/PE တို႔ ထံ တြင္
အလုပ္သင္ရန္
 Capstone(1)(2) စစ္ေဆးမႈမ်ား ကို final year စာေမးပြဲမ်ား အၿပီးတြင္ ျပဳလုပ္ရန္
 TU/GTC မ်ားတြင္ အဆိုပါ Capstone(1)(2) စစ္ေဆးမႈမ်ား ကို မျပဳႏိုင္ပါက အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ က တိုက္ရိုက္
စစ္ေဆးရန္
 Accreditation ရရွၿိ ပီးေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွ ဘြ႕ဲ ရသူတို႔ ကို RE(Independent Practice) ထုတ္ေပးရန္
 RE မ်ားအေနျဖင့္ PE/RSE တို႔လက္ေအာက္တြင္ လုပ္ကိုင္ပါက အနည္းဆံုး ၄ ႏွစ္ ၿပီး က RSE ေလွ်ာက္ခြင့္ျပဳရန္ ၊
မဟုတ္ပါက ၅ ႏွစ္ ၆ ႏွစ္ ၾကာၿပီး မွ ေလွ်ာက္ခြင့္ျပဳရန္
 လိုအပ္ေသာ ထပ္မံလုပ္သက္ ကာလ ကို တဦးခ်င္းတင္ျပမႈေပၚမူတည္ၿပီး အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ က သတ္မွတ္ရန္
 RSE စစ္ေဆးမႈတြင္ Accredited Qualification ျဖစ္ပါက PDP/Report/Interview စစ္ေဆးရန္

 Accredited Qualification မဟုတ္ပါက


Written Assessment + Interview
(သို႔မဟုတ္)



Portfolio Assessment(မိမိလုပ္ခ့ေ
ဲ သာအလုပ္ ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဘြ႕ဲ မ်ား ၊ Estimateမ်ား ၊ Designမ်ား ၊
ဓါတ္ပံုမ်ား ၊ အကိုးအကား အေထာက္အထားမ်ား ၊ သက္ဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ား)+Interview
(သို႔မဟုတ)္



မိမိလုပ္ကိုင္ခ့ေ
ဲ သာ Project တင္ျပမႈ+Interview
(သို႔မဟုတ)္



မိမိလုပ္ကိုင္ခ့ေ
ဲ သာ အလုပ္၏အေထာက္အထား ဥပမာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သူ
အင္ဂ်င္နီယာ ကို Engineering Practice စစ္ေဆးရန္မလို။ သူလုပ္ခ့ေ
ဲ သာ တကယ္လက္ေတြ႕တြင္ရွိေသာ
အလုပ္ရလဒ္ ကို တင္ျပ ၊ ၎အလုပ္၏ အင္ဂ်င္နီယာ အရည္အေသြး ကို စိစစ္ၿပီး အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ႏွင့္
Interview စစ္ရန္
(သို႔မဟုတ)္



လက္ေတြ႕ဆိုင္ရာ က်မ္း တင္ျပျခင္း။ ၎တြင္စာအုပ္ေပါင္းစံု မွ ကူးခ်ထားေသာ က်မ္းမဟုတ္ရ။
တကယ္လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း တခု ကို အင္ဂ်င္နီယာ အကိုးအကား အေထာက္အထား သီအိုရီ သံုးသပ္ခ်က္
ကိန္းဂဏန္းမ်ား စုစည္းထားသည့္ က်မ္းျဖစ္ရမည္။ ၎ ႏွင့္ Interview
(သို႔မဟုတ)္
ေရးေျဖစစ္ေဆးျခင္း + Interview တို႔ျပဳလုပ္ရန္

 RSE/PE တို႔တြင္ Endorsement မ်ားျပဳလုပ္ရန္တင္ျပေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ သက္ေသျပသည့္ အတိုင္းအတာ
လုပ္ငန္း အတြက္ Enforse ျပဳရန္။ ဥပမာ ၁၀ ထပ္တိုက္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ ျဖစ္ က ၁၀ ထပ္
တိုက္ ကၽြမ္းက်င္မႈ သာ ေပး ရန္ ၊ အထပ္ ၂၀ ဟု ေပးျခင္းမျပဳရန္။ အထပ္ ၂၀ ေဆာက္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ လိုခ်င္
က ၎ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သီအိုရီ ၊ လုပ္ပံုလုပ္နည္းစနစ္ ေလ့လာမႈ အေထာက္အထားမ်ား ထပ္မံတင္ျပရန္
 RSE သည္ PE အဆင့္လုပ္ႏိုင္ေသာ အလုပ္အတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈျပႏိုင္ပါက ၎လုပ္ႏိုင္မႈ ကို Endorse လုပ္ရန္။
သို႔ေသာ္ PE အဆင့္တိုးျမွင့္ေရးတြင္ Strategic Decision moving/management ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား
ျပသရန္လိုသည္။

