Microsoft Office 365 အသုံးြပြခင်းြဖင့် ရရှိိုင်သည့် အကျးေကျးဇူ
ိ
းများှင့် Microsoft Office 365 မှ
ရယူအသုံးြပိုင်သည့်

Online

ဝန်ေဆာင်မစနစ်များအေကာင်းကို

အကျဉ်းချပ်ြပစုေရးသားထားေသာ

မှတ်စုြဖစ်ပါသည်။
ရရှိိုင်ေသာ အကျးေကျးဇူ
ိ
းများ
လုံ ခံစိတ်ချရေသာ ပူးေပါင်းဆက်သွယ်မများ
(Azure Acitve Directory Basic EDU ြဖင့် ID များ သတ်မှတ်ြခင်း၊ စီမံခန် ခွဲေပးြခင်းတိုြဖင့် အချင်းချင်း
အြပန်အလှန်

စာသားများ

အချန်ိ ှင့်တေြပးညီ

ေပးပိုြခင်း၊

ဆက်သွယ်မများ

ှီးေှာဖလှယ်ိုင်ြခင်း၊
ှင့်

Archive

online

လုပေ
် ပးိုင်ြခင်း၊

meeting

စေသာ

မှန်ကန်စနစ်ကျေသာ

စီမခ
ံ န် ခွဲမမ
 ျား၊ အချက်အလက်များ ဆုံးံးမမှ ကာကွယ်ြခင်း၊ လျဝှ
ိ က်မှတ်သားြခင်း စေသာ ဗဟို

ထိန်းချပ်မဆိုင်ရာ လုံ ခံစိတ်ချရမများ)
Online Classroom များ ဖန်တီးစီမံခန် ခွဲိုင်မများ
Online

မှတဆင့်

အချက်အလက်များ

Microsoft

Team

ရှာေဖွိုင်ြခင်း၊

အသုံးြပကာ

File

များ

အုပ်စုလိုက်လုပ်ေဆာင်ိုင်ြခင်း၊

သိမ်းဆည်းြခင်း၊

မေဝြခင်း၊

စီမံကိန်းများ

ချမှတ်ြခင်း၊

ာဏ်စမ်းပေဟဠိှင့် စာေမးပွဲ စစ်ေမးြခင်း တိုကို လုပ်ေဆာင်ိုင်ေသာ စာသင်ခန်းတွင်း မှတ်စုစနစ်
ှင့် သင်ကားေရး စီမခ
ံ န် ခွဲမစနစ်များကို လုပ်ေဆာင်ိုင်ြခင်း)
ေကျာင်းသူ/သားများအတွက် အရည်အချင်း ြဖည့်တင်းေပးိုင်မများ
Microsoft Office အား online မှတဆင့် စာရက်စာတမ်းများ ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်း၊ OneNote
အသုံးြပ၍ စာဖတ်ြပေပးိုင်ြခင်း၊ စာသားိုက်ထည့်ြခင်း စေသာ လုပ်ေဆာင်မများ လုပ်ေဆာင်ိုင်ြခင်း၊
Sway၊ Form များ အသုံးြပကာ အသံြဖင့် ဘာသာြပန်ိုင်ြခင်း၊ ာဏ်စမ်းေမးခွန်းများ ြပလုပ်ိုင်ြခင်း)
အချန်ိ သက်သာေစမ
(ဦးစီးဌာန/တကသိုလ်/ေကျာင်းများ၏ အုပ်ချပ်သူများအေနြဖင့် School Data Sync
အသုံးြပသူ

သတ်မှတ်ြခင်း၊

အသုံးြပမှင့်

စီမ
ံ ိုင်မည်ြဖစ်ကာ ဆရာ/မများမှ
ြပလုပ်ကာ

ထည့်သွင်းပီး

စာသင်ခန်း

စသည်များကို

အသုံးြပကာ

အချန်ိ သက်သာစွာြဖင့်

ေကျာင်းသူ/သားများအား စာသင်ခန်းမှတ်စု ( Class Note )

အတန်းတက်ေရာက်မ၊

သင်ကားမ

မှတ်တမ်းများြဖင့်

လွယ်ကူစွာ

မှတ်သားထည့်သွင်းိုင်ြခင်းြဖင့် အချန်ိ သက်သာစွာ သင်ကားိုင်မ)
ဆရာ/မများအတွက် စွမ်းရည်ြမင့်သင်တန်းများ၊ Capacity Development များ
(Microsoft Educator Community ှင့် Professional Learning Community (PLC) Group တိုြဖင့်
သင်ကားသူ ဆရာ/မများ အသိုက်အဝန်းတစ်ခု ထူေထာင်ကာ ဆရာ/မများ၏ စွမ်းရည်တုးိ တက်ေစရန်
သင်တန်းများ ပိုချေပးမှင့် အချင်းချင်း ှီးေှာဖလှယ်ေစိုင်မ)
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Services Descriptions ( ဝန်ေဆာင်မများ)
1.

အင်တာနက်မှတဆင့် Web Browser (Firefox, Chrome, Microsoft Edge) များ အသုံးြပပီး
Word

, Powerpoint

, Excel

, OneNote

ှင့် Outlook

တိုကို မိမိတို၏ ကိုယ်ပိုင်

Work/School Microsoft Account ြဖင့် အသုံးြပိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
2.

Microsoft Outlook

ကို အသုံးြပ၍ eMail အြပင် Microsoft Calendar ှင့်တွဲဖက်ကာ Meeting

များ ဖန်တီးကာ အေကာင်းကားိုင်ပါမည်။
3.

One Note

အား Desktop version ြဖင့်လည်း ကိုယ်ပိုင် Microsoft Account ြဖင့် အသုံးြပိုင်မည်

ြဖစ်ပီး online တွင်လည်း synchronize လုပ်၍ ဆက်စပ် အသုံးြပိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
4.

မိမိတို၏ ဌာန၊ တကသိုလ်၊ ေကျာင်းများ အတွင်း ေဆွးေွးြခင်း၊ အချက်အလက်မေဝြခင်း ှင့် Apps
များကို ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်ေစရန်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆုံရပ်တစ်ခု အြဖစ် Microsoft Teams
ကို အသုံးြပိုင်ပါမည်။

5.

စာသင်ခန်းှင့် ဝန်ထမ်းများအကား မှတ်စုများအား အချန်ိ ှင့်တေြပးညီ မှတ်သားိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။

6.

Professional Learning Community များ ဖွဲစည်းိုင်ပီး သင်ကားေရးတွင် ဆရာ/မ များှင့်
ေကျာင်းသူ/သားများ

အကားတွင်

ပိုမိုထိေရာက်စွာ

ဆက်သွယ်ရာတွင်

အသုံးြပေစိုင်မည်

ြဖစ်ပါသည်။
7.

Forms

ကို အသုံးြပ၍ ေကျာင်းသူ/သားများ ကိုယ်တိုင် မိမိတို၏ ကမ်းကျင်ပိုင်ိုင်မကို

စမ်းသပ်ိုင်သည့် ာဏ်စမ်းေမးခွန်းများ ဖန်တီးေပးိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
8.

Sway

အသုံးြပြခင်းြဖင့် မိမိတို အချက်အလက်များအေပ အစီရင်ခံစာ ေရးြခင်း (report)၊

တင်ြပြခင်း

(Presentation)၊

သတင်းပုံစံြဖင့်

ေဖာ်ြပြခင်း

(News

Letters)၊

ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များ(personal story) တို ြပလုပ်ိုင်ပါသည်။
9.

မိမိတို ကိုယ်ပိုင် Network (Intranet) အတွင်းမှလည်း Sharepoint
အသုံးြပသူများ အချင်းချင်း teams

အသုံးြပြခင်းြဖင့်

မှတဆင့် အသိေပးြခင်း၊ မိမိတို၏ စာရက်စာတမ်းများကို

ချတ်
ိ ဆက်ေပးပို ြပြပင်ြခင်းများ လုပ်ေဆာင်ိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
10.

Unified

eDiscovery

center

ပါရှိသည့်အတွက်

မိမိတို

အကား

အချက်အလက်များကို

ယုံကည်စိတ်ချစွာ ဖလှယ်ိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
11.

မိမိတို

အသိုက်အဝန်းအတွင်း

မှန်ကန်ေသာ

စီမံခန် ခွဲမ၊

အချက်အလက်များ

ဆုံးံးြခင်း

ကာကွယ်ေပးိုင်မှင့် လျဝှ
ိ က်စွာ မှတ်သားထားိုင်မများ ေဆာင်ရက်ိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
12.

မိမိတို အဖွဲအစည်းအတွင်း Enterprise အဆင့်ရှိေသာ Video များဖန်တီးြခင်း၊ ြပြပင်ြခင်း ှင့်
မေဝြခင်း တိုကို လုံ ခံစိတ်ချစွာ ေဆာင်ရက်ိုင်ေသာ Stream
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ကို အသုံးြပိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။

13.

Program Code များ ေရးသားြခင်း မလိုအပ်ဘဲ App Development များြဖင့် ဖန်တီး၍ Web ှင့်
Mobile apps များမှတဆင့် မိမိတို၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို

တွက်ချက်ြခင်း၊

ရယူြခင်း၊ ေပးပိုြခင်း စသည့် လုပ်ေဆာင်မများအား လုပ်ေဆာင်ိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
14.

မိမိတို

လုပ်ငန်းများအား

လုပ်ေဆာင်မအဆင့်ဆင့်ကို

အလိုအေလျာက် ထိန်းချပ်ေပးိုင်မည့် Flow
15.

Microsoft

StaffHub

apps

ှင့်

services

များမှတဆင့်

ကိုလည်း လုပ်ေဆာင်ိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။

အသုံးြပြခင်းြဖင့်

ေနစဉ်လုပ်ေဆာင်ရန်များ၊

အချန်ိ ဇယားအလိုက်

လုပ်ေဆာင်မများကို စီမံခန် ခွဲိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
16.

Microsoft Account တစ်ခုချင်းစီအတွက် Mail Box ပမာဏ (50 GB) ရရှိမည် ြဖစ်ပါသည်။

17.

မိမိတိုအချက်အလက်ေဒတာများ

သိမ်းဆည်းိုင်ရန်အတွက်

One

Drive

Cloud

Storage

ဝန်ေဆာင်မအား ပမာဏ (1TB+) ြဖင့် အကန် အသတ်မရှိ သုံးစွဲိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
18.

မိမိတို၏ email များအတွက် အကန် အသတ်မရှိေသာ Storage ဝန်ေဆာင်မ ရရှိမည် ြဖစ်ပါသည်။

19.

မိမိတို၏ email များအတွက် သိမ်းဆည်းမများအတွက် တရားဝင် ထိန်းသိမ်းထားမ ရှိပါသည်။

20.

Skype for Business

အသုံးြပ၍ HD အရည်ေသွးရှိ Video Conferencing လုပ်ေဆာင်ိုင်မည်

ြဖစ်ပါသည်။
21.

သုံးစွဲသူ အေရအတွက်အား ကန် သတ်ထားြခင်း မရှိပါ။

Office Online & One Note

-

Word, Excel, PowerPoint များတွင် စုေပါင်းကာ ေရးသားြပင်ဆင်မများ ြပလုပ်ိုင်ြခင်း

-

ြပင်ဆင်မများအား မှတ်တမ်းြပစုေပးထားိုင်ြခင်း

-

App များမှတဆင့် မိမိ စာစုများအား ဖိတ်ေခမေဝိုင်ြခင်း

-

OneNote မှတဆင့် web page များှင့် assignment များကို မေဝကာ မိမိစိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို
ေဖာ်ြပိုင်ြခင်း

-

မိမိေြပာဆိုလိုေသာအမည်ှင့်တကွ ရည်န်းကာ တိုက်ိုက်ေြပာဆိုိုင်ြခင်း ( mention )

-

ေကျာင်းသူ/သားများ၊ ဝန်ထမ်းများကို ချတ်
ိ ဆက်ကာ Instant Message ြဖင့် အချန်ိ ှင့်တေြပးညီ
feedback ရယူိုင်ြခင်း

-

Online Office အသုံးြပကာ မိမိ ဌာန/တကသိုလ်/ေကျာင်း တစ်ခုလုံးအား စုစည်းိုင်ြခင်း

-

မိမိ၏ အချက်အလက်များအား ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ လုံ ခံမ၊ စိတ်ချရမတိုြဖင့် ထိန်းချပ်ုင
ိ ်ြခင်း

-

ပိုမိုေကာင်းမွန်ေသာ ဝန်ေဆာင်မများြဖင့် အချန်ိ ကုန်သက်သာေစြခင်း

-

Mobile Apps များြဖင့် ေဆာင်ရက်ိုင်ြခင်း
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-

OneNote Class Notebook ြဖင့် စာသင်ခန်းတစ်ခုလုံးအတွက် digital binder ြဖင့် မိမိသင်ကားမည့်
သင်ိုးများအား စုစည်းိုင်ြခင်း/ ဌာနအတွင်း ြဖန် ေဝြခင်းများ စုစည်းိုင်ြခင်း

-

ဝန်ထမ်းများ၊ ဆရာ/မများ၊ ေကျာင်းသူ/သားများအား တစ်ဦးချင်းစီှင့် သီးသန် ဆက်သွယ်ိုင်ြခင်း

-

ဝန်ထမ်းများ၏

သက်ဆိုင်သူများ၊

ေကျာင်းသူ/သားများ၏

မိဘများ၊

အုပ်ထိန်းသူများအား

သုံးသပ်ချက်များ ြပလုပ်ိုင်ရန်အတွက် ဖတ်ကည့်ုံသာ ကည့်ိုင်ေသာ link များ ေပးပိုိုင်ြခင်း
-

ဝန်ထမ်းများ၊

ေကျာင်းသူ/သား

အချိ

(သို)

အားလုံးသို

လုပ်ေဆာင်ရန်များ၊

သင်ခန်းစာများ

ေပးပိုိုင်ြခင်း
-

Class Notebook ြဖင့် assignment များဖန်တီး၍ မိမိ၏ သင်ကားမ/လုပ်ေဆာင်မ စနစ်ကို
ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ြခင်း

Microsoft Team

-

School Data Sync ဝန်ထမ်း၊ ေကျာင်းသူ/သားများ၏ အချက်အလက်များကို အချန်ိ တိုအတွင်း
စုစည်းေပးိုင်ြခင်း

-

Team အတွင်းရှိသူများအားလုံးအား Assignment များ အလွယ်တကူ ဖန်တီးေပးိုင်ြခင်း

-

အသင့်ပါရှိေသာ Office Apps ှင့် File များအား အလွယ်တကူ တည်ေဆာက်၊ မေဝိုင်ြခင်း

-

Team မှတဆင့် OneNote Class Notebook အား တစ်ဦးချင်းစီမှအစ ြဖန် ေဝေပးိုင်ြခင်း

-

ဝန်ထမ်းများ၊ ေကျာင်းသူ/သားအများအကား စကားစြမည်ေြပာဆိုိုင်ြခင်းများ၊ ုပ်သံှင့် ေပျာ်ရင်ဖွယ်
အေကာင်းအရာများြဖင့် ယင်းတို၏ အသံ (ခံစားချက်) များအေပ ပံ့ပိုးေပးိုင်ြခင်း

-

ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ software developer များြဖင့် မိမိစိတ်ကိက် အလုပ်ခန်း၊ စာသင်ခန်းများ
ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ြခင်း

-

Professional

Learning

Community

တည်ေထာင်ိုင်မည့်

OneNote

အသုံးြပကာ

သင်ိုးန်းတမ်းများ စုစည်းိုင်ြခင်း
-

ဝန်ထမ်းများ/သင်ကားသူများ အချန်ိ ှင့်တေြပးညီ တိုးတက်ေစိုင်ြခင်း

-

အုပ်ချပ်သူှင့်ဝန်ထမ်းများကား၊ သင်ကားသူ/သင်ယူသူများအကား ေကာင်းမွန်ေသာ ုပ်သံ HD
video၊ VoIP ှင့် အသံဆက်သွယ်မများြဖင့် ဆက်သွယ်ိုင်ြခင်း

-

အေကာင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ လွယ်ကူလင်ြမန်စွာ ဖန်တီးမေဝိုင်ြခင်း

-

အုပ်ချပ်သူှင့်ဝန်ထမ်းများ၊ သင်ကားသူ များအကား အချက်အလက်များကို Staff Notebook
မှတဆင့် မေဝိုင်ြခင်း

-

ဌာန၊ တကသိုလ်၊ ေကျာင်းများအတွင်း အချက်အလက်များ၊ ဆက်သွယ်မများကို စုစည်းိုင်ြခင်း
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Microsoft Forms

-

ာဏ်စမ်းေမးခွန်းများကို စုေပါင်းပါဝင် ေြဖဆိုိုင်ြခင်း

-

သင်ကားသူများအတွက် တန်ဖိုးရှိေသာ တုံြပန်မများကို ရယူိုင်ြခင်း

-

ေြဖဆိုသူတစ်ဦးချင်းအေပ ေမးခွန်းထုတ်သူမှ Message များ ေပးပိုိုင်ြခင်း

Microsoft Classroom

-

ဆရာ/မများမှ စိတ်ကိက် စာသင်ခန်းများ တည်ေဆာက်ိုင်ြခင်း

-

ဆရာ/မများမှ Assignment များကို ေနာက်ဆုံးအချန်ိ သတ်မှတ်ြခင်း၊ Outlook Calendar Event များ
တည်ေဆာက်ြခင်းှင့် သတိေပးချက်များ ထုတ်ေပးိုင်ြခင်း

-

School Data Sync အသုံးြပ၍ ဆရာ/မများသည် group များတည်ေဆာက်၍ Single sign on ြဖင့်
အချန်ိ ကုန်သက်သာစွာ သင်ကားိုင်ြခင်း

-

ေကျာင်းသူ/သားများအား Sway ကဲ့သိုေသာ စာသင်ခန်းအတွင်း အြပန်အလှန် ဆက်သွယ်ိုင်ေသာ
(သို)

မည်သည့်ေနရာမှမဆို

အေထာက်အကူြပကိရိယာများကို

dynamic
အသုံးြပေစြခင်းြဖင့်

presentation
ပိုမိုထိေရာက်ေသာ

ြပလုပ်ေပးိုင်ေသာ
နည်းလမ်းများြဖင့်

ေကျာင်းသူ/သားများ၏ တီထွင်စမ်းသစ်ိုင်မ စွမ်းရည်ကို ေဖာ်ေဆာင်ိုင်ရန် ကူညီေပးိုင်ြခင်း
-

OneNote ြဖင့် ေကျာင်းသား/သူများအချင်းချင်း မိမိတို၏ တီထွင်ဆန်းသစ်မများကို ေဖာ်ြပိုင်ြခင်း၊
လက်ေရးမှတ်စုများ၊ အကမ်းမှတ်သားမများ၊ စာစီထားမများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ုပ်သံများ၊ အသံများ ှင့်
Link များ မေဝေပးိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။

-

အုပ်ချပ်သူ၊ သင်ကားသူများမှလည်း မိမိဝန်ထမ်း၊ သင်ယူသူ တစ်ဦးချင်းစီအား သီးသန် feedback
များ ေပးပိုိုင်ြခင်း
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