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                  News Letter ( March and April ) in 2019 

 
          BEng( Hons) ေက ်ာင္းသ်္း/သမူ ်္း၏ ပဥၥမအႀကမိင Internship Certificate Awarding Ceremony 
 

                   STI Myanmar University ႏွ ာငင္႔  University of  Bedfordshire (UK) တိိုင္႔ပူ္းေပ ာင္း 

ဖြာငင္႔လ စငေသ်  BEng ( Hons) အာငဂ ာငနယီ်ဘြြဲ႕သာငတနင္းမ ်္း  တြာင ဒိုတိယိႏွ စငေအ်ာငငမာင ပီ္းပီ္းဆကေသ် Civil 

ႏွ ာငင္႔  Architecture  ေက ်ာင္းသ်္း/ သ ူ (၅၅) ဦ္းသညင ေပ်ကငလိုပငေရ္း  ကိုမၸဏီႀက္ီး မ ်္းႏွ ာငင္႔ Architect firm 

မ ်္းငဖစငေသ် M.K.T Construction Co.Ltd , U Cho Shwe Family   Co.Ltd , Department of Highways 

and Bridges (Northern Division) Ministry of  Construction Co.Ltd ,  SY Architects Firm , Classical 

Architect Bolon & Associate Architects ႏွ ာငင္႔ Myanmar Architecture Construction  တိိုင္႔တြာင   

အသိုတငလိုိကင္ြြဲဲ၍ ႏွ စငလတ် Internship Trainees မ ်္း  အငဖစင သကငပိိုာငရ် လိုပငာနင္း္ြာငမ ်္းသိိုင္႔  

၀ာငေရ်ကငေလင္႔လ်္ြဲင္႔ဆကပ သညငည္။ 
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                      ၂၀၁၉ ္ိုႏွ စင မတငလ (၇)ရကငေနင္႔ တြာင internship Program ကိို  ပ္ီးေငမ်ကငေအ်ာင  

၀ိိုာင္း၀နင္းကူညီ ြ္ဲင္႔ဆကေသ်  Company မ ်္းကိို ေက ္းး္ူးတာငစက်္းေငပ်င္ာင္းႏွ ာငင္႔ ေက ်ာင္းသ်္း/သ ူ မ ်္းကိို 

Certificate မ ်္း ေပ္းအပင္ ီ္းငမ ာငင္႔င္ာင္း အ္မင္းအန်္းကိို   MICT Park  အတြာင္းရ ိ STIMU Campus ၊ အ္နင္း 

(၂၀၁) တြာင ေနင္႔လညင (၁)န်ရီမ  (၃) န်ရီအထိ  က ာင္းပ္ြဲင္႔ပ  သညငည္။  

 

 

 
 

ထိိုအ္မင္းအန်္းတြာင STI Myanmar University ၏ Executive Director  ေဒ ကငတ်မ ိ ္းမ  ိ္းႏိွိုာငမ  အဖြာငင္႔ 

အမ ်စက်္းေငပ်ဆက်္း္ြဲင္႔ ပီ္း M.K.T Construction Co.Ltd ၏ CEO MCEA မ  အေထြေထြ အတြာင္းေရ္းမ မ္း 

ဦ္းမ ိ ္းငမာငင္႔ မ  လညင္း အမ ်စက်္းေငပ်ဆက်္း္ြဲင္႔က် ေက ်ာင္းသ်္း /သမူ ်္းအ်္း Certificate မ ်္း အသီ္းသီ္း 

္ ီ္းငမ ာင္႔င္ြဲင္႔ပ သညငည္။ 
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             ပကငလကင ပီ္း BEng (Hons) Civil ေမဂ ်မ  ေက ်ာင္းသ်္း ေမ်ာင ိနင္းပကငေအ်ာင ႏွ ာငင္႔  

Architecture ေမဂ ်မ   ေက ်ာင္းသ်္းေမ်ာငမာင္း္နငင္႔ဘိိုတိိုင္႔ကလညင္း ေက ်ာင္းသ်္း/သူမ ်္း ကိိုယငစ်္း  ေက ္းး္ူးတာင 

စက်္း မ ်္း ေငပ်ဆက်္း္ြဲင္႔ပ သညငည္။  

                “ Water Distribution Network and EPA Net Exercise “  Workshop က ာင္းပင္ာင္း 

                  STI Myanmar University သညင မတိငဖကငတကသၠိိုငလငတစငိုငဖစငသညငင္႔  ထိိုာင္းႏွိိုာငာ  Mahidol 
University  အာငဂ ာငနယီ်ဌ်န မ  တြြဲဖကင ပ ေမ်ကက DR. NAWATCH SURINKUL  သညင STI Myanmar 
University သိိုင္႔ လ်ေရ်ကငဲ၍ “Water distribution network and EPA net program exercise" အမညငရ  ိ
workshop ကိို ၂၀၁၉္ိုႏွ စင မတငလ  (၈ရကငေနင္႔ မနကင ၉၈န်ရီမ  ွ၈ န်ရအီထ ိငပ လိုပင္ ြဲင္႔ပ သညငည္။ 

 

 

 ယာင္း workshop၏ န နကငပိိုာင္း တြာင အေမရကိနငႏွိိုာငာ  ပတင၀နင္းက ာင ေစ်ာငင္႔ေရ ်ကငေရ္းအဖြြဲ႕ အစညင္းငဖစငေသ် 
“US Environmental Protection Agency” အဖြြဲ႕ႀကီ္းမ  ကမၻ်တ၀ မင္းလ ို္းပိိုာငရ် ေရေပ္းေ၀ေရ္း  Network 
ႏွ ာငင္႔ ပတငသတငသညငင္႔ Software Program ကိို အသ ို္းငပ ဲ၍              မိ ႕နယငတစင္ိုစီမ    အမိငတစငအိိမငပ ီ   
သိိုင္႔ေရေပ္း ၀ယငမ  ူ   Systemႏွ ာငင္႔  ထိိုအမိငမ ်္းသိို႕ တစငေနင္႔ ၊  တ စငလ ၊  တစငႏွ စင  ေရရရ ိႏိွိုာငမညငင္႔ ပမ်ဏ မ ်္း  ၊   
ေရလ ိုေလ်ကငမူ ရ ိမရ  ိ ကိိုတြကင္ ကငႏွိိုာငမညငင္႔ သာင္နင္းစ်မ ်္း န ာငင္႔သအီိိုရီမ ်္းကိို စ်ေတြ႕ သာငဆက်္း ပိိုင္႔္ ္ြဲင္႔ဆက 
သညငည္။  ေနင္႔လညငပိိုာင္းတြာင “Simple Water Supply System Design” ငဖာငင္႔  ေရေပ္းေ၀ငဖနငင္႔ ္ ီမ  ူ စနစငတစင္ိုကိို 
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Computer မ ်္းအသ ို္းငပ ဲ၍ လိုပငေတြ႕ လိုပငေပ်ာငေလင္႔လ် ္ြဲင္႔ဆကပ သညငည္။ ယာင္း  Workshop သိိုင္႔  STI 
Myanmar University  ေက ်ာင္းသ်္း းသူမ ်္းႏွ ာင င္႔  ငပာငပမ  စတိငပ ၀ာငစ်္းသူမ ်္း တ ကငေရ်ကင္ြဲင္႔ဆကေဆက်ာင္း  
သိရ ိရပ သညငည္။ 

                       

            STI Myanmar University မ  Global Engagement Day Conference သိိုင္႔တကငေရ်ကငင္ာင္း 

မေလ္းရ ်္းႏိွိုာငာ  ကြ်လ်လမငပူ မိ ႕ရ ိ USCI University တြာင Global Engagement Day  Conference ကိို 

၂၀၁၉ ္ိုႏွ စင  မတငလ (၅) ရကငေနင္႔မ  (၆)ရကငေနင္႔အထိ က ာင္းပ င္္႔ြဲရ်  Global Engagement Day Conference 

 သညင  USCI ရ ေိက ်ာင္းသ်္းမ ်္းအပ အ၀ာင ကမၻ်အရပငရပငရ  ိ အပာငင္႔ငမာငင္႔ ပည်ေရ္း 

ကိိုေလင္႔လ်သာငဆက်္းေနေသ်  ေက ်ာငသ်္း မ ်္းအတြကင  ယူေက၊  ဆသစေဆတ္းလ  ၊ ကေနဒ ၊  နယူ္းးီလနင 

စသညငင္႔ႏွိုိာငာ မ ်္းရ  ိ အပာငင္႔ငမာငင္႔ တကသၠိိုလငမ ်္းသိိုင္႔ သြ်္းေရ်ကငဲ၍  ကိိုယငစတိငႀကိ ကငပည်ရပငမ ်္းကိို 

ေလင္႔လ်ပညင္းပူ္းႏိွိုာငရနင ၊ ကမၻ်လ ို္းပိုိာငရ် ပည်ေရ္းကြနငယကငကိို ဖနငတီ္းႏွိုိာငရနင  ရညငရြယငက ာင္းပင္ာင္းငဖစငသညငည္။ 

  

               

ငမနငမ်ႏိွိုာငာ မ  STI Myanmar University ကိိုယငစ်္းငပ  အငဖစင Dean of the faculty of Health Science  

ပရ်ႀကီ္း ပ ေမ်ကက ေဒ ကငတ်ဦ္းသနင္းငမာငင္႔ တကငေရ်ကင္ြဲင္႔င္႔ပ သညငည္။  ပရ်ႀက္ီး ပ ေမ်ကက 

 ေဒ ကငတ်ဦ္းသနင္းငမာငင္႔သညင မတငလ( ၅) ရကငေနင္႔ ညေန (၃)န်ရီမ  (ွ)န်ရီအထိ “Studying Opportunities 

at STI Myanmar University “ ေ္ ာင္းစဥငငဖာငင္႔ တာငငပေပြ္းေႏွြ္း္ြဲင္႔ပ သညငည္။  ပကငလကင ပီ္း မတငလ(၅)ရကငေနင္႔ 
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ညေနပိိုာင္းတြာင International Research  Collaboration Forum  ကိိုငပ လိုပင္ြဲင္႔ ပီ္း   ကမၻ်အရပငရပငရ  ိ

သဘ်၀ပတငပနင္းက ာင၊ ပည်ေရ္း၊ က နင္းမ်ေရ္း ႏွ ာငင္႔ ပတငသကင ပီ္း သိုေတသန ငပ လိုပငသညငင္႔ အေဆက်ာင္းမ ်္းကိို 

Exchange Research System အငဖစင အငပနငအလ နငေပြ္းေႏွြ္း င္္႔ြဲဆကပ သညငည္။ 

   

 မတငလ (၆) ရကငေနင္႔တြာင မနကင (၁၀)န်ရမီ  ေနင္႔လညင (၁) န်ရအီထ ိ“ Study Abroad Talks   ေ္ ာင္းစဥငငဖာငင္႔ 

ႏိွိုာငာ တက်တကသၠိိုလငမ ်္း၏ Speaker မ ်္းမ တကငေရ်ကငေပြ္းေႏွြ္း္ြဲင္႔ဆကပ သညငည္။ ယာင္း Conference သိိုင္႔ STI 

Myanmar Universityအပ အ၀ာင ကမၻ်အရပငရပငမ  ပိုဂၢလကိတကၠသိိုလင (၂၆)္ိုတကငေရ်ကင္ြဲင္႔ဆက ပီ္း 

တကၠသိိုလငအသ္ီးသ္ီးမ  ပ ေမ်ကကမ ်္း၊ ဌ်နမ မ္းမ ်္း ၊ ပရ်၊ ပရ်မမ ်္း၊ ႏွိိုာငာ တက် သ ရ ို္းမ ်္းမ  တ်၀နငရ သိူမ ်္း 

ႏွ ာငင္႔ ဧညငင္႔သညငေတ င်မ ်္း (၆၀၀)္နငင္႔တကငေရ်ကင္ြဲင္႔ေဆက်ာင္း သိရ ိရပ သညငည္။ 
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 STI Myanmar University မ  Myanmar Trade and Investment Conference 2019 သိိုင္႔                   

                                             တကငေရ်ကငင္ာင္း 

 

 

 
 
 
 
           Myanmar Trade and Investment Conference 2019 ကိို အဂၤလနငႏွိိုာငာ  လနငဒနင မိ ႕ရ ိ Allen and 
Overy , Bishop Square, E16AD တြာင ၂၀၁၉္ိုႏွ စငမတငလ (18) ရကငေနင္႔မ  (20) ရကငေနင္႔အထိ က ာင္းပရ် STI 
Myanmar University ၏ President ေဒဒ္ာငေအ္း၀ာင္းႏွ ာငး ဒ ရိိုကငတ် အဖြြဲင္႔၀ ာငမ ်္း တကငေရ်ကင္ြဲးဆကပ သညငည္။ 
Myanmar Trade and Investment Conference 2019 သညင ငမနငမ်ႏွိိုာငာ ရ ိ စီ္းပြ်္းေရ္းႏွ ာငင္႔ ရာ
ရာင္းႏွ ီ္းငမ ပငႏွ  မ ို လိုပငာနင္းမ ်္းဖြ ႕ ဖိ ္းတိို္းတကငေစရနငႏွ ာငင္႔ ယေူကႏိွိုာငာ ႏွ ာငင္႔ ငမနငမ်ႏိွိုာငာ ဆက်္း  အငပနငအ လ နင 
ရာင္းႏွ ီ္းငမ ပငႏွ  မလူိုပငာနင္းမ ်္း အ်္းေက်ာင္းေစရနငႏွ ာငင္႔ စီ္းပြ် ္းေရ္း၊ ပည်ေရ္းႏွ ာငင္႔ ပတငသကငသညငင္႔ အ္ြာငင္႔ အလမင္း  မ ်္း 
ရရ ေိစရနင ရ ညငရြယင ပီ္း UK-ASEAN Business Council ႏွ ာငင္႔ Department for international Trade 
 ဗိတသိ  သ ရ ို္း တိိုင္႔မ  ပူ္းေပ ာင္းက ာင္းပင္ာင္းငဖစငသညငည္။  
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                      ၂၀၁၉္ိုႏွ စင မ တငလ (၁()ရကငေနင္႔ န နကငပိိုာင္းတြာင ငမနငမ်ႏိွိုာငာ ပိိုာင  ဗိတသိ  သ အမတငႀကီ္း HE 
DAN CHUGG မ  ႀကိ ပိိုႏွိုႏႈတင္ြနင္းပကငစက်္းေငပ်ဆက်္း ပီ္း  ဗိတသိ  ၀နငႀကီ္းမ  အဖြာငး အမ ် စက်္းေငပ်ဆက်္း 
က်ငပညငေထ်ာငစို  သမၼ တငမနငမ်ႏိွိုာငာ ေတ င်စီ္းပြ်္းေရ္းႏွ ာငး ႏွိိုာငာ  တက် ပကငပ ေရ္း ၀နငႀကီ္းဌ်န  
၀နငႀက္ီးဦ္းေသ်ာင္း ထြနင္းမ  Keynote အမ ် စက်္း  ေငပ်ဆက်္း္ြဲးပ သညင ည္။  ေနင္႔လညငပိိုာင္း (၂)န်ရီမ  (၃)န်ရီ္ြြဲအထ ိ 
ပည်ေရ္းႏွ ာငင္႔ ပတငသကငေသ်အေဆက်ာင္းအရ်မ ်္း ကိို ေပြ္းေႏွြ္းရ်တြာင “အန်ဂတငငလိုပငာနင္း ္ြာငမ ်္း  အတြကင 
ေလင္႔က ာငင္႔သာငဆက်္းႏိွိုာငေသ် ၂၁ ရ်စိုပည်ေရ္းစနစင ကိို  စဥငပကငမငပတင  ေဖ်ငေပ်ာင ႏွိိုာငမ  ညငင္႔ 
စီမ ကိနင္းကိို ၀ိိုာင္း၀နင ္း ထ ူ ေထ်ာငေရ္း“ ေ္ ာင္းစဥငငဖာငင္႔ ငမနငမ်ႏွိ ိုာငာ  အမ ိ ္းသ်္းပည်ေရ္း မူ၀  ဒေက င် မရ ာငဥကဌၠ 
ပ ေမ်ကကေဒ ကငတ် ဦ္းမ ိ ္းဆကြယငမ   ဦ္းေပ်ာငေပြ္းေႏွြ္းရ်STI Myanmar University ၏ President 
ေဒဒ္ာငေအ္း၀ာင္း က Panelist   အငဖစငပ ၀ာင  ေပြ္းေႏွြ္းတာငငပ္ြဲးသညငည္။ ေပြ္းေႏွြ္း ပြြဲ၏ ရညငရြယင္ ကငမ ် ၂၁ 
ရ်စိုအပာငင္႔ငမာငင္႔ပ ည်ေရ္း  စနစငဖြ ႕ ဖိ ္း တိို္းတကငေစရနင ရ ာငပိိုာငႀက  ေတြ႕ရမညငင္႔  စိနငေ္ဒမူမ ်္းႏွ ာငင္႔ ငပ
ငပ ငပာငေငပ်ာင္းလြဲမူ မ ်္းကိိုပိုဂၢလကိ က႑မ ပ ၀ာငအ်္း ငဖညငး ပီ္း ငပ ငပာငေငပ်ာင ္း လြဲမိုႏႈမ ်္းမ  ေ၀ 
 ေပ်ာငရြကငႏိွိုာငရနင ရညငရြယငင္ာင္း ငဖစငသညငည္။ ထိိုအငပာင အပာငင္႔ငမ ာငင္႔ပည်ေရ္းႏွ ာင င္႔ ပတငသကငသညငင္႔ အ္ြာငင္႔အလမင္း 
၊ဗ ိုသိုတ၊ ႏွိုာိငာ  တက် အေတြ႕အႀက  မ ်္း အေဆက်ာင္းကိိုလညင္း UK ႏွိိုာငာ မ တကငေရ် ကငလ် 
သူမ ်္းႏွ ာငင္႔ အငပနငအလ နင ေပြ္းေႏွြ္းသြ် ္း္ြဲင္႔ပ သညငည္။ 
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               မတငလ (၁၉ ႏွ ာငး ၂၀) ရကငမ ်္းတြာင ပည်ေရ္းႏွ ာငးသကငပိိုာငေသ်အဖြြဲ႕၀ာငမ ်္းသညင အဂ
အဂၤလနငႏွိိုာငာ ရ  ိသကငေမြ္း၀မင္းေက ်ာင္းပိိုာငရ်ေက်လိပင မ ်္းႏွ ာငးအပာငးငမာငး ပည်ေရ္း  တကသၠိိုလငမ ်္းသိိုင္႔ 
သြ်္းေရ်ကငေလးလ် ဆကသညငည္။ ယာင္းအ္မင္းအန်္း သိိုင္႔ ငမနငမ်ႏွိုိာငာ ပိိုာငရ် ဗိတိနငသ အမတငႀကီ္း၊ ရာ
ရာင္းႏွ ီ္းငမ ပငႏွ  မူႏွ ာငင္႔ ႏွိုိာငာ   င္်္းစီ္းပြ်္း ပကငသြယငေရ္း  ငပညငေထ်ာငစို၀နငႀကီ္း ဥ္ီးေသ်ာင္းထြနင္း၊ ငမနငမ်ႏွိုိာငာ  
ဗ ိုိဘဏငဒို တယိဥကၠဌ ဦ္းစိို္းသိနင္း ၊ ောြေရ္းေဆက္း ေရ္းႀကီ္းဆကပငစ စငေပ္းမူဦ္းစီ္းဌ်နမ ဒ ရိိုကငတ်မ ်္း ၊
၊ ငမနငမ်ႏွိုိာငာ   ရာင္းႏွ ီ္းငမ ပငႏွ   မူ ေက င်မရ ာငမ   ဒ ရိိုကငတ်မ ်္း ၊ ရာင္းႏွ ီ္းငမ ပငႏွ  မူႏွ ာငင္႔  ကိုမၸဏီမ ်္းညႊနငဆက်္းမူဦ္းစ္ီးဌ်နမ  
ဒ ရိိုကငတ်မ ်္း ႏွ ာငင္႔ STI Myanmar University ၏ ဥကၠဌေဒဒ္ာငေအ္း၀ာင္းႏွ ာငင္႔ Board of Director မ ်္း 
ဂိုဏငယူစြ်  တကငေရ်ကင္ ြဲး  ေဆက်ာင္းသိရ ရိပ သညငည္။ 

           STI Myanmar University  မ  University Bedfordshire (UK) သိိုင္႔ သြ် ္းေရ်ကငေလင္႔လ်င္ာင္း 

STI Myanmar University သညင မိတငဖကငတကသၠိိုလငငဖစငေသ် အဂၤလနငႏွိိုငာငာ  University   of Bedfordshire   
ႏွ ာငင္႔ ပူ္းေပ ာင္းဲ၍ ဘြြဲ႕ႀကိ ၊ ဘြြဲ႕လြနင ဘ်သ်ရပငမ ်္းကိို ႏွိိုာငာ တက်  အပာငင္႔မ ီ သာငဆက်္းပိိုင္႔္   လ ကငရ ိေသ်  
ငမနငမ်နိိုာငာ ရာင္းႏွ ္ီးငမ ပငႏွ  မ ို ေက င်မရ ာင၏ ပထမပ ို္း္ြာငင္႔ငပ မိနငင္႔ ရရ ိ ထ်္းသညငင္႔  အပာငင္႔ငမာငင္႔ 
ပိုဂၢလကိတကသၠိိုလငတစင္ိုငဖစငပ သညငည္။ ၂၀၁၉္ိုႏွ စငမတငလ (၂၅)ရကငေနင္႔တြာင  STI Myanmar University ၏ 
President ေဒဒ္ာငေအ္း၀ာင္းႏွ ာငင္႔ Board of Directors မ ်္း ၊ ငမနငမ် ႏွိိုာငာ  အမ ိ ္းသ်္းပည်ေရ္းမူ၀ ဒေက င်မရ ာင 
ဥကၠဌ ပ ေမ်ကကေဒ ကငတ် ဦ္းမ ိ ္းဆကြယငတိိုင္႔သညင အဂၤလနငႏွိိုာငာ ရ  ိ University of Bedfordshire သိိုင္႔ 
သြ်္းေရ်ကငဲ၍ တ်၀နငရ ိသမူ ်္းႏွ ာငင္႔ေတြ႕ပ ို ပီ္း ကမၻ်င္႔ အပာငင္႔မီ    စ်ေတြ႕ လကငေတြ႕သာငဆက်္းမူပ ိုစ မ ်္း၊ 
သာငရိို္းနညင္းစနစငမ ်္းႏွ ာငင္႔စ်သာင္နင္းမ ်္းသိိုင္႔ သြ်္းေရ်ကင ေလင္႔လ် င္္႔ဆြဲကပ သညငည္။  
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မတငလ   (၂၅)ရကငေနင္႔ န နကငပိိုာင္းတြာင UOB ႏွ ာငင္႔ STIMU ဆက်္း ပကငႏွြယငေနသညငင္႔ အပာငင္႔ငမာငင္႔  
ပည်သာငဆက်္းမူနညင္းစနစငမ ်္းႏွ ာငင္႔ ပတငသကငဲ၍ UOB ၏ Center of Academic Partnership team ႏွ ာငင္႔ အတ ူ  
အငပနငအလ နငေပြ္း  ေႏွြ္း င္္႔ဆြဲကပ သညငည္။ ထိိုင္႔ေန်ကင STIMU သညင ငမနငမ်ႏိွိုာငာ ရ ိေက ်ာင္းသ်္း၊ ေက ်ာင္းသူမ ်္း       
ကိိုႏိွိုာငာ တက် စ ္  ိနငစ ႏွ  နင္းမ ်္းႏွ ာငင္႔ ႏွ ိ ာင္းယ ဥငအကြဲငဖတငႏွိိုာငရနငႏွ ာငင္႔ အန်ဂတငဘ၀ ရညငမ နင္း္ ကင အတြကင  
အ်မ္ ္ ကငရရ ိေစရနငႏွ ာငင္႔ Executive Dean and Chair in Cell Biology မ Prof- Jan Domin 
ႏွ ာငင္႔လညင္းေက်ာင္း၊ Associate Dean Dr.Rhidian Lewis တိိုင္႔ႏွ ာငင္႔လညင္းေက် 
ာင္းအစညင္းအေ၀္းမ ်္း ငပ လိုပင္ ြဲင္႔ပ သညငည္။ 
 

 
 
 
 
      
 ေနင္႔လညငပိိုာင္းတြာင Campus Tour အငဖစင UBBS led by Head of Department of International Business, 
Marketing and Tourism ႏွ ာငင္႔ Student Halls မ ်္းသိိုင္႔လညင္းေက်ာင္း၊ UOB ႏွ ာငင္႔ STIMU ပူ္းေပ ာင္းဖြာငးလ စငေသ် 
BEng (Hons) Engineering Program မ ်္း၏ Course Coordinator အငဖစင တ်၀နငယထူ်္းသ ူ UOB ၏ 
Senior Lecturer David Jazani ၏ Robotic LabTour သိိုင္႔လညင္းေက်ာင္း၊ ညေနပိိုာင္းတြာင Lecture Theatre, 
စ်ဆကညငင္႔တိုိကင၊ TV Broadcasting Station, Radio Broadcasting Station 
မ ်္းသိိုင္႔သြ်္းေရ်ကငဆကညငင္႔ရူေလးလ်္ြဲးေဆက်ာင္းသိရ ရိပ သညငည္။ 
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                           Efficient Literature Searching Workshop က ာင္းပင္ာင္း 
 

STI Myanmar University မ  ႏွိိုာငာ သ်္းတဦ္း္ ာင္းအတြကင လိိုအပငေသ်အသအိငမာင၊ ဗ ိုသိုတ မ ်္းရ႐ွိႏ ိႏိွိုာငရနင 
ငမနငမ်ႏိွိုာငာ မ  ပည်႐ွိႏ ာငမ ်္းသ်မက ၊ ႏွိိုာငာ တက် ပည်႐ွိႏ ာငမ ်္းကိို ဖတိငဆက်္း ပ္ီး ေ ်ေငပ်ပြြဲမ ်္း ၊ 
၊ သာငတနင္းမ ်္းႏွ ာငင္႔ Workshop မ ်္းကိို အ္ အ်္းေလ င်စြ်  က ာင္းပေပ္းလ  ကင ရ ိပ သညငည္။ 

 

           ၂၀၁၉္ိုႏွ စင မ တငလ ၂၇၈ ရ ကငေနင္႔တြာင      ေနင္႔လညင  ၁၂၈ န်ရီမ  ညေန  ွ၈ န်ရအီထိ MICT park 
အတြာင္းရ ိ  STI Myanmar University Campus တြာင “ Efficient Literature Searching ” 
 သာငတနင္းကိို က ာင္းပ္ြဲင္႔ပ သညငည္။       ယာငသာငတနင္းတြာင တြြဲဖကငပ ေမ်ကက ေဒ ကငတ်ဦ္း၀ာင္း္ိိုာငမ  အာငတ်နကငထြဲ 
တြာင  ကိိုယငရ ် ္ ာငေသ် အေဆက်ာင္းအရ်မ ်္းကိို  အ္ ိနငတိိုအတြာင္း  ထထိေိရ်ကငေရ်ကငရ ်ေဖြနိိုာငမညငင္႔  
နညင္းလမင္းမ ်္းႏွ ာငင္႔ နညင္းပည်မ ်္းကိို သာငဆက်္းပိိုင္႔္ င္ာင္းငဖစငပ သညငည္။  
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  ေပ္းပည်ႏွ ာငင္႔ပတငသကငဲ၍ သိုေတသနမ ်္း  ငပ လိုပငရ်တြာငလညင္းေက်ာင္း၊ Assignment မ ်္း 
 ေရ္းရ်တြာငလညင္းေက်ာင္း  အသ ို္း၀ာငသညငင္႔   PubMed Wedsite ကင္႔ြဲသိိုင္႔ ေပ္းပည်ႏွ ာငင္႔ပိိုာငေသ် စ်တ မင္းမ ်္း ၊ 
ဂ ်နယငမ ်္းကိို လြယငကစူြ် ရ ်ေဖြႏိွိုာငရနင ၊ သတာင္းအ္ ကငအလကငမ ်္း ရယူူစိုေပ်ာင္းႏွိိုာငရနငရညငရြ ယင ဲ၍   
သာငဆက်္းေပ္းင္ာင္းငဖစငပ သညငည္။ ထိိုသ ာငတနင္းသိိုင္႔  STI Myanmar University Health Science 
သာငတနင္းမ ်္းမ  ေက ်ာင္းသ်္းးသူမ ်္း ၊ စိတင၀ာငစ်္းသ ူလာူ ယငမ ်္းႏွ ာငင္႔ NGO မ တ်၀နငရ ိသူမ ်္း 
တကငေရ်ကင္ြဲင္႔ ပီ္း သိလိိုသညငမ ်္းကိို ပရ်ႏွ ာငင္႔  ေပြ္းေႏွြ္းေမ္းငမနင္း ္ြဲင္႔ ဆက ေဆက်ာင္း သရိ ိရပ သညငည္။ 

 

                                       STATA Software Training ငပ လိုပငင္ာင္း 

 ၂၀၁၉္ိုႏွ စင မ တငလ  ၃၀၈ရကငေနင္႔ႏွ ာငင္႔  ၃၁ ၈ ရကငေနင္႔ မ ်္းတြာင မနကင  ၉၈န်ရီမ   ွ၈န်ရီအထိ  လ ိ ာင မိ ႕နယင 
MICTpark အတြာင္းရ  ိSTI Myanmar University တြာင STATA Software Training ကိိုငပ လိုပင္ြဲင္႔င္႔ပ သညငည္။ 
               

                
 
ယာင္း Training တြာင ပေရ်ငဖကငပ် ေဒ ကငတ် ေက ်ငမ ိ ္းထြနင ္းႏွ ာငင္႔ ေဒ ကငတ် ေဒဒပပစိုိ္းတိိုင္႔က Statistical 
 Software   တစင္ိုငဖစငေသ်  STATA Software ကိို မညငကြဲင္႔သိိုင္႔အသ ို္းငပ ပ ိုကိို သာငဆက်္းငပသ္ြဲင္႔ပ သညငည္။  STATA 
Software သညငမ ်ဘြြဲ႕တကငေရ်ကငေနေသ် ေက ်ာင္းသ်္း၊ ေက ်ာင္းသူမ ်္းအတြကင သိုေတသနစ်တမင္းမ ်္း 
 ငပ စိုရ်တြာင     လညင္းေက်ာင္း၊ Student Paper မ ်္းေရ္းရ်တြာငလညင္းေက်ာင္း၊ သိုေတသ န  
အ္ ကငအလကငမ ်္းကိို  စနစငတက မ တငသ်္း၊ တြကင္ ကငႏွိိုာငရနင စမင္းစစငေလင္႔လ်ႏိွိုာငရနင အသ ို္း၀ာငေသ် 
software တစင္ိုငဖစငပ သညငည္။ ယ ာင္းသာငတနင္း ငပ လိုပင္ ိနင ႏွ စငရကငတ်က်လအတြာင္း  ထိိုSoftware ကိို 
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ကိိုယငတိိုာငကိိုယင  က ကြ မင္းက ာငစြ်  ေလင္႔လ်အသ ို္းငပ ႏွိိုာငရနင ေလင္႔က ာငင္႔္ြဲင္႔ဆက ပ္ီး graphical presentation 
မ ်္းမညငကြဲင္႔သိိုင္႔  ငပ လိုပငႏွိိုာငပ ိုကိို လညင္း  ပရ်မ ်္းက သာငဆက်္းငပသ္ြဲင္႔င္႔ပ သညငည္။ 
 

                                 STIMU Water Festival Playground ပြြဲေတ င် က ာင္းပင္ာင္း 

 

           

 ႏွ စငစဥငက ာင္းပလ ကငရ ိေသ် ငမနငမ င်္႔ရိို္းရ်ႏွ စငသစငကူ္းသႀကၤနငပြြဲေတ င်ကိို ႀက ိပိိုေသ်အ်္းငဖာငင္႔ STI Myanmar 

University သညင  “STIMU Water Festival Playground” ပြြဲေတ င် ကိို ၆.ွ.၂၀၁၉္ိုႏွ စငတြာင  မနကင (၉)န်ရမီ  

(ွ)န်ရီအထ ိ လ  ိာင မိ ႕နယင MICTpark  အတြာင္းရ  ိ STIMU Campus တြာငလညင္းေက်ာင္း ၊ မႏွၱေေလ္း မ ိ႕ရ  ိ 

မႏွၱေေလ္း Campus တြာငလညင္းေက်ာင္း STI Myanmar University ၏ Student Council မ  ဥ္ီးေပ်ာငဲ၍ 

စညငက်္းသိိုကင မိ ကငစြ်  က ာင္းပ္ြဲင္႔ပ သညငည္။  
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                         န နကငပိိုာင္းတြာင STIMU မ  တ်၀နငရ ပိိုဂၢ ိလငမ ်္း၊ ပရ်/ပရ်မမ ်္း  မ  

အ္မင္းအန်္းကိိုဖြာငင္႔လ စင္ြဲင္႔ ပီ္း  ေက ်ာင္းသ်္း /သူမ ်္းမ  ငမနငမ င်္႔ရိို္းရ်ထ ို္းတမင္းအစဥငအလ်အတိိုာင္း 

ပရ်၊ပရ်မမ ်္းအ်္း ႏွ စငသစငတြာငရႊာငလနင္းေစရနင ေရကနငေတ င်္႔င္ာင္း ၊ စတိုဒီတ်ေကြ ္းေမြ္းဧညငင္႔္ င္ာင္း၊ STIMU 

Campus အသီ္းသီ္းမ  ေက ်ာင္းသ်္း/သူမ ်္းမ  သႀကၤနငသီ္ ာင္းမ ်္း သပီိိုိုင္ာင္း ၊  ယမိင္း 

အကအလ မ ်္းငဖာငင္႔ ေဖ င်ေငဖတာငပကင္ ြဲင္႔ဆကပ သညငည္။ န်မညငႀကီ္း DJ player မ ်္းငဖစငေသ် DJ Skimm ၊DJ Arco 

ႏွ ာငင္႔  အပိိုေတ င် Artists မ ်္းငဖစငဆကေသ်ထကငယ  ၊ ရ ိ ာင္း၊ Russel ႏွ ာငင္႔ ၊ယြနင္းတိိုင္႔ က 

 ေတ္းသီ္  ာင္းမ ်္းငဖာငင္႔ေဖ င်ေငဖ္ြဲင္႔ ပီ္း၊  Creative Dance Group မ  အကမ ်္းငဖာငင္႔ေဖ င်ေငဖ္ြဲင္႔ပ သညငည္။  



                                                                                             14 

 

 
 

 

 

ထိိုအငပာင န်မညငႀက္ီး Beauty blogger မ ်္းငဖစငဆကေသ် မ၀ာင္းမာင္းသနင္း( Yangon in My Heart) ႏွ ာငင္႔ မ ဖိ ္း 

(Phyodaybyday ) တိိုင္႔ကလညင္း  သႀကၤနငႏွ ာငင္႔ပတငသကငေသ် အလ အပပိိုာငရ်ေပြ္းေႏွြ္း္ ကငမ ်္း၊ 

အသ်္းအရညငထနိင္း သိမင္းနညင္းမ ်္းအငပာင လာူယငမ ်္းအတြကင အက ိ ္းရ မိညငင္႔ အေဆက်ာင္းအရ်မ ်္း 

ကိိုလညင္းေပြ္းေႏွြ္း္ြဲင္႔ပ သညငည္။ ယ္ိုႏွ စင၏ အထ္ူးအစအီစဥငငဖစငေသ်   Big Bouncy Castle ႀက္ီးေပဒတြာင 

 ေက ်ာင္းသ်္း၊သမူ ်္းေပ င်ရႊာငစြ်   ေရကစ်္း္ြဲင္႔ဆကသညငည္။ ပ ၀ာငတာငပကငသူမ ်္းအ်္း တေနင္႔တ်လ ို္း စတိုဒတီ်       

အလ မအငဖစင မိုနငင္႔လ ို္းေရေပဒ၊ မိုနငင္႔လကငေပ်ာင၊ ေရႊရာငေအ္းတိိုင္႔ကိို ေကြ ္းေမြ္းဧညငင္႔္ က် Fun 

Fair ေစ ္းပြြဲေတ င်မ ်္း ငပ လိုပင ပီႏွ စငသစငကိို ေပ င်ရႊာငစြ် ႀကိ ပိို္ြဲင္႔ေဆက်ာင္း သိရ ိရပ သညငည္။ 
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                STI Myanmar University ( Mandalay Campus ) ၏ ဒိုတယိအဆကမိငေငမ်ကင 

                                           Graduation Ceremony က ာင္းပင္ာင္း 

 

                

                               

 

 STI Myanmar University ( Mandalay Campus) ၏ ဒိုတယိအႀကမိငေငမ်ကင  ေအ်ာငလကငမ တငေပ္းအပငပြြဲ 

အ္မင္းအန်္းကိို ၂၀၁၉ ္ိုႏွ စင ဧ ပလီ(၂၃) ရကငေနင္႔ တြာင မနကင (၉)န်ရမီ  (၁၂)န်ရီအထိ မႏွၱေေလ္း မိ ႕  

 ေရႊငပညငသ် ိုိတယငတြာင က ာင္းပ္ြဲင္႔ပ သညငည္။ ထိိုအ္မင္းအန်္းတြာင  ငပညငေထ်ာငစို  ငမနငမ်ႏိွိုငာငာ   ေတ င်အလ အ်္း 

အေလ္းငပ င္ာင္းငဖာငင္႔ အ္မင္းအန်္းကိိုစတာင္ ြဲင္႔ပ သညငည္။  
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ထိိုင္႔ေန်ကင မႏွၱေေလ္းတိိုာင္းေဒသႀကီ္း အမ  ိ္းသ်္း ဒီမိိုကေရစီအဖြြဲ႕္  ပင ဗ ိိုအလိုပငအမိုႏႈေပ်ာင အဖြြဲ႕ဝာငႏွ ာငး ဥကၠဌ 

ဦ္းတာငထြဋငဦ္းမ  ဂိုဏငငပ အမ ် စက်္းေငပ်ဆက်္း္ြဲင္႔ ပီ္း STI Myanmar University ၏ President ေဒဒ္ာငေအ္း၀ာင္းမ  

ႏွ ိုတင္ြနင္း ပကငအမ ်စက်္းေငပ်ဆက်္း္ြဲင္႔င္႔ပ သညငည္။ ထိိုင္႔ေန်ကင  University of Bedfordshire(UK) 

ႏွ ာငင္႔ပူ္းေပ ာင္းဖြာငင္႔လ စငထ်္းေသ် BEng (Hons) ႏွ ာငင္႔ BA (Hons) ဘြြဲ႕သာငတနင္းမ ်္း၏  

စီ္းပြ်္းေရ္းစီမ ္နငင္္႔ ြြဲမူ ေအ်ာငလကငမ တငႏွ ာငင္႔ဒီပလိိုမ်မ ်္း၊ Civil Engineering ႏွ ာငင္႔ Architectural Engineering, 

Program အသီ္းသ္ီးမ  Diploma  ႏွ ာငင္႔ Foundation  ေအ်ာငငမာင ပီ္းစီ္း သူမ ်္းအငပာင အဂၤလိပငဘ်သ် ပရ်ငဖစင 

ဒီပလိိုမ် ေအ်ာငငမာင ပီ္းစ္ီးသမူ ်္းႏွ ာငင္႔ ထ္ူး္ြ နငပိုရရ သိူမ ်္းအ်္း STI Myanmar University ၏ President 

ေဒဒ္ာငေအ္း၀ာင္း ၊ Executive Director ေဒဒမ ိ ္းမ ိ ္းႏိွိုာင၊  STI Myanmar University ၏ Dean of the Faculty 

of Engineering မ  ပရ်ႀကီ္းေဒ ကငတ်ဦ္းသိနင္းတနင ၊ Architecture Engineering  ဌ်န၏ Head ႏွ ာငင္႔ 

Professor  ပေရ င်ဖကငပ် ပရ်ႀကီ္းဥ္ီးပ စီမ ိ ္းငမာငင္႔ တိိုင္႔မ   ေအ်ာငလကငမ တငႏွ ာငင္႔ပိုမ ်္း ္ ီ္းငမာငင္႔္ြဲင္႔ပ သညငည္။ 
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                         ပကငလကင ပီ္း STI Myanmar University (Mandalay Campus) Student Council ၏ 

President ငဖစငေသ် BEng(Hons) Civil Engineering Second Year ေက ်ာင္းသ်္း ေမ်ာငရ နိငရ နိငေအ်ာင မ   

 ေက ္းးူ္းတာငစက်္းေငပ်ဆက်္း္ြဲင္႔င္႔ ပီ္း   အမ တငတရ ဓ တငပ ိုမ ်္း  ရိိုကငကူ္းက် အ္မင္းအန်္းကိို ေအ်ာငငမာငစြ်  

 ပီ္းပ ို္း္ြဲင္႔ေဆက်ာင္း သိရ ိရသညငည္။  

 
        STI Myanmar University မ  International Girls in ICT days  အ္မင္းအန်္းသိိုင္႔ တကငေရ်ကငင္ာင္း 

                ၂၀၁၉္ိုႏွ စင ဧ ပီလ (၂၅)ရကငေနင္႔တြာင က ေရ်ကငေသ် “International Girls in ICT”days 

ႏွ ာငင္႔စပငလ ဥင္းဲ၍  အငပညငငပညငပိိုာငရ် ေဆက္းနနင္းပကငသြယငေရ္းအဖြြဲ႕္  ပင (ITU) မ  ႀကီ္းမ မ္းက ာင္းပသညငင္႔ ငမနငမ်ႏိွိုာငာ  

ကိိုယငစ်္းငပ  အေနငဖာငင္႔ ငမနငမ်ႏွိုိာငာ ပိိုာငရ် International Girls in ICT days အထမိင္းအမ တင လ ိုပငရ ် ္းမ ူ

တစငရပငကိို  MICTpark အတြာင္းရ  ိ Kanaung Hub, Event Area ,  အေပ်ာငန ပ တင(၁ွ)  ၊ (၅)လႊ် တြာင 

န နကင(န်ရီ္ြြဲမ  ၁၂ န်ရအီထိ ငမနငမ်ႏိွိုာငာ ကြနငငပမတ်အသာင္း္  ပငမ  က ာင္းပ္ြဲ႕ပ သညငည္။ ယာင္းအ္မင္းအန်္းသိိုင္႔ 

STI Myanmar University ၏ President ေဒဒ္ာငေအ္း၀ာင္းႏွ ာင င္႔အတ ူ  STI Myanmar University 

မ  ေက ်ာင္းသူေလ္း (၁ွ)ဦ္း တကငေရ်ကင္ြဲင္႔ဆကသညငည္။ 

 

 

                       ထိိုအ္မင္းအန်္းတြာင   ငမနငမ်ႏိွိုငာငာ ကြနငငပမတ်  အသာင္း္  ပင ဥကၠဌဥ္ီးမာင္းေးယ ်လ ိ ာငက  

အဖြာငင္႔အမ ် စက်္းေငပ်ဆက်္း္ြဲင္႔ ပီ္း  International Girls in ICT  ႏွ ာငင္႔ပတငသကငဲ၍ ရ ာင္းလာင္းေငပ်ဆက်္း္ြဲင္႔ပ သညငည္။  

ထိိုင္႔ေန်ကငငမနငမ င်္႔အမ ိ ္းသမ္ီးာယငမ ်္း၊ ICT  စြနငင္႔ဦ္းတီထြာငသူမ ်္းႏွ ာငင္႔ ေတြ႕ပ ိုင္ာင္းအ္မင္းက႑ကိိုငပ လိုပင္ ြဲင္႔ရ်တြာင 

နယငပယငအသ္ီးသ္ီးမ  ဥ္ီးေပ်ာငမူငပ ေနေသ်အမ ိိ ္းသမ္ီးာယငမ ်္း၊ STI Myanmar University အပ အ၀ာင 

Private University အသီ္းသီ္းမ  တ်၀နငရ သိူမ ်္းႏွ ာငင္႔ ေက ်ာင္းသမူ ်္းအ္ ာင္း္ ာင္းမိတငပကငဆက ပီ္း   အိုပငစို (၇)ဖြြဲ႕ 
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ဖြြဲ႕ဲ၍     Creation Method မ ်္းႏွ ာငင္႔ ပတငသကငဲ၍ Activities မ ်္းငပ လိုပငင္ာင္း ၊ Brain storming မ ်္း လညင္း 

 ငပ လိုပင္ြဲင္႔ပ သညငည္။  ပကငလကငဲ၍ Mobile Application ႏွ ာငင္႔ပတငသကငဲ၍လညင္း လကငေတြ႕ လိုပငေပ်ာငမ ူ

မ ်္းငပ လိုပင္ြဲင္႔ ပီ္း မ တငတမင္းတာငဓ တငပ ိုမ ်္း ရိုိကငက္ူးက် အ္မင္းအန်္းကိို ေအ်ာငငမာငစြ်   ပီ္းပ ို္း္ြဲင္႔ေဆက်ာင္း 

သိရ ိရပ သညငည္။ International Girls in   ICT days ကိို ၂၀၁၁္ိုႏွ စငမ စဲ၍  ႏွ စငစဥင ဧငပီလ၏ စတိုတအၳပတင  

ဆက်သပေတ္းေနင္႔ တိိုာင္းတြာင ကမၻ်အႏွ  င္႔အငပ်္းရ အိမ  ိ္းသမီ္းာယငမ ်္းအတြကင အ္ြာငင္႔အလမင္းမ ်္းႏွ ာငင္႔ နညင္းပည်ႏွ ာငင္႔ 

ပတငသကငဲ၍ အေတြ႕အႀက  မ ်္းရရ ိေစရနင ရညငရြယငဲ၍ က ာင္းပ္ြဲင္႔င္ာင္းငဖစင ပီ္း ယ္ိုႏွ စငသညင  

ကိိုိ္းႀကိမငေငမ်ကငက ာင္းပ္ြဲင္႔င္ာင္းငဖစငေဆက်ာင္း သိရ ရိပ သညငည္။ 

 

                     အႏွၱေရ်ယငကာင္းႏွ စငဥ္ီးပြမင္းကပငအလ မ ငပ လိုပငင္ာင္း 

 

 

 
 
ငမနငမ င်္႔ရိို္းရ်အတ်သႀကၤနငပြြဲ ပီ္းပ ို္း္ ိနင ႏွ စငေ ်ာင္းကိုနငလိိုင္႔ ႏွ စငသစငကိို ႀက ိပိိုသညငင္႔ အထိမင္းအမ တငအေနငဖာငင္႔ STI 

Myanmar University သညင အႏွၱေ်ရယငကာင္းႏွ စငဥ္ီး ပြမင္းကပငအလ မကိို ၂၀၁၉ ္ိုႏွ စင ဧ ပီ (၂၇) ရကငေနင္႔ မနကင 

(၉)န်ရီမ  (၁၂)န်ရအီထိ MICT park အတြာင္းရ  ိ STI Myanmar University တြာင က ာင္းပ္ြဲင္႔ပ သညငည္။ 

ဦ္းစြ် ပထမ နေမ်တႆ သ ို္းႀကိမငရြတငပိိုပူေး င်္ြဲင္႔ ပီ္းသ ီ ်ေတ င် အရ ာငသူငမတငမ ်္းက တရ်္းဓမၼမ ်္း ္ ီ္းငမ ာငင္႔္ြဲင္႔ ပီ္း  
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STI Myanmar University ၏ President ေဒဒ္ာငေအ္း၀ာင္းႏွ ာငင္႔ Board of Directors အဖြြဲ႕၀ာငမ ်္းက 

လ မဖြယင၀တၳ မ ် ပပငကပငလ မဒ နင္း္ြဲင္႔ ပီ္း ေရစကင္ အမ  ေ၀က် ဗိုဒၶ သ်သန စိရ တဌိတို  သ ို္းႀကမိငရြတငပိိုဲ၍  

သ ီ ်ေတ င်အရ ာငသငူမတငမ ်္းအ်္း ေနင္႔ပြမင္းကပငလ မပူေး်င္ြဲင္႔ ပီ္း အ္မငအန်္းကိို ေအ်ာငငမာငစြ်  

ရိုတငသိမင္း္ြဲင္႔ပ သညငည္။ 

 

 

                      STI Myanmar University ၏ Info Day Ceremony 

 

STI Myanmar University ၏ Info Day အ္မင္းအန်္းကိို  ၂၀၁၉္ိုႏွ စင ဧ ပီ (၂၇)ရကငေနင္႔ ေနင္႔လညင (၁)န်ရမီ  

(၃)န်ရီအထိ MICT park အတြာင္းရ  ိ STI Myanmar University  (4th) floor တြာင ေနင္႔လညင (၁)န်ရမီ  (၃) 

န်ရီအထိ က ာင္းပ္ြဲင္႔င္႔ပ သညငည္။ ထိိုအ္မင္းအန်တြာင  အ္မင္းအန်္းစတာငေဆက်ာင္း ေဆကငာ် ပီ္းသညငႏွ ာငင္႔ STI  

Corporate Video ကိိုငပသ္ြဲင္႔ပ သညငည္။ 
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ထိိုင္႔ေန်ကင STI Myanmar University ၏ Executive Director ေဒ ကငတ်မ  ိ္းမ ိ ္းႏိွိုာင မ  

ႏွ  တင္ြနင္းပကငအမ ်စက်ေငပ်ဆက်္း္ြဲင္႔ ပီ္း STI  ၏ တြြဲဖကင တကသၠိိုငလငမ ်္းငဖစငေသ်  University of 

Bedfordshire, UK ႏွ ာငး The Open University of Hong Kong မ  တိိုကငရိိုကင္  ီ္းငမ ာငင္႔သညငင္႔ ႏွိိုာငာ တက် 

အသအိမ တငငပ ဘြြဲ႕မ ်္း္းငဖစငေသ် စ္ီးပြ်္းေရ္း စီမ ္ နငင္႔္ြြဲမိုႏႈပိိုာငရ် မ ်ဘြြဲင္႔မ ်္း၊ ပရ်အတကငသာငပိိုာငရ် 

မ ်ဘြြဲင္႔မ ်္း၊ အာငဂ ာငနယီ် ဂိုဏငထ္ူးတနင္းဘြြဲင္႔မ ်္း၊ ငပညငသ႕ူက နင္းမ်ေရ္း မ ်ဘြြဲ႕မ ်္းအေဆက်ာင္း 

ရ ာင္းလာင္းေငပ်ဆက်္း္ြဲင္႔ပ သညငည္။  Faculty of Engineering Department မ  Lecturer  ေဒဒ 

ရညငမြနငေအ်ာငမိို္းမ လညင္း  Engineering ေမဂ ်ႏွ ာငင္႔ပတငသကငဲ၍ေပြ္းေႏွြ္းေငပ်ဆက်္း္ြဲင္႔ ပီ္း  Faculty of Business 

Department မ   Lecturer ေဒဒ ပရ်မ ေဒဒးာငသူး်သနိင္းမ လညင္း Business ေမဂ ်ႏွ ာငင္႔ 

ပတငသကငဲ၍ ေပြ္းေႏွြ္းေငပ်ဆက်္း္ြဲင္႔ပ သညငည္။ ပကငလကင ပီ္း STI Myanmar University 

၏ ေက ်ာင္းသ်္း၊ ေက ်ာင္းသူမ ်္းမ  STI Myanmar University တြာင ေက ်ာင္းတကငေနစဥင 

အေတြ႕အႀက  မ ်္းကိိုလညင္း မ  ေ၀ေပ္း္ြဲင္႔ ပီ္း အ္မင္းအန်္းကိို ေအ်ာငငမာငစြ်   ပီ္းပ ို္း္ြဲင္႔ပ သညငည္။ ထိိုအ္မင္းအန်္းသိိုင္႔ 

ဧညငင္႔သညငမ ်္း စိုစိုေပ ာင္း (၁၅၀)္နငင္႔တကငေရ်ကင္ ြဲင္႔ဆက ပီ္း STI Myanmar University Campus ကိို လညင္း 

လ ညငင္႔လညငဆကညငင္႔ရူ္ြဲင္႔ဆကေဆက်ာင္းသရိ ိရပ သညငည္။ 
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