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                  News Letter ( March and April ) in 2019 

 
                    STIMU ၏BA( Hons) Business Administration  ေက ်ာင္းသ်္း/သမူ ်္း  

                                        Industry Vist သ ် ္းေရ်ကင္ ာင္း 

 
STI Myanmar University ႏွ ာငင့္ University of Bedfordshire (UK) တ ို႔ ပူ္းေပ ာင္း  ာငင့္  ့ငေသ် BA(Hons) 

Business Administration ႏွ ာငင့္ BA(Hons) Accounting ဘ ြဲ႕ သာငတနင္းမ ်္းတ ာင တကငေရ်ကင  ကငရ  ေသ် 

Foundation , First Year ႏွ ာငင့္ Second Year ေက ်ာင္းသ်္းေက ်ာင္းသူ (၄၁)ဥ ္းသညင ၂၀၁၉ ိုႏွ ့ငေမ  (၂) 

ရကငေန႔ႏွ ာင႔ (၃)ရကင ေန႔မ ်္းတ ာင ဆရ်၊ ဆရ်မမ ်္း၏ ဥ ္းေဆ်ာငမမ္ ာငင့္ ့်ေတ  င့္သ်မက  ကငေတ  င့္ 

 ိုပငာနင္းမ ်္းတ ာငပ  အသံို္း  န ိုာငေ့ရနငင ရညငရ ယင၍ Yangon Stock Exchange သ ို႔ Industry Visit 

သ ်္းေရ်ကငေ င့္ ် ြဲငဲ့္ကပ သညငည္။ 
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 BEng( Hons) ေက ်ာင္းသ်္း/သမူ ်္း၏ ပဥၥမအႀက မင Internship Certificate Awarding Ceremony 

                    STIMU Architecture Design Project Jury in May 2019  

                  STI Myanmar University ႏွ ာင႔ University of  Bedfordshire (UK) တ ို႔ 
ပူ္းေပ ာင္း  ာင႔  ့ငေသ်   BEng (Hons) Second Year Second Semester   Architectural 
Engineering    ေက ်ာင္းသ်္း၊ ေက ်ာင္းသူမ ်္း၏  Architectural Design  Project မ ်္းက ို Report တာင္ပပပ ္း  
Presentation  ္ပ  ိုပငမူမ ်္းက ို အကြဲ္ တငအမ တငေပ္းသညင႔ပ ြဲက ို   ၂၀၁၉  ိုႏွ ့င ေမ  (၂ ) ရကငေန႔   မနကင 
(၁၀)န်ရ မ  ညေန (၃) န်ရ အထ   MICTpark အတ ာင္းရ   STI Myanmar University ၊ အ နင္း အမ တင  (၃၀၇) 
တ ာင္ပ  ိုပင ြဲ႔ပ သညငည္။      

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=676028706172987&set=pcb.2082055915226849&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAOH9Tq5Hp4rjAvDmk5QciVFVUwI9DTZ6LhmlHoWli8wfBf8XZkR5UKcHnC5dN6BVYyklQLhb4PWLcU
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=676028706172987&set=pcb.2082055915226849&type=3&ifg=1&__tn__=HH-R&eid=ARAOH9Tq5Hp4rjAvDmk5QciVFVUwI9DTZ6LhmlHoWli8wfBf8XZkR5UKcHnC5dN6BVYyklQLhb4PWLcU
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STI Myanmar University ၏ Engineering ဌ်နမ    Isreal Architect Lecturer  Mr.Guy Nir ၏ 
ဥ ္းေဆ်ာငညညနငဲက်္းမနူြဲ႔   Presentation အ  ြဲ႕ေပ ာင္း ့ို့ိုေပ ာင္း (၈)  ြဲ႕အတ ကင အကြဲ တင့့ငေဆ္း အမ တငေပ္းသူူ 
Jury မ ်္း အ္ ့င  Mr .Raphael Monnier  ( Blue Temple Architecture and Interior)  ႏွ ာင႔   STI 
Myanmar University ၏ Engineering ဌ်နမ  Lecturer  Mr.Guy Nir 
တ ို႔ ေဆ်ာငရ ကငပပ ္း ေက ်ာင္းသ်္းာသူမ ်္း၏  နငတ ္း္ပ  ိုပင  ကငမ ်္းအေပအ အႀကံ္ပ ေဆ ္းေႏွ ္းက် အကြဲ   
္ တငအမ တငေပ္း ြဲ႔ေဲက်ာင္း သ ရ  ရပ သညငည္။   
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                       STIMU ၏    Industry  Advisory Board Meeting and   

                                 Internship Insurance Signing Ceremony  

                      STI Myanmar University သညင University of  Bedfordshire (UK) 
ႏွ ာင႔ ပူ္းေပ ာင္း  ာင႔  ့ငေသ်    ၂၀၁၉ာ၂၀၂၀ ပည်သာငႏွ ့ ငBEng (Hons)  Architectural  Engineering  ,BEng 
(Hons)  Civil Engineering, BEng ( Hons)  Electronic Engineering 
 ေန်ကငဆံို္းႏွ ့ငသာငတနင္းသ ို႔ တကငေရ်ကငဲကမညင႔ ေက ်ာင္းသ်္းာသ ူ (၃၆)ဥ ္းအ်္း   ေမ  (၂၀)  ရကငေန႔မ  ့၍ 
Internship  မ ်္းေ့ ညတငမညင္ င့ပ သညငည္။     

   

                         ၂၀၁၉ ိုႏွ ့င  ေမ(၁၇)ရကငေန႔ ညေန ၂  န်ရ မ  ၃ န်ရ အထ  “ Industry  Advisory      
Board Meeting”    ကို ္ပ  ိုပင ြဲ႔ရ် STI Myanmar University ၏  Board of Directors မ ်္း ၊  Faculty of 
Engineering မ  Dean ႏွ ာင႔ ဌ်နမ မ္း မ ်္း ၊ ဆရ်ာဆရ်မမ ်္းႏွ ာင႔အတူ  Industry Advisory  Board မ  
 ိုပငာနင္းရ ာငမ ်္း ၊        Myanmar Construction Entrepreneurs Association( MCEA)    ၏ Advisor 
ဥ ္း၀ာင္းေဌ္း   ၊ YTU မ   အပာ မင္း့်္းပ ေမ် ကၡဆရ်မႀက ္း ေ အ         ( Mother Land Construction  Ltd)   ၊ 
 ကငေထ်ကငမနငေနေ ် ဥ ္းေက င့် ို္း  ာင ( Peace Myanmar Electric Holding Co.Ltd)  တ ို႔ႏွ ာင႔ Internship 
က် အတ ာင္း    ိုအပငသညင႔ အေဲက်ာင္းအရ် ၊  အ   ကငအ ကငမ ်္း၊ ဆ ကင ကင ိုပငေဆ်ာငရနင  
အႀကေံပ္း  ကငမ ်္းက ို   ႏွ ့ ငဥ ္းႏွ ့င ကင  ေဆ ္းေႏွ ္း ြဲ႔ဲကပ သညငည္။ ဆကင ကင၍ ညေန ( ၃) န်ရ မ  (၄)န်ရ အထ   
Internship Insurance Signing Ceremony  က ိုက ာင္းပ ြဲ႔ရ်  STI Myanmar University ၏  Dean of 
Faculty of Engineering  ဆရ်ႀက ္း ေ  ကငတ် ဥ ္းသ နင္းတနင ၊ ပ ေမ်ကၡဌ်နမ မ္းဆရ်ႀက ္း ဥ ္းပ ့ မ   ္း္မာင႔တ ို႔မ  
 အမ ့်က်္းေ္ပ်ဲက်္း ြဲ႔ပပ ္း Myanmar Construction Entrepreneurs Association( MCEA) ၏ Advisor 
ဥ ္း၀ာင္းေဌ္း မ   အ ိုပငသာင၀နငထမင္းမ ်္းအ်္း  ႀက  ဆ ို့က်္းႏွ ာင႔  သ ရ    ိုကငန်ရမညင႔ ့ညင္းကမင္းႏွ  ာင႔  
အေတ ႕အႀက ံမ ်္းက ို  ရ ာင္း ာင္းေ္ပ်ဲက်္း ြဲ႔ပ သညငည္။ 
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                                    ဆကင ကငပပ ္း STI Myanmar University  ၏ Faculty of Engineering 
ဌ်နမ  Lecturer ဆရ်မ ေ အရညငမ နငေအ်ာငမ ို္း က ညင္း    တငဆကငထ်္းေသ် ကိုမ က ္ ့ငေသ် MKT ကိုမ က  
ႏွ ာင႔  Peace Myanmar Electric Holding Co.Ltd  မ ်္းအေဲက်ာင္း  ႏွ ာင႔   ိုကငန်ရမညင႔  
့ညင္းမ ဥင္း့ညင္းကမင္းမ ်္းအေဲက်ာင္း  အေသ္း့ တငရ ာင္း္ပ ြဲ႔ပပ ္း IKBZ ၏အ်မ ံမ  တ်၀နငရ  သကူ ညင္း insurance 
၏   သ ရ  သာင႔သညင႔ အေဲက်ာင္းမ ်္းက ို ္ပညင႔္ပညင႔့ံို့ံို ရ ာင္း ာင္းေ္ပ်ဲက်္း ြဲ႔ပပ ္း ေက ်ာင္းသ်္းာသူမ ်္းက 
Insurance  Signing အတ ကင   ိုအပငေသ် ့်ရ ကင့ ်တမင္းမ ်္း္ ညင႔့ ကငပပ ္း အ မင္းအန်္းက ို ေအ်ာင္မာင့  ်   
ရိုပငသ မင္း ြဲ႔ ေဲက်ာင ္း  သ ရ  ရပ သညငည္။ 
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                                   STIMU မ သ်္း့ို ကဆိုနငေည်ာငေရသ နင္းပ ြဲေတ င် 

၂၀၁၉  ိုႏွ ့င ေမ  ၁၈ ရကငေန႔တ ာငက ေရ်ကငသညငင့္ ကဆိုနင ္ပညငင့္ေန႔တ ာင STI Myanmar University ၏ 
Student Council မ  ႀက ္းမ မ္းက် ညေန ၃:၀၀ န်ရ  မ  ၅:၀၀ အတ ာင္း ့ ယငေတ င်္မတငေ့တ ေတ င်ႀက ္း 
တ ာင ေည်ာငေရသ နင္းေ ်ာင္းပပ ္း ့တို  သ်ေကက ္းေမ ္း ြဲင့္ဲကပ သညငည္။ 

 

 

 

Evaluation of Private Healthcare in Thailand  & Planning for Your Future  Seminar 
က ာင္းပ္ ာင္း 

                 ၂၀၁၉ ိုႏွ ့ငေမ  (၁၉) ရကငေန႔  တ ာင  Mr.Kamonsak Reungjarearnrung  Assistant CEO 
of   Bangkok  Dusit  Medical Services  ( Bangkok Hospital Group)  သညင STI Myanmar University 
သ ို႔ ်ေရ်ကင၍ Evaluation of Private Healthcare in Thailand  & Planning for Your Future  Seminar 
က ို မနကင (၉)န်ရ မ  ေန႔ ညင (၁၂) န်ရ အထ  ္ပ  ိုပင ြဲ႔ပ သညငည္။  ယာင္း Seminar တ ာင Mr.Kamonsak သညင 
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STIMU ၏ MBA ( Hospital and Health Science Management ) ေက ်ာင္းသ်္းမ ်္းႏွ ာင႔ ေတ ႕ဆံို ြဲ႔ပပ ္း မ 
မ မ ္  င့သနင္း ြဲ႔ေသ် ဘ၀တေ   ်ကင ႀက  ္း့်္းမူ္ ့င့ဥငႏွ ာင႔ အေတ ႕အႀက ံမ ်္းက ို မ  ေ၀ ြဲ႔ပ သညငည္။ 

                

    

STI Myanmar University ေ ညဘံိုသ် Campus Advanced Diploma in 
Business Management ေက ်ာင္းသ်္းာသမူ ်္း၏ အပနင္းေ္  ရ ္း့ဥင 

STI Myanmar University ေ ညဘံိုသ် Campus မ  ဆရ်၊ဆရ်မမ ်္းန ာငင့္ Advanced Diploma in 
Business Management တကငေရ်ကငေနဲကေသ် ေက ်ာင္းသ်္းာသမူ ်္းသညင ၂၀၁၉  ိုန ့င ေမ  ၂၃ရကငေန႔ 
မ  ၂၆ရကငေန႔အထ  ေ  ်ာင္းသ်ကမင္းေ္ သ ို႔ ၃ညအ ပင၄ရကင အပနင္းေ္  ရ ္း့ဥငတ  ာင ေပ င် ညာင့ ် သ ်္း  ေရ်ကင ြဲ႔ဲက   

ပ   သညငည္။ 
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 BA (Hons) Business Administration & Accounting ေန်ကငဆံို္းႏွ ့ ငေ္ ဆ ိုေအ်ာင္မာငပပ ္းေသ်              

                                    ေက ်ာင္းသ်္းာသမူ ်္းအ်္း ေိုကင္ပ  ရ ္း့ဥင  

                           STI Myanmar University  ႏွ ာင႔ University of Bedfordshire (UK) တ ို႔ 
ပူ္းေပ ာင္း  ာင႔   ့ငေသ် BA(Hons) Business Administration ႏွ ာင႔ BA(Hons) Accounting  ေန်ကငဆံို္း ႏွ 
ႏွ ့ငေ ္ ဆ ိုေအ်ာင္မာငပပ ္းေသ် ေက ်ာင္းသ်္းာသူ (၄၆) ဥ ္းအ်္း ေိုကင္ပ ေသ်အ်္း္ ာင႔ STI Myanmar University 
မ  ရနငကိုနင-မႏွၱေေ ္း-ကေ ် ရ ္း့ဥငက ို ဆရ်၊ဆရ်မမ ်္း ဥ ္းေဆ်ာင၍ ၂ ၀၁၉ ိုႏွ ့င  နင  (၁ )ရကငေန႔မ  (၃
(၃)ရကငေန႔အထ  သံို္းရကငတ် ေပ င်ရညာင့ ်   ့ ့ဥငေဆ်ာငရ ကငေပ္း ြဲ႔ ပ သညငည္။  

       

 

 ရ ္း့ဥငအတ ာင္း  ေက ်ာင္းသ်္းာသူမ ်္းသညင  မဟ်္မတငမိုန ရိုပငပ ် ္းေတ င်္မတငႀက ္းက ို  ဥ ္း  ိုကင ္ူး  ေမ  င်္ ာင္း္  ာင႔ 
့တာငပပ ္း STIMU ၏   မႏွၱေေ ္း Campus သ ို႔သ ်္းေရ်ကငက် မႏွၱေေ ္း STI  ေက ်ာင္းသ်္းာသူမ ်္းႏွ ာင႔ 
 ေတ ႕ဆံို ြဲ႔က်  Info Session ႏွ ာင႔ Experiences Sharing  Session မ ်္းက ို ္ပ  ိုပင ြဲ႔ဲကပပ ္း 
 ဘ်သ်ရပငအသ ္းသ ္းက ိုေ ႔ ်သာငယူပံိုမ ်္းည္။ Internship ဆာင္း့ဥငရရ   ြဲ႔ေသ် အ သ ပည်မ ်္းႏွ ာင႔  ို
 ိုပငာနင္း  ာငအေတ ႕အႀက ံမ ်္းည္။ Site Visit သ ်္းေရ်ကင  ေ ႔ ့်ဥင ရရ   ြဲ႔ေသ်  ဟိုသိုတမ ်္းႏွ ာင႔ Final Year 
တ ာင ပည်သာငဲက်္း ္ ာင္းအေတ ႕ ႕အႀကံ မ ်္း ေဆ်ာငရနင ေရ ် ာငရနငမ ်္းအေဲက်ာင္းက ို ရ ာင္း ာင္း 
 ေ္ပ်ဲက်္း ြဲ႔ရ်တ ာင  မႏွၱေေ ္း STI   ေက ်ာင္းသ်္းာသမူ ်္း  က သ   ိုသညငမ ်္းက ို  ့ တင၀ာငတ့်္းရာင္းရာင္း  
ႏွ  ္းႏွ  ္း  ေ  မ္း္မနင ္းေ ဆ ္းေႏွ ္း ြဲ႔ဲကပ သညငည္။ 
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ဆကင ကငပပ ္းေက ်ာင္းသ်္းာသူမ ်္းသညင  မႏွၱေေ ္းပမ  ႕ရတန်မိုန ႏွ ာင႔ ကိုသို  ငေတ င်ဘိုရ်္းမ ်္းက ို   ညင႔ ညင ူ္း 
 ေမ  င် ြဲ႔ဲကပပ ္း ကေ ်ပမ  ႔သ ို႔ ဆကင ကငထ ကင  ်  ြဲ႔ ဲက ပ သညငည္။  ကေ ်ပမ  ႕တ ာင တကသၠ ို င 
 ေက ်ာင္းသ်္းာသဘူ၀ အမ တငတရ မ ္းပံိုပ ြဲက ို ေပ င်ရညာင့ ်   ဆာငႏွ ြဲဲကပပ ္း   ကေ ်ပမ  ႕န်ရ ့ာင၊ ကေ ် View 
Point ၊ ပာင္းတယရ   ေရညဥမာင  ိုကငေေူတ င် ႏွ ာင႔ ကေ ်ပမ  ႕ရ    အထာငကရေနရ်မ ်္းသ ို႔ 
  ညင႔ ညငသ ် ္းေရ်ကငက် ရနငကိုနငပမ  ႕သ ို႔ ေအ္း  မင္း့ ်   ္ပနင ညငေရ်ကငရ   ြဲ႔ဲကေဲက်ာင္း  သ ရ  ရပ  သညငည္။ 
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ကရာငတ ိုာင္းရာင္းသ်္း မူ   ္းေရ္းရ်၀နငႀက ္း ေန င်ပနင္းသဥပ်မ   ္း၏  “Destiny “ Seminar က ာင္းပ္ ာင္း 

                  ၂၀၁၉ ိုႏွ ့င   နင  ၅ရကင မနကင (၁၀)န်ရ မ   ေန႔ ညင (၁၂)န်ရ အထ  ရနငကိုနငပမ  ႕ MICT park 
အတ ာင္းရ     STI Myanmar University တ ာင   STIMU ၏  Seminar Series 2019 ့တိုတအၳႀက မငေ္မ်ကင 
Seminar အ္ ့င  ရနငကိုနငတ ိုာင္းေ သႀက ္း အ့ ို္းရအ  ြဲ႕ ကရ ာငတ ိုာင္းရာင္းသ်္း  ူမ   ္းေရ္းရ်၀နငႀက ္း ေန
ေန င်ပနင္းသဥပ်မ   ္း ၏ “ Destiny” အမညငရ   Seminar   က ိ္ုပ  ိုပင ြဲ႔ပ သညင ည္။ 

                

                ၀နငႀက ္း ေန်ငပနင္းသဥပ်မ   ္းသညင ့က် ပနူ ိုာငာံ National University of Singapore      
 တ ာငပည်သာငဲက်္း ြဲ႔ပပ ္း  ့က် ပူႏွ ိုာငာံ၏  ေ  ာင္းေဆ်ာငမဆူို  ာငရ်အသ အမ တင္ပ   ဆိုတဆံ ပငမ ်္း၊ ေိုကင္ပ ဆိုမ ်္း 
 ညင္း   ္း္မ ာင႔္ ာင္း  ံ ြဲ႔ ရသူ္ ့ငသညင ည္။  ္မနငမ်ႏွ ိုာငာံ၏ ူူမူေရ္းဆ ို ာငရ်    ပငရ ်္းမူမ ်္း တ ာင ညင္း တ
တကငဲက ့  ်  ပ ၀ာင   ပငရ ်္း   ြဲ႔ပပ ္း   ကငရ  အ   နငတ ာင ရနငကိုနငတ ိုာင္းေ သႀက ္း အ့ ို္းရအ  ြဲ႔ ကရာငတ ိုာင္းရာင္းသ်္း  ူ
 ူမ   ္းေရ္း၀နငႀက ္း ၊   ရနငကိုနငတ ိုာင္းေ သႀက ္း ရာင္းႏွ  ္း္မ ပငႏွ မံူ  ိုပငာနင္းမ ်္း  ႀက ္းဲကပငေရ္းအ  ြဲ႕ဥကၠဌ  အ္ ့င 
တ်၀နငထမင္းေဆ်ာငေနသူ္ ့ငပ သညငည္။ ၀နငႀက ္း ေန င်ပနင္းသဥပ်မ   ္းသညင Destiny Seminar တ ာင ့က် ႏွ ိုာငာံ 
ပည်ေရ္း့န့ငႏွ ာင႔ မ မ ္ တငသနင္း ြဲ႔ေသ်ဘ၀အေတ ႕အႀကံ မ ်္း၊ အေတ ္းအ္မာငမ ်္း အ္ပာင   ာူယငမ ်္း   
မ မ က ိုယင႔က ိုယင  အ်္း  က ို္းေ့ရနင ၊  က ိုယင႔ႏွ ိုငာငာံ ၊  က ိုယင႔ ူမ   ္း၏ကံဲကမၼ်က ို က ိုယငတ ိုာင  နငတ ္းႏွ ိုာငရနင 
 ႀက  ္း့်္းရိုနင္းကနငရမူမ ်္းႏွ ာင႔  မ နငကနငေသ် ဆံို္း္ တင  ကငမ ်္း   မ တင္ ာင္း၏ အေရ္းပ ပံိုက ို  သ်ဓကမ ်္း 
္ ာင႔ ရ ာင္း ာင္းေ္ပ်ဲက်္း ြဲ႔ပ သညငည္။  



                                                                                             11 

 

     

 
ထ ို႔အ္ပာင ့ဥင္း့်္းေတ ္းေ အပံိုေတ ္းေ အနညင္း မ ်္း  ၊  အန်ေတငဘ၀တ ာင  ူာယငမ ်္းရာငဆ ိုာငႀကံ ေတ ႕ရမညင ႔ 
အ  ာင႔အ မင္းႏွ ာင႔ ့ နငေ အမူမ ်္းအ္ပာင ေက်ာင္းမ နငေသ် ယႏွၱေရ်္းတ့င ို တညငေဆ်ကငႏွ ိုာငရနင တကၠသ ို င ႏွ ာင ႔  
အ့ ို္းရ        တငဆကင ိုပငေဆ်ာငသာင႔ေဲက်ာင္း ့ တင၀ာင့ ်္း  ယငရ်  ေဆ ္းေႏွ ္းေဟ်ေ ္ပ် ြဲ႔ရ်  ေက ်ာင္းသ်္းာသူ 
မ ်္း  က  မ မ တ ို႔ သ   ိုသညငမ ်္းက ို ့ တငအ်္းထကငသနင့ ်   ေမ္း္မနင္းေႏွ ္းရ်တ ာင ၀နငႀက ္း မ  ္ပနင ညငေ္ ဲက်္း 
 ြဲ႔ပ သညငည္။ ဆကင ကင၍  STI Myanmar University ၏ President ေ အ ာငေအ္း၀ာင္းမ   ေက ္း ူ္းတာင့ က်္း 
 ေ္ပ်ဲက်္း ြဲ႔ပပ ္း  ၀နငႀက ္းေန င်ပနင္းသဥပ်မ   ္းအ်္း အမ တငတရ ကငေဆ်ာငေပ္းအပငက်  အမ တငတရဓ တငပံိုမ ်္း 
ရ ိုကငကူ္း ြဲ႔ပ သညငည္။ 

 

    ထ ိုအ မင္းအန်္းသ ို႔   STI Myanmar University ၏ President ေ အ ာငေအ္း၀ာင္း ၊  Board of Directors 
မ ်္း၊  Faculty အသ ္းသ ္း မ   Consultants ဆရ်ႀက ္းာဆရ်မႀက ္းမ ်္းႏွ ာင႔ ဆရ် ၊ဆရ်မမ ်္း ၊   STI Student 
Council ႏွ ာင႔ေက ်ာင္းသ်္းေက ်ာင္းသမူ ်္း  အ္ပာင  STIMU မႏွၱေေ ္းႏွ ာင႔ေရညဘံိုသ်ေက ်ာင္း  ြဲမ ်္းမ  ေက ်ာင္းာသူ  
သူမ ်္း က ညင္း video conference ္ ာင႔ ့ တငပ ၀ာင့်္း့ ်  တကငေရ်ကငေဆ ္းေႏွ ္းဲကပပ ္း အ 
 မင္းအန်္းက ို ေအ်ာင္မာင့ ်  ပပ ္းဆံို္း ြဲ႔ ေဲက်ာင္း သ ရ  ရပ သညငည္။ 
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  ၂၀၁၉   နင ဆနင္းတ ာငက ာင္းပ ြဲ႔ေသ် STIMU ေရညဘံိုသ် Campus ၏ Graduation Ceremony 

                STI Myanmar University သညင မ တင ကငတကၠသ ို ငတ့င ိ္ု  ့ငေသ်  အေ  နငႏွ ိုာငာံရ   
University   of Bedfordshire (UK) ႏွ ာင႔ ပူ္းေပ ာင္း၍  Business Management 
့ ္းပ ်္းေရ္း  ့မ ံနင႔  ြဲမူ ဘ်သ်ရပငတ ာင  Professional  တ့ငဥ ္းအ္ ့င ရပငတညငႏွ ိုာငရနင  ႏွ ိုာငာတံ က် 
အသ အမ တင္ပ   ဘ ြဲ႕သာငတနင္း မ ်္းက ို က မမ်႔အဆာငမ သာငဲက်္း   ာင႔  ့င   ေပ္း   ကငရ  ပ သညငည္။  STI Myanmar 
University ၏ ေရညဘံို သ်  ေက ်ာင္း  ြဲတ ာင   ာင႔  ့ငသာငဲက်္း ြဲ႔ပပ ္း  ေသ် Advanced  Diploma in Business 
Management (ADBM), Diploma in Business Management(DBM) ,   Certificate in Business 
Management ( CBM) သာငတနင္းမ ်္း၏ သာငတနင္းဆာင္းေအ်ာင ကငမ တငေပ္းအပငပ ြဲ အ 
အ မင္းအန်္းက ို ၂ ၀၁၉ ိုႏွ ့င   နင  (၉ )ရကငေန႔   မနကင (၉)န်ရ မ  ေန႔ ညင ( ၁၂) န်ရ အထ  
    ာငတကၠသ ို ငနယငေ္မ MICT park အတ ာင္းရ   Main Conference Hall တ ာင က ာင္းပ ြဲ႔ပ သညငည္။ 

             

အဆို ပ  ADBM, DBM ႏွ  ာင႔ CBM ေအ်ာင္မာငပပ ္းသူမ ်္းသညင the University of Bedfordshire(UK) 
မ တ ိုကငရ ိုကင   ္း္မ ာင႔သညင႔ BA(Hons) Business Administration Program ၏ ေန်ကငဆံို္းႏွ ့င ေိုကငထူ္းတနင္းသ ို႔  
တ ိုကငရ ိုကင၀ာင  ာင႔ရရ  ပပ ္း ၊ အ္ ်္းဘ ြဲ႕ (သ ို႔) ိုပငသကငႏွ ့ငႏွ ့ င ႏွ ာင႔ အထကငရ  ပပ ္း  သတငမ တငထ်္းေသ် အေ   ပင့ ် အ
အရညငအ  ာင္း္ပညင႔မ သူမ ်္းသညင  MBA Program သ ို႔ တကငရ ိုကင ၀ာငေရ်ကင  ာင႔ရရ  ဲကပ သညငည္။ 
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ထ ိုအ မင္းအန်္းတ ာင ႏွ ိုာငာံေတ င်သ   ာင္း္ ာင႔ ္ပညငေထ်ာင့ိ္ု မနငမ်ႏွ ိုာငာံေတ င်အ ကံ ို အေ ္း္ပ ္ ာင္း္  ာင႔ 
အ မင္းအန်္းက ို ့ တာင ြဲ႔ပပ ္း   ရနငကိုနင့ ္းပ ်္းေရ္း တကသၠ ို င၏ ေိုကငထူ္းေဆ်ာင ပ ေမ်ကၡ  STI Myanmar 
Univesity  ၏ Consultant  ဆရ်မႀက ္း ေ  ကငတ် ေ အ  ္မာင႔က  ေိုကင္ပ အမ ်  
့က်္းေ္ပ်ဲက်္း  ႔ြဲပ သညငည္။ ထ ို႔ေန်ကင ADBM, DBM,CBM  သာငတနင္းမ ်္းမ   ထူ္း   နငဆို ရရ  သူမ ်္းအ်္း ဆိုမ ်္း အ
အသ ္းသ ္း    ္း္မ ာင႔ ြဲ႔ပပ ္း ထ္ူး   နငဆို ရရ  သူမ ်္းက ိုယင့ ်္း Advanced Diploma   ေအ်ာင္မာငပပ ္း့ ္းသူ 
 မေမ ူ္းက ိုက ိုိုက ညင္းေက်ာင္း ၊  သာငတနင္းဆာင္းေ အ်ာင ကငမ တငရ ရ  သူမ ်္း က ိုယင့်္း Diploma 
 ေအ်ာင္မာငပပ ္း့ ္း ြဲ႔သူ   မေမသူဲက ယငက   ညင္းေက်ာင္း   မ မ တ ို႔၏ အေတ ႕အႀကံ မ ်္းက ို  ရ ာင္း ာင္း 
 ေ္ပ်ဲက်္း ြဲ႔ပပ ္း  ေက ္း ္ူးတာင့ က်္းမ ်္း ညင္း ေ္ပ်ဲက်္း ြဲ႔ပ သညငည္။ 
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  ဆကင ကင၍  STI Myanmar University ၏ President ေ အ ာငေအ္း၀ာင ္း က 
မို  တ့်က်္း  ေ္ပ်ဲက်္းပပ ္း ေန်ကင ဆရ်ာ ဆရ်မႀက ္းမ ်္း က က    ေအ်ာင္မာငပပ ္း့ ္း ေသ်  ေက ်ာင္းသ်္း ၊ 
၊ ေက ်ာင္းသူ ့ိ့ု ိုေပ ာင္း (၂၂၆ ) ဥ ္းအ်္း သာငတနင္းဆာင္း   ကငမ တငမ ်္း  ေပ္းအပင   ္း္မ ာင႔ ြဲ႔ပပ ္း အမ တငတရ ဓ 
ဓ တငပံိုရ ိုကငကူ္းက် ၊ တကငေရ်ကင ်ေသ် သညင႔သညငမ ်္းက ို  အေက  ္းအေမ ္း္ ာင႔ သညင႔ ံ္ ာင္း္  ာင႔ 
အ မင္းအန်္းက ို  ေအ်ာင္မာင့  ်  ပပ ္းဆံို္း ြဲ႔ေဲက် ာင္းသ ရ  ရပ သညငည္။ 
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University of Bedfordshire (UK) မ  Account Manager Ms Sarineh Tahmasi    STIMU သ ို႔ 
  ်ေရ်ကင္ ာင္း 

            ကမ်မ႕အဆာင႔မ   အ ရညငအေသ ္း္ပညင႔ ပည်ေရ္းက ို ့ဥငဆကငမ္ပတင္မ ာင႔တာငရနင ရညငရ ယင၍ STI 
Myanmar   University    ၏ မ တင ကငတကသၠ ို င တ့င ို ္ ့ငေသ်  University of Bedfordshire (UK)  မ   
တ်၀နငရ  သူမ ်္း မဲက် က ်ေရ်ကငေ ႔ရ  ရ်  ၂၀၁၉ ိုႏွ ့င   နင အတ ာင္းတ ာင  UOB ၏ Account Manager 
Ms Sarineh  Tahmasi  သညင   ရနငကိုနငႏွ ာင႔ မႏွၱေေ ္းပမ  ႕မ ်္းရ   STIMU Campus 
မ ်္းသ ို႔ ်ေရ်ကင ြဲ႔ ပ သညငည္။   

                  ေရ ္းဥ ္း့ ်       နင(၄)ရကငေန႔ နံနကင ပ ိုာင္းတ ာင STI Myanmar University ၏ President 
ေ အ ာငေအ္း၀ာင္း ၊ Board of Directors မ ်္းႏွ ာင႔ေတ ႕ဆံိုက် STIMU တ ာင ကငရ  သာငဲက်္းေနေသ် Program 
မ ်္းႏွ ာင႔ ထ ပငမံ  ာင႔  ့ငမညင႔ Program မ ်္းအေဲက်ာင္း  ေဆ ္းေႏွ ္း ြဲ႔ဲကပ သညငည္။ ေန႔ ညငပ ိုာင္းတ ာင BA(Hons) 
Business Administration Program တ ာင တကငေရ်ကငေန ဲကေသ် 
 ေက ်ာင္းသ်္းာသူ မ ်္းႏွ ာင႔ ေတ ႕ ဆံို ြဲ႔ပပ ္း သာငဲက်္းာ သာငယူမူမ ်္းက ို  “ Class observations “ 
 ္ပ  ိုပင ြဲ႔ပ သညငည္။ ညေနပ ိုာင္းတ ာင  Faculty  of Business မ  ဆရ်ာဆရ်မမ ်္း ၊ Link Coordinator 
မ ်္းႏွ ာင႔ေတ ႕ဆံို ြဲ႔ပပ ္း Business ေက ်ာင္းသ်္းာသမူ ်္းအတ ကင  ဘ်သ်ရပငပ ိုာင္းဆ ိုာငရ် ့ မံ နင႔  ြဲမူႏွ ာင႔ အို
အိုပင   ပငမူပ ိုာင္းဆ ိုာငရ်  အေထ်ကငအကူေပ္းႏွ ိုာငရနင ရာင္းႏွ  ္း့ ် အ ကငအ ြဲမ ်္းအေဲက်ာင ္း  တာင္ပေဆ ္းေႏွ ္း 
 ြဲ႔ပ သညငည္။ ထ ို႔ေန်ကင STIMU ၏ Marketing Team ႏွ ာင႔ Admission Team တ ို႔  ညင္းေတ ႕ဆံိုက်  UOB ႏွ ာင႔ 
STIMU တ ို႔ပူ္းေပ ာင္း  ာင႔  ့ငထ်္းေသ် Program မ ်္းအတ ကင  Marketing and Recruiting  Strategies 
မ ်္းအေဲက်ာင္း ေဆ ္းေႏွ ္း ြဲ႔ပ သညငည္။ 



                                                                                             16 

 

 

                      နင(၅)ရကငေန႔ နံနကငပ ိုာင္းတ ာင MBA Coordinator၊ ဆရ်ာဆရ်မမ ်္း၊ 
 ေက ်ာင္းသ်္းာသူမ ်္းႏွ ာင႔  ေတ ႕ဆံို ြဲ႔ပပ ္း  MBA Program အတ ကင အသ့ငထပငမံ  ာင႔  ့ငမညင႔  Exist Pathway 
မ ်္းအေဲက်ာင္းက ို အ ႀကံ္ပ ေဆ ္းေႏွ ္း  ြဲ႔ပ သညငည္။ ထ ို႔ေန်ကင  ရနငကိုနငတ ိုာင္းေ သႀက ္းအ့ ို္းရအ  ြဲ႔ ကရ
ကရာငတ ိုာင္းရာင္းသ်္း  ူမ   ္းေရ္း၀နငႀက ္း ေန င်ပနင္းသဥပ်မ   ္း၏ “Destiny  Seminar” က ို တကငေရ်ကင ြဲ႔ပ  သ
သညငည္။ ထ ို႔ေန်ကင Engineering ဌ်နမ  ဆရ်ာ ဆရ်မမ ်္း၊ ေက ်ာင္းသ်္းည္။ ေက ်ာင္းသူမ ်္းႏွ  ာင႔ ေတ ႕ဆံို ြဲ႔ပပ ္း 
University of Bedfordshire ၏ Engineering System BREO အတ ကင   ိုအပငသညင႔အေထ င်အကူမ ်္းအ်္း 
 ေဆ ္းေႏွ ္းကူည ေပ ြဲ႔ပ သညငည္။ ညေနပ ိုာင္းတ ာင Operation Department မ  administrater,  team Member 
မ ်္းႏွ ာင႔ေတ ႕ဆံို ြဲ႔ပပ ္း STIMU ေက ်ာင္းတ ာင္း ိုပငာနင္း့ဥငမ ်္းက ိုတာင္ပ ြဲ႔ပပ ္း  STI မ  UOB၏ 
သာငရ ို္းအသ့ငမ ်္း ေ္ပ်ာင္း ြဲ   ာင ႀက  တာငအသ ေပ္းရနင ေတ်ာင္းဆ ိုမူမ ်္း  ္ပ  ိုပင ြဲ႔ပပ ္း  အ္ပနငအ  နင  
 ေဆ ္းေႏွ ္း ြဲ႔ဲကပ သညငည္။ 
                            နင (၇) ရကငေန႔တ ာင မႏွၱေေ ္းပမ  ႕သ ို႔ ေရ်ကငရ  က် STI Myanmar University 
 Mandalay            Campus  မ တ်၀နငရ  သူမ ်္းႏွ ာင႔တ ႕ဆံို ႔ြဲပပ ္း   ကငရ  ေဆ်ာငရ ကငေနေသ်  ိုပငာနင္း့ဥငမ ်္း 
အေဲက်ာင ္း ၊ ထပငမံေဆ်ာငရ ကငမညင႔အေဲက်ာင္းအရ်မ ်္းက ို   ေဆ ္းေႏွ ္း  ြဲ႔ဲက ပ သညငည္။ ညေနပ ိုငာင္းတ ာင STIMU 
မႏွၱေေ ္း Campus ရ    ဆရ်ာဆရ်မ မ ်္း ေက ်ာင္းသ်္းာသူမ ်္းႏွ ာငင့္ ေတ ႕ဆံိုပပ ္း သာငဲက်္းမ ိုို အရ
အရညငအေသ ္းပ ိုာင္းဆ ိုာငရ် မ ်္းေဆ ္းေႏွ ္း ြဲ ႔ပပ ္း အမ တငတရဓ တငပံိုမ ်္း ရ ိုကငကူ္း ြဲ႔ေဲက်ာင္း သ ရ  ရပ သညငည္။ 
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           STI Myanmar University မ  တကသၠ ို င၀ာငတနင္း ့်ေမ္းပ ြဲ ေ္ ဆ ိုပပ ္းသမူ ်္းအတ ကင   

                                             Info Day Session  က ာင္းပ္ ာင္း 

 

        STI Myanmar University ၏ “Info Day  Session” အ မင္းအန်္းက ို  ၂၀၁၉ ိုႏွ ့င    နင  
(၁၅)ရကငေန႔ ေန႔ ညင (၁)န်ရ မ  (၃)န်ရ အထ  MICT park အတ ာင္းရ   STI Myanmar University  (4th) 
floor တ ာင က ာင္းပ ြဲ႔႔ပ သညငည္။ ထ ိုအ မင္းအန်တ ာင  အ မင္းအန်္း့တာငေဲက်ာင ္း  ေဲက္ာ်ပပ ္းသညငႏွ ာင႔ STI  
Corporate Video က ို္ပသ ြဲ႔ပ သညငည္။ ထ ို႔ေန်ကင STI Myanmar University ၏  President  ေ အ ာငေအ္း၀ာင္း 
မ  ႏွ  တင  နင္းဆကငအ မ ့်က်ေ္ပ်ဲက်္း  ြဲ႔ပပ ္း   University of Bedfordshire မ  Link Coordinator  

         

  Dr.Yongmei Bentley မ  ညင္း  University of Bedfordshire (UK) ႏွ ာင႔ STI Myanmar Universityတ ို႔ 
   တငဆကင ိုပငက ိုာငေနသညင႔  ိုပငာနင္း့ဥငမ ်္းအေဲက်ာင္း  ရ ာင္း ာင္းေ္ပ်ဲက်္း ြဲ႔ပ သညငည္။  ဆကင ကင၍ STI 
Myanmar University တ ာင  University of Bedfordshire မ  တ ိုကငရ ိုကင   ္း္မ ာင႔ေသ် BA (Hons)  Business 
ဘ ြဲ႕က ိုရရ   ြဲ႔ပပ ္း ယ ိုအ   နငတ ာင  STI Myanmar University တ ာင MBA (general) တကငေရ်ကငေနေသ် 
မ နင႔ နင႔ေက င် ၊ BA(Hons) Civil Engineering ဘ ြဲ႕ရ ေမ်ာငေသ င်သူႏွ ိုာငေ၀ႏွ ာင႔  BA(Hons) Civil Engineering 
တ ာင ေန်ကငဆံို္းႏွ ့ငသာငတနင္းတ ကငေရ်ကငေနေ သ်  ေမ်ာငေအ်ာငမာင္း့ ို္းက ညင္း  STI Myanmar 
University တ ာင တကငေရ်ကငသာငဲက်္းေန  ေသ် ပည်သာငဲက်္းမူ အေတ ႕အႀက ံမ ်္း မ  ေ၀ေပ္း ြဲ႔ပပ ္း အ မင္း 
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အန်္းက ို ေအ်ာင္မာင့ ်  ပပ ္းဆံို္း ြဲ႔ပ သညငည္။ ထ ိုအ မင္းအန်္းသ ို႔ သညင႔သညငမ ်္း ့ို့ိုေပ ာင္း 
(၁၅၀) နင႔တကငေရ်ကင ြဲ႔ဲကပပ ္း STI Myanmar University Campus က ို  ညင္း 
  ညင႔ ညငဲကညင႔ရူ ြဲ႔ဲကေဲက်ာင္းသ ရ  ရပ သညငည္။ 

              

 

                 University of Bedfordshire (UK) ၏ link Coordinator Dr.YongMei Bentley  

                                                            STIMU သ ို႔ ်ေရ်ကင္ ာင္း 

၂၀၁၉ ိုႏွ ့င   နင (၁၄)ရကငေန႔ မ  ၁၇ ရကငေန႔အထ  University of Bedfordshire (UK) မ  Link Coordinator  
Dr Yongmei Bentley သညင  ရနငကိုနငပမ  ႕ႏွ ာင႔ မႏွၱေေ ္းပမ  ႕ရ   STI Myanmar University Campus 
မ ်္းသ ို႔ ်ေရ်ကင ြဲ႔႔ပ သညငည္။ ေရ ္းဥ ္း့ ်   နင  (၁၄)ရကငေန႔ မနကငပ ိုာင္းတ ာင STIMU၏ Faculty of Business 
Coordinator မ ်္း၊  ဆရ်/ဆရ်မ မ ်္း၊ ေက ်ာင္းသ်္း/သူ က ိုယင့်္း  ယငမ ်္း ၊  BA(Hons) Businesss 
Administration ၏  “ Course Committee  Meeting “ က ို ္ပ  ိုပငေဆ ္းေႏွ ္း ြဲ႔ပ သညငည္။  ဆကင ကင၍ 
ေန႔ ညငပ ိုာင္းတ ာင BA (Hons)  Final Year တကငေရ်ကင  ေနေသ်  ေက ်ာင္းသ်္း/သူမ ်္းႏွ ာင႔ ေတ ႕ဆံိုို္ ာင္း၊  
Class  Observation  ္ပ  ိုပင္ ာင္းတ ို႔ အ္ပာင  ေက ်ာင္းတကငေန့ဥင ႀကံ ေတ ႕ရေသ် အေတ ႕အႀကံ မ ်္းႏွ ာင႔  
အ ကငအ ြဲမ ်္းက ို  ေမ္း္မနင္းေဆ ္းေႏွ ္းေပ္း ြဲ႔႔ပ သညငည္။   
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                             နင  (၁၅)ရကငေန႔ မနကငပ ိုာင္းတ ာင MBA (General) န ာင႔  MBA ( Hospital and Health 
Services Management)  ဘ ြဲ႕မ ်္းအတ ကင သာငဲက်္း   ကငရ  ေသ် ဆရ်/ဆရ်မမ ်္းႏွ ာင႔ ေတ ႕ဆံိုပပ ္း “ 
Course Committee Meeting” ္ပ  ိုပင ြဲ႔႔ပ သညငည္။  ေန႔ ညငပ ိုာင္းတ ာငတကၠသ ို င၀ာငတနင္း့်ေမ္းပ ြဲ  
 ေအ်ာင္မာငပပ ္း ေသ် ေက ်ာင္းသ်္း/သူမ ်္း အတ ကင   ္ပ  ိုပငေသ် “ Info Day Session”  တ ာင  University 
of Bedfordshire  (UK) ႏွ ာင႔ STI Myanmar University  တ ို႔ပူ္းေပ ာင္း ိုပငေဆ်ာငေနေသ်  ဘ ြဲ႕ႀက  /ဘ ြဲ႕႔  နင 
ဘ်သ်ရပငမ ်္းအေဲက်ာင္း ရ ာင္း ာင္းေ္ပ်ဲက်္း ြဲ႔ပ သညငည္။ ညေနပ ိုာင္းတ ာင STIMU တ ာင  မဟ်ဘ ြဲ႕ 
သာငတနင္းမ ်္းတကငေရ်ကငေနေသ် ေက ်ာင္းသ်္း/သူမ ်္းအတ ကင Training Program ္ပ  ိုပငရ် BREO,  
Session On Guided Learning , Library Resources ,  Journal Reading , Mitigation & Academic 
appeals တ ို႔ႏွ ာင႔ပတငသကင၍ အေသ္း့ တင  ေဆ ္းေႏွ ္းသာငဲက်္းေပ္း ြဲ႔ပ သညငည္။ 

    

 

  နင  (၁၆) ရကငေန႔တ ာင မႏွၱေေ ္း STIMU Campus သ ို႔ သ ်္းေရ်ကင၍  MBA   ဘ ြဲ႕သာငတနင္း 
တကငေရ်ကငေနေသ် ေက ်ာင္းသ်္း/သမူ ်္း အတ ကင Training Program ႏွ ာင႔ Info Day  Session 
မ ်္းက ို ္ပ  ိုပင ြဲ႔ပ သညငည္။   နင  (၁၇)ရကငေန႔တ ာင  Faculty မ  ဆရ် /ဆရ်မမ ်္း STIMU မႏွၱေေ ္း Campus ရ   
BA(Hons) Business Administration Program မ  ဆရ်/ဆရ်မမ ်္း ၊   ေက ်ာင္းသ်္း/သူမ ်္းႏွ ာငင့္ ေတ ႕ဆံိုပပ ္း 
Class Observation ္ပ  ိုပငက်  သာငဲက်္းမ ိုို အရညငအေသ ္းပ ိုာင္းဆ ိုာငရ် မ ်္းေဆ ္းေႏွ ္း ြဲ ႔ပပ ္း 
အမ တငတရဓ တငပံိုမ ်္း ရ ိုကငကူ္း ြဲ႔ေဲက်ာင္း သ ရ  ရပ သညငည္။ 
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                                     STI  MU School Academy   ာင႔  ့ င္  ာင္း 

                             STI Myanmar University သညင ၂၀၁၉ ိုႏွ ့င   နင  (၂၀)ရကငေန႔တ ာင STI Myanmar 
University မ  တကၠသ ို င ၀ာငတနင္းမေအ်ာင္မာငေသ္းသူမ ်္းအတ ကင အ  ာင႔အ မင္းသ့ငတ့ငရပငအ္ ့င  STIMU 
School Academy က ို အမ တင ၃၉ (ေအ) ေတ င်၀ာင မင္း ၊  ေံို္မ  ႕နယင၊ ရနငကိုနငပမ  ႕တ ာင    ာင႔  ့င ြဲ႔႔ပ သညငည္။  

               

STI MU School Academy သညင တကသၠ ို ငဝာငတနင္း့်ေမ္းပ ြဲ မေအ်ာင္မာငေ သ်ေက ်ာင္းသ်္းေက ်ာင္း  
သမူ ်္း အတ ကင First Diploma Level 2 Programက ို (၁)ႏွ ့ငဲက် သာငယူပပ ္း  သညငႏွ ာင႔  ့ ္းပ ် ္းေရ္း ၊  အ
အာငေ ာငန ယ်၊  သတာင္းအ  ကငအ ကငန ာငင့္နညင္း ပည်၊ က နင္းမ်ေရ္းသ ပ ံ အ့ ရ  ေသ် ဘ ြဲ႕သာငတနင္းမ ်္းက ို  
ဆကင ကင  သာငယ ူ  ာင႔ရႏွ ိုာငရနင ရညငရ ယင၍   ာင႔  ့င္ ာင္း္ ့ငပ သညငည္။ 
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