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                  News Letter ( July and Aug ) in 2019 

 

STI Myanmr University Engineering ေကူ် ာင္းသ်္းာသ/သူ်္းာ က ်္းာ းျင  င ယ္ လာငေက င်   ာ္   ္း ခရီးစဥင 

          

         

 STI Myanmar University ႏွ ာငင္႔  University of  Bedfordshire (UK) တ ိုင္႔ /္းေ  ာင္း းာ္ငင္႔ယ  ငေသ်  BEng     
(Hons)  အာငဂူာင   ်ဘ္ြဲ႕သာငတ င္းသူ်္း   ာ ေ ်ကင္ ဆို္း ႏွ  င ဂိုစင /္းတ င္းသူ်္းက ို  ေအ်ာငာသာင ္်   တကငေ္  ်ကင   
 းျ် ္းျင္း /္းးကသးျငင္႔ Civil ႏွ ာငင္႔ Architecture  ေကူ်ာင္းသ်္းာ သ/ (  ) ခရီးစဥ ္းသးျငည္၂၀ာိုႏွ  င  ဇ/ယ ိုာငယ 
(၄)္  ကင ေ င္႔သ (၅) ္  ကငေ င္႔ အ   ေယင္႔ယ်ေ္  ္းာ္   ္း ခရီးစဥငက ို က ်္းာ းျင  င ယ္ လာငေက င် သ လ႕ ္       ောေ္တ်ာင္းျငႏွ ာငင္႔  
အ ာငက္  ေ ္  ်သူ်္းသ ိုင္႔ သ္်္းေ္  ်ကငေယင္႔ယ်ာြဲင္႔းက  သးျငည္။ 
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  STIMU ာ ္ဌသအႀက သင Industry Advisory Board Meeting ႏွ ာငင္႔ Internship certificate                                       

                                 Awarding Ceremony ကူာင္း ာာာင္း 

     

                  STI Myanmar University ႏွ ာငင္႔  University of  Bedfordshire (UK) တ ိုင္႔ /္းေ  ာင္း  
းာ္ငင္႔ယ  ငေသ်  BEng       (Hons) အာငဂူာင   ်ဘ္ြဲ႕သာငတ င္းသူ်္း   ာ ေ ်ကင္ ဆို္း ႏွ  င ဂိုစင /္းတ င္းသူ်္းက ို  
ေအ်ာငာသာင ္်   တ ကငေ္  ်ကင းက သးျငင္႔ Civil ႏွ ာငင္႔ Architecture  ေကူ်ာင္းသ်္းာ သ/ (  ) ခရီးစဥ ္းသးျင  သ သ တ ိုင္႔ 
သာငးက်္းတတငောသ်ကငာြဲင္႔ေသ်  ဘ်သ်္   ငသူ်္းက ို ယို ငာ င္းာာ္ငတ္ာင္း ယကငေတ္႕ႏွ ာငင္႔ ္ကင  ငသ ို ္    ေ ္   င ရ 
 က္ူသင္းကူာငတတငောသ်ကငသ ိုိုို္      ေ ္   င   ေ္်ကငယို ငေ္  ္း  ကိုသၸစ ႀက ္း သူ်္းတ္ာင အယို ငသာငအား င ည္၂၀ာိုႏွ  င  
ေသယသ   ဇ/ယ  လာငယအ   (ည )ယတ်  တ်္ င သင္းေ္်ာငေ ာြဲင္႔းက  သးျငည္။ ာင္းကိုသၸစ ႀက ္းသူ်္းသ ်  M.K.T 
Construction Co.Ltd , Orange home Trading & Construction Ltd ,   Facility Link , Moe Myint San 
Family Construction,  YCDC, Surbama International Consultants (Myanmar ) Co Ltd,  SJ Co.Ltd 
တ ိုင္႔ား ငးက   ္း  ည္၂၀ ာိုႏွ  င ဇ/ယ  လာင ( ၂ည)္  ကငေ င္႔ တ္ာင MICT Park  အတ္ာင္း္     STIMU Campus  တ္ာင ေ င္႔ယးျင  
(၂) ်္   သ  (ည)  ်္   အ  “ Industry  Advisory      Board Meeting”   က ိုာ လယို ငာြဲင္႔  သးျငည္။   
                               STI Myanmar University ာ  Board of Directors သူ်္း ရ  Faculty of 
Engineering သ  ဌ် သ  ္း သူ်္း ရ ္္  ်ာ္္  ်သသူ်္းႏွ ာငင္႔အတ/  Industry Advisory  Board သ  ယို ငာ င္း္   ာငသူ်္း ရ  
 Myanmar Construction Entrepreneurs Association( MCEA)    ာ Advisor ခရီးစဥ ္း္ာင္းေဌ္း   ရ MCEA ာ  
အေ ္ေ အ္တ္ာင္းေ္  ္းသ  ္းရ  M.K.T Construction Co.Ltd ာ CEO ခရီးစဥ ္းသ  ူလ္းာသာငင္႔  ရ ာသ ငသ်ႏွ ိုာငာဆအာငဂူာင   ် 
အသာင္း  ာ ဒိုခရီးစဥကၠဌ ခရီးစဥ ္းာာငေသ်ာငေဌ္း တ ိုင္႔သ  Internship ္ာင္းသးျငင္႔ ေကူ်ာင္းသ်္း ရသ/သူ်္းႏွ ာငင္႔ တငသကင္သက္၍  
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သဆို္းသ င ာူကငသူ်္း  ရအႀကဆခရီးစဥ်စငသူ်္းေ ္း္သက္၍  ႏွ  ငခရီးစဥ ္းႏွ  ငးကင အာ  ငအယ  ငေ္္္းေႏွ္္းာြဲင္႔းက   ္း STIေကူ်ာင္းသ်္း 
ာသ/သူ်္းက ို Certificate သူ်္းအသ ္းသ ္းာ  ူ္းာသ ာငင္႔ာြဲင္႔  သးျငည္။  

      

                               

                                Systematic Review Workshop က်ငး္ပ ျငး္ 

                     

                ၂၀၁၉ျ ုွႏစ္္ ဇူ လင္ိူလ၁၁၃္ က္္  ေန႔င္္     မ က္္ လ၉၃္ ာ ီမွ္္ ေူလ္လ၁၂၃ ာ္ ီီအလ္ူွလွိင္္မလွဳိ န္္
 MICT park ီန႔င္း ွလ္ STI Myanmar University Campus န႔င္္ “္ Systematic Review ” 
 သင္န ္းကလ ္ပလ ေျ်ျခေပပသလ္္္      နင္သင္န ္းန႔င္္န႔ခဲ ကပ္ပ္မာကာ္္ ပက္နာ္တီး၀င္းျလ င္မွ္ Research 
methodology နစ္ျ  ပွိူ ပ္္ ာန႔င္္ Systematically Review  ကလ ီသံ း ပွိပပက  မလ္ကခေသလ ေ္
ႀကလွိနင္စတ္းစားသင္ေ္ေကာင္း္း္ မလ္သလ္ေီ ာမ်ားူလ ီပ္္ေကာင္း္ း္ systematically review္  ပွိူ ပ္သလ္ေ ္
ီျပ္ ႀကံွိ္န႔ဳူာုႏလ င္သလ္ေ္Challenge မ်ားီ္ေကာင္းကလ ္ ွင္းူင္း္ ပာ ပျခေ္ပီလး္STI Myanmar University 
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Health Science သင္န ္းမ်ားမွ္္က်ာင္းသားသသဇမ်ား္း္စလန္၀င္စား သဇ္ ူဇငန္မ်ား 
နက္္ ာကျ္ခေ္ပီး္သလူလ သလ္မ်ားကလ ္  ာုွႏင္ေ္္ ႔း္ုႏ႔း္မး မ ္းျခေ္ေက္္ေကာင္း္သလ ွလ ပပသလ္္ 

  
              Yangon Innovation Center းာ္ငင္႔ ္ြဲသ ိုင္႔ STI Myanmar University တကငေ္  ်ကငာာာင္း 
 

န္ ေ္ျန္္ ူဇငန္ူ ဇ ႔န္မ်ားအတြက္္ မလမလနလ ေ္ စလန္ကဇးေကံ ္ နီအ႔င္ဲ န္ီးူလ သလ့္ ္ ီလမ္မက္ီသီးသီးကလ ္
ီ္ကာင္ီအလ္္ဲာ္ႏို   ္ င္္ရန္ီျ႔င့္ီူမ္းမ်ား    ႏို   ္ င္ရန ္Yangon Innovation Center က   ဖြ ္႔လ စ္ခဲ႔ပါသည္။ 
ထ   ဲ႔င့္ပ႔ခီျမ္းီ ားကလ ၂၀၁၉ခ ႏို စ္ ဇြင္ရန္လ  ွိဳ ္ (၁၇)  က္ေင္ရန႔္က္က်င္းပ ပွိူ ပ္ျခ့ ာ STI Myanmar University 
၏္ President ေ ဒခ ္ေအင္း၀ ္င္း္ ုႏွင့္ီနဇ္Business္ ုွႏင့္္Engineering္ ္က်ာင္းသားး္္က်ာင္းသဇမ်ား ဲစ္ေက 
သလ့္္္မာင္္   ္းူင္းး္္မာင္ လ ္း က္း္မျလ င္မလ းပ႔င့္္ီာင္း္မ င္ပ႔င့္ ဲ ္နလ ေမွ္ျ ဴ္ နဇ႔မ္း္ မာက္စြြာ 
တက္ေ ြာကခ္ဲ႔႔ကပါသည္။ 
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The 4th annual Meeting of China-ASEAN Rail Transit  Education and Training Association  
 (CATETA)  Forum   ္ူးႀကလမ္္  မာကု္ႏစွပ္န္ူ လလ္ီူ ာျသံလ ေ္         STI Myanmar 
University မနွက္္  ာက္္  ႔း္ုႏ႔း ျငး္ 
       

 

 

  ီ္ ွဳ္နာင္ီာ ွုွႏင္ေ္ီာ နီံ္ုႏလ ္င္ငံမ်ား ွလ္ ပ ျၢူလက္ ္က်ာင္းမ်ား္ ၏ီ္  င္ေ မင္ေ္ ပလာဲ႔ံေ္ဲလွိးနလ း  နက္္
္စ  ္္ုႏွင္ေ္ ီာ ီနံုႏလ င္ငံမ်ားုႏွင္ေ္ တ္ ာပုႏလ င္ငံမ်ားန႔င္္ီ လကီ္ းပပူာမလ္ေ္One Belt One Road 
 အားူမ္းႀကီး္ဲာက္ူ ပ္ုႏလ င္   ္ ပပ၀င္ မလ္ေ္ ုႏလ င္ငံမ်ားုႏွင္ေပန္သက္္ ္္ ႔း္ုႏ႔းသလ္ေ္ The 4th annual 
Meeting of China-ASEAN Rail Transit  Education and Training Association   (CATETA)  Forum  
သလ ႔ STI Myanmar University မ တက္ေ ြာက္ခဲ႔ပါသည္။ 
                            န  န္ုႏလ င္င ံ Guizhou P.R န႔င္္ ၂၀၁၉ျ ုွႏစ္္ ဇူလ င္၂၂ က္္ ေမွ္၂၁  က္္ ေီအလ ္
က်င္းပျခေ ာန႔င္္STI Myanmar University ၏္ Faculty of Engineering မွ္ Senior Lecturer   ာ္
တီးမ လ်ွိးမင္းူွလွိင္ုႏွင္ေ္Lecturer   ာမ္ ၚ လ္မ႔ ္္ီာင္္မလ းနလ ေ္နက္္  ာက္ျခခေေကပပသလ္္္  ဇူလ င္၂၂္  က္္ ေန႔င္ ္
  ာမ လ္မ႔ ္္ီာင္မလ းမွ္ Forum သလ ေ္ နက္္ ာက္ူာ္သာ္ီာ ီနံုႏလ င္ငံမ်ားုႏွင္ေ္Group Presentation္
 ပွိူ ပ္ျခေ္ပီး္ ဇူလ င္၂၁ က္္ ေန႔င္္STI Myanmar University ကလ န္စား္ China University မ်ားုႏွင္ေ္
Presentation္  ပွိူ ပ္ျခေေပပသလ္္ ္ယ ္င္း Forum တြ ္္ ီာ ီနံုွႏင္ေ္တ္ ာပုႏလ င္ငံမ်ားေကား  ီ လကီ္ းပပမလ္ေ္
 One Belt One Road (OBOR )  အားူမ္းႀကီး္ဲာက္ူ ပ္ ာ ္ န႔င္္  မ ္မာုႏလ င္ငံူလ္း္ပပ၀င္ုႏလ င္  ္္ 
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န  န္ုႏလ င္ငကံဇမင္မွ္မဇ န-္္ူား ွလွိး-္ မုႏၱေ္ူး္-္က်ာက္ ဲ ီအလ ္  အားူမ္းကလ  ္ဲာက္ူ ပ္ုႏလ င ္  ္ီန႔က္္
 လ္ ႔န္အား္သာီစီီစတ္မ်ားီ္ေကာင္းုႏွင္ေ္  မ ္မာေ အား  ူမ္းမ်ား ္ ကလ ္ ီ င္ေ မင္ေ္ ္ ာင္ ႔က္မဇမ်ား ပွိ 
ူ ပ္ုႏလ င္  ္္္ ာင္ ႔က္မလ္ေ္ လ္းူမ္းမ်ားီ္ေကာင္း  ္ ႔း္ုႏ႔း ျခေ္္ေကာင္း   သလ ွလ ပပသလ္္ 

            STI  Myanmar University ႏို  ္႔ Theptarin Hospital တ  ႔ MOU လကမ္ တေ္ င္းထ  င္းးခ င္္း 

    

STI Myanmar University ႏွ ာငင္႔ Theptarin Hospital တ ိုင္႔အးက်္း Memorandum of Understanding (MOU) 

 ်္းယးျငသႈ  ်ာူ္ ငယႊ်ယကငသ တငေ္  ္း  ို္းာာာင္း အာသင္းအ ်္းက ို  ည္၂၀ာိုႏွ  င ဇ/ယ  လာင (ည၀)္  ကငေ င္႔ သ ကင         

(၀)  ်္     ာ ငင္႔  တ္ာင     ိုာင္းႏွို ာငာဆ  ဘ ငေက်ကင သ လ႕္     Theptarin Hospital တ္ာင ာ လယို ငာြဲင္႔င္႔  သးျငည္။  

                      

 
 
 
                      ို အာသင္းအ ်္းတ္ာင STI Myanmar University ာ President ေဒဒာာငေအ္း္ာင္း ႏွ ာငင္႔  
Theptarin Hospital ာ   Founder and CEO  Emeritus Professor  Thep Himathongkam    တ ိုင္႔က 
ယကငသ တငေ္  ္း  ို္းာြဲင္႔းက   ္း ရ  STI Myanmar University ာ Board of director 
သူ်္းား ငးကေသ် ေဒ ကငတ်သ  ူလ္းသ  ူလ္းႏွ ိုာငရ  ေဒ ကငတ်ာ  ူလသ်ယ္ာင  ႏွ ာငင္႔   Theptarin Hospital  ာ Associate 
Director  Tanya Vannapruegs ႏွ ာငင္႔  ္ ္  ်္ ငသူ်္း ရ   Nutrition and Dietetics Team သ  အ်ဟ်္   
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 းျ်္   ာငသူ်္း တကငေ္  ်ကင   ္း  အာ  ငအယ  ငေ္္္း ေႏွ္္း သ / သူ်္း ာ လ ယို ငာြဲင္႔ းက   သးျငည္။    ိုအာ ာင ေကူ်ာင္းႏွ  ငာို 
းက်္းအ ်ဂတငတ္ာင ာ လယို ငသးျင င္႔  အ   အ ခရီးစဥငသူ်္းက ို ေ္  ္း္္ြဲာြဲင္႔ းက ္  ်တ္ာငအ ်္းအ  ်ႏွ ာငင္႔ အ်ဟ်္   
္ ိုာင္  ်ဧ္    ်သူ်္းတ္ာင   အတ/တ/ /ေ  ာင္း  ေ္်ာင္  က္ငသ/ာ လယို ငႏွ ိုာင္   င ရ STI Myanmar Uniersity တ္ာင 
တကငေ္  ်ကငေ ေသ်   ေကူ်ာင္းသ်္း ရ ေကူ်ာင္းသ/သူ်္း  ရ ္ င သင္းသူ်္းအတ္ကင  Exchange   Program သူ်္း ရ 
Short-term Program သူ်္းႏွ ာငင္႔  Intern ္ာင္း္သက္၍ အ ယို ငသာငအ ာာ္ငင္႔အေ္  ္းသူ်္း သူ်္း ္် ္  ္    ေ ္   င  Theptarin 
Hospital သ ိုင္႔ ေ ယႊတငႏွို ာင္   ငား ငသးျငည္။   ိုင္႔အာ ာင သိုေတသ ယို ငာ င္းသူ်္း    ်တသင္းးတင ြ္ဲသူ်္း ရ ေ္္းဘကင   
္ ိုာင္  ်     းျ ယ်ာဆသူ်္း   /္းေ  ာင္းယို ငေ္်ာငႏွ ိုာင္   ငႏွ ာငင္႔  ႏွ  ငႏွ ိုငာင ာဆ ခရီးစဥင  ေကူ္းသ/ အ   အ ခရီးစဥငသူ်္း း ယ  ငႏွ ိုာင္   င  
္  းျင္   ္င္သက္၍   MOU က ို ယကငသ တငေ္  ္း ို ္းာြဲင္႔ာာာင္း  ား ငေးက်ာင္း  သ ္    ္    သးျငည္။  
 
              STI Myanmar University မွ Passage to ASEAN (P2A) Program  သ ို႔ တက္ေရ က္္ ျ္င္း 
        STI Myanmar University သလ ္ Passage to ASEAN (P2A) Program ၏္Member University 
နစ္ျ  ဲစ္သလ္ေီန႔က္္ုႏွစ္စတ္ီာ နီံီဲ႔ခဳ၀င္္နက သလ ူ ္မ်ားမွ  STIMU ၏္ ္က်ာင္းသားသသဇမ်ားကလ   
ဲလန္ေကား္ ေူ ွလပပသလ္္ 

      

                                      STI Myanmar University္ ုွႏင့္္University of Bedfordshire (UK) နလ ေ္
ပဇဇး္ပပင္းဲ႔င့္ူွစ္္သာ္ BEng(Hons) Engineering နက္္ ာက္္ ္သာ္ီန ္းမွ္္က်ာင္းသားသ သဇ္လ၂၀၃တီး္
သလ္္  ာမမ်ားတီး္ ာင္္   “Passage to ASEAN Association  (P2A) Program” သလ ေ္နက္္ ာက္  ္္
 ၂၀၁၉ျ ုွႏစ္ေသျ န္လ(၃ က္္ ေမွ္လ၉ ၃္ က္္ ေ္ီအလ္အလ င္းုႏလ င္ငံ္ Rangsit University သလ ေ္အ႔က္ျ႔ာျခေေကပပသလ္္ ္ 
STIMU ္က်ာင္းသားသသဇမ်ားသလ္  Forumn သ  ႔ ္နက္္ ာက္ူာ္သာ္ီင္ လ  ီး ွားး္ူာီလ ္ း္ ၊ီနက္ မ္္ း္ 
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စကာာၤပဇုႏလ င္ငံမွ္္က်ာင္းသားသသဇမ်ားုွႏင္ေ္အလ င္းုႏလ ္င္ငံ ွလ္Rangsit University န႔င္္ ္န႔ဳ ံ  ္္ ီျ်င္းျ်င္း 
မလန္ က္ေက္ပီး္ Rangsit University ၏္ Campus Tour ီ ဲစ္္   နက သလ ူ္္ ပ ၀ဴ္ ္
ီန႔င္းသလ ေ္ူွလ္ေူလ္ေကလ္ေ ဇးခ ္င္း း   Thai Cooking Club ီ ဲစ္္ အလ င္း လ း ာီစားီစာ္မ်ား ဲင္ ေ ္
ျ်က္ ပွိန္ ပင္ င္ ျင္း း ္ မလမလနလ ေုႏလ င္ငံ၏္ လ း ာနတ္္ က်းမဇ္ုႏွင္ေ ္ ္ ေူအံ းနမ္းီစတ္ီူာ မ်ားကလ ္ 
အြာဆီယ္ႏို   ္ ္မ   ေက/ြာ ္င္းသြာင္းးသာမ/ြာင္းႏို  ္႔ ီျ်င္းျ်င္းမွ်္၀းခ ္င္း အးပ ္  မ ္မာ လ း ာသႀကာၤ ္နလမ္းုႏွင္ေ္ပ ျံ
ပ ျံီက္ီူွနလ ေ ဲင္ေ ္က ပ္ဲ်ာ္္ ဲျခေေကပပသလ္္္ 

 

ထ  ႔အးပ ္္ အလ င္းုႏလ င္ငံင ္္ကာက္္မလွဳိ ွလ္ မင  ားုႏွင္ေ္ီအင္က ္  ာမ်ား္ုႏွင္ေ  Shopping Mall မ်ား္ သလ ေ္
ူွလ္ေူလ္ေကလ္ေ ဇျခေေက္ပီး္ အလ င္းုႏလ င္ငံ၏္Transportation System ီ္ေကာင္း္ ေူူာျခေေက ကာ္ ေသျ န္လ၉၃္
 က္္ ေန႔င္္ မ ္မာုႏလ င္ငံသလ ေ္္ီာင္ မင္္ပ်ာ္ ငင္စ႔ာ္  ပ ္ူလ္္ ာက္ ွလျခေ္္ေကာင္း္သလ ွလ ပပသလ္္ 
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                           STI Myanmar University ၏ Student Council Election က်င္းပ ျငး္ 

STI Myanmar Univeristy ၏္ Student Council န႔င္္ ူစ္ူပ္္  ာမ်ား ွလ္ သလ့္ီန႔က္္ Student 
Council by Election ီျမ္းီ ားကလ ္ ၂၀၁၉ျ ုွႏစ္္ ေသျ န္လ၉၃္ ္  က္္  ေန႔င္္ ္ ူွလွိင္္မလွဳိ န္္ MICT park 
ီန႔င္း ွလ္STI Myanmar University န႔င္က်င္းပ ပွိူ ပ္ျခေ ာ္ ္STI Myanmar University ၏္Consultant 
  ာမႀကီး္္ ၚူွေက ုွႏင္ေ္Business္ုႏွင္ေ္ Engineering ဌာ မွ္  ား  ာမမ်ားက္္ ႔းျ်န္္ပးျခေပပသလ္္ 
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                                             Academic Writing Workshop ကျ်္င္းပ္ ျ္င္း 

                 

                   STI Myanmar University သည ္ မိတ္ဖက္တကသၠိိုလ္ျဖဖ္္ေသာ အဂၤလန္ႏို္ိို္ငင္ံ  University of 
Bedfordshire ( UK) ႏို္ င္င္႔ ပ ူး္ေပ င္ူး၍   ဘ ြဲ႕ႀကိိဳ ၊ဘ ြဲ႕လ န္ ဘာသာရပ္ မ ာူးကိို  ႏိို္ိုင္ငံတကာအကင္င္႔မီ 

သင္ၾကာူးပိိုင္႔ခ လ က္ရ ိၿပီူး ႏိို္ိုင္ငံသာူးတာီးူးခ င္ူးအတ က္ လိိုအပ္္ေသာအသိအျမင္၊ ဗဟိုသိုတ မ ာူး 
ရရ ႏိိို္ိုင္ရန္        ျမန္မာႏို္ိိုင္ငံမ  ပညာ႐ င္မ ာူးသာမက ၊ ႏို္ိိုင္ငံတကာ ပညာ႐ င္မ ာူးကိို ဖိတ္ၾကာူးၿပီူး ္ေဟာ္ေျပာပ ြဲ  
မ ာူး ၊ သင္တန္ူးမ ာူးႏို္ င္င္႔ Workshop မ ာူးကိို အခ အာူး္ေလ ာ္ဖ ာ က င္ူးပ္ေပူးလ  က္ ရ ိပ သည္။  
                 ၂၀၁၉ခိုႏို္ ဖ္ ၾသဂိုတ္လ (၄)ရက္္ေနင္႔ မနက္ (၉)နာရီမ  (၁၂)နာရီအထိ လ ိိဳင္ၿမိိဳ႕နယ္  MICT park 
အတ င္ူးရ ိ  STI Myanmar University Campus တ င္ “Academic Writing  ”  သင္တန္ူးကိို ပိိုင္႔ခ ခြဲင္႔ပ သည္။ 

ယင္ူးသင္တန္ူးတ င္ ဂ ပန္ႏို္ိိုင္င ံ Nagoya University တ င္ PhD Associate Professor  အျဖဖ္ 

တာ၀န္ထမ္ူး္ေကာင္္ေန္ေသာ ္ေ  ကတ္ာ္ေဖာယိုမ န္ ( Graduate School of Medicine, Department of 
Healthcare Administration ) မ   Academic Writing သည ္PhD, Master, High Education ႏို္ င္င္႔ Under 
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Graduate မ ာူးအတ က္ မည္ကင္႔ြဲသိိုင္႔အ္ေရူးပ ပံို၊  Essay ႏို္ င္င္႔ Thesis မ ာူး မည္ကြဲင္႔သိိုင္႔က ာျခာူးပံို ၊  Scientific 
္ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူးအတ က ္ သို္ေတသနဖာတမ္ူးမ ာူးကိို ႏိို္ိုင္ငံတကာအထခိ ျပႏိို္ိုင္ရန္ အ္ေရူးပ ္ေသာ 

Publication မ ာူးအ္ေၾကာင္ူးႏို္ င္င္႔ ္ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူး မ ာူး္ေလင္႔ရ ိ္ေသာ အမ ာူးမ ာူးကိိုျပင္ကင္သံိုူးသပ္ႏို္ိိုင္ရန္  

Method ္ေရူးနည္ူးမ ာူး၊ research ႏို္ င္င္႔ discussion ကိိုိ္ေကာင္ူးမ န္ဖ ာ္ေရူးႏိို္ိုင္ရန္ သင္ၾကာူးခြဲင္႔င္႔ပ သည္။ ထိိုင္႔အျပင္ 

Plagiarism, Lecturer Review မ ာူး ႏို္ င္င္႔ပတ္သက္ၿပီူး ္ေရ ာင္ၾကင္သင္င္႔္ေသာ အ္ေၾကာင္ူးမ ာူး ္ေျပာၾကာူးခြဲင္႔ၿပီူး 

တက္္ေရာကလ္ာ္ေသာ ္ေက ာင္ူးသာူး/သ မ ာူးက  သလိိိုသည္မ ာူးကိို ဖိတ္၀ငဖ္ာူးဖ ာျဖင္င္႔ ္ေက ူး္ေႏို္ ူး္ေမူးျမန္ူးခြဲင္႔ 

ၾက္ေၾကာင္ူး သိရ ိရပ သည္။  
                            STIMU ၏္Alumni Networking Party က်င္းပ ျငး္ 
 

 
 
                       STI Myanmar University သလ္္  မလန္ဲက္နက သလ ူ္ ဲစ္္သာ္ီျာူၤ  ္ုႏလ ္င္ငံ္  University of 
Bedfordshire ( UK) း္ The Open University of Hong Kong္ ုႏွင္ေ္ပဇး္ပပင္း္   င႔ခဳႀကလွိ္ းင႔ခဳူ႔ ္္
ငာသာ ပ္မ်ားကလ  ္ ုႏလ င္ငံနကာီ င္ေမီ္သင္ေကားပလ ေျ်္ူ်က္ ွလ္္သာ္  မ ္မာ လ င္ငံ င္းုႏွီး မွိပ္ုႏွံမွ  ္ ္ကာ္မ ွင္၏  
ပအမ ံ း္ျ႔င္ေ ပွိမလ ္ေ္  ွလအားသလ္္ီ င္ေ မင္ေ္      ပ ျၢူလကနက သလ ူန္စ္ျ  ဲစ္ပပသလ္္္STI Myanmar 
University ၏္ ္က်ာင္းသားသသဇ္ ္ ာင္းမ်ား   ္န႔ဳ ံ  ျင္း္ ီအလမ္းီမွန္ပ႔ခ ဲစ္္သာ္ Alumni Networking 
Party ကလ ္  ၂၀၁၉ျ ုွႏစ္္ ေသျ န္လ၁၀၃္ က္္ ေန႔င္္   လ္ ္လ၄၃ ာ ီမွ္ လ(၃ ာ ီီအလ  ီမွန္လ၁၉၃္္နာ္၀င္ူမ္း္း ္
 ျံ ္မလွဳိ န္္  ္က  ္္မလွဳိ ွလ္STI Myanmar University ္္ျနမ္ီ္က်ာင္း္ ာင္သစ္ႀကီးန႔င္ ္က်င္းပျခေပပသလ္္္  
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အလ ီျမ္းီ ားသလ ေ္STI Myanmar University  ၏္President္ ္ ၚျင္္ီး၀င္း္း္Board of Director  မ်ားး္ း္
ဲလန္ေကားအား္သာာလ္ေသလ္္နာ္မ်ား္း္STI Myanmar University ၏္ Consultant   ာႀကီး္ း္
  ာမႀကီးမ်ား္း္STIMU၏္Alumni မ်ား ဲစ္ေက္သာ္The Open University of HongKong္ုႏွင္ေ္University 
of Bedfordshire မွ္ င႔ခဳ ္  ္က်ာင္းသားသသဇမ်ား ္ ုႏွင္ေ္Student Council ီဲ႔ခဳ၀င္မ်ား္  နက္္ ာက္ျခေေက္ပီး္
ီျ်င္းျ်င္း င္းုႏွီး္ပ်ာ္ ငင္စ႔ာ္န႔ဳ ံ ျခေ္ေကပပသလ္္္  အလ ေီ ပင္္ီ္က႔်းီ္မ႔း ီစီီစတ္မ်ား   ဲင္ေ  ္ ာလ္ေျံျခေ္ပီး္
နက္္ ာက္ူ ာ္သာ္္က်ာင္းသားသသဇမ်ား မွ္္နးသီျ်င္းမ်ား ဲင္ေ္ ္ဲ်ာ္္ ဲျခေေက္ေကာင္း္သလ ွလ ပပသလ္္ 
 
 
             STI Myanmar University မွ္ Passage to ASEAN (P2A) Program  သလ ေ္နက္္  ာက ္ျငး္ 
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                                                          STI Myanmar University္ ုွႏင့္္University of Bedfordshire (UK) နလ ေ္
ပဇဇး္ပပင္းဲ႔င့္ူွစ္္သာ္  ္က  ု္ႏွင္ေ္မုႏၱေ္ူး္Campus မ်ားမွ္ BA(Hons) Administration္ ုႏွင္ေ္  BEng(Hons) 
Engineering  နက္္ ာက္္  ္သာ္္က်ာင္းသားသသဇ္လ၂၁၃တီး္သလ္္ P2A Program ၏္  နလနျ ီးစတ္ီ ဲစ္္
  ာမမ်ားတီး္ ာင္္   ၂၀၁၉ျ ုွႏစ္္ ေသျ န္ူလ၁၄၃္  က္္္ ေ  လ္ န႔င္္ ၊နီက္ မ္ုႏလ င္ငသံလ  ေ္
္ ာက္ ွလျခေ္ပီး္ျ် ္နလ ္မလွဳိ  Van Kim Hung Hotel န႔င္နလ္းျလ ျခေေကပပသလ္္္္န င္း္Program န႔င္္
မ္ူး ွားုႏလ င္ငံ္Petronas University မွ္ Professor က္  “္ Internet  of Thing”္ ္ျပင္းစတ္ ဲင္ေ္Seminar္
 ပွိူ ပ္ျခေၿပီင္း္ FPT Campus ီသီးသီးမွ္ ္က်ာင္းသားသသဇမ်ားုႏွင္ေ္ုႏလ င္ငံနကာ္္က်ာင္းသားသသဇမ်ားက္IT္
ုႏွင္ေ္ပန္သက္္ပီး္သဇနလ ေ္နီအ႔င္ဲ န္ီးအား္သာ္ Project မ်ားီ္ေကာင္း္  ွင္းူင္းနင္ ပ္ပီး္ Comepetition 
မ်ား ပွိူ ပ္ျခေေကသလ္္ပပသလ္္ထ  ႔ေင္ရနြာက္ Cai Rang္ ္ ္ပၚ္စ်းႏို  ္႔Hand Made 
ျ်ံွိ္ျပက္ ႔ခစက္ ံ သလ ေူလ္း္သ႔ား္ ာက္ူလပ္န္ျခေ္ေကသလ္္  နင္းီျမ္းီ ားန႔င္္FPT မွ္
နာ၀ ္ွ ွလသဇက္္က်း ဇးနင္စကား္ ္ ပာေကားျခေ္ပီး္ STI Myanmar University ၏္ Business Faculty မွ္
Lecturer္ ္ ၚစလ းစ လးစံမွ္Closing Speech ကလ ူလ္း္္ ပာေကားျခေပပသလ္္္ က္ူက္္ပီး္STI Myanmar 
University ၏္13BBA Second Year Second Semester  ္က်ာင္းသဇ္မ္ီးျ်မ္းမလ းပ႔င္ေမွ္ူလ္း္Myanmar 
Culture္ ္ျပင္းစတ္ ဲင္ေ္ မ ္မာ လ း ာနတ္္က်းမဇုွႏင္ေ္ ္ ေူအံ းစံမ်ားီ္ေကာင္း္Presentation္  ပွိူ ပ္ျခေ္ပီး္FPT 
Campus မွ္ နာ၀ ္ ွလသဇမ်ားီား္ ီမနွ္န ္ ူက္္ ာင္မ်ား္ပးီပ္ျခေ္ေက သူလ ္STIMU္
္က်ာင္းသားသသဇမ်ားီားူလ္း္Certificate မ်ား္  ပ ္ူလ္ျ်ီး မွင္ေျခေ္ပီး္ မွန္နမ္းနင္ ပန္ပံ မ်ားူလ္း္
  လ က္ကဇးျခေေကကြာ္ ေသျ န္ူ ္ လ၁၇၃္  က္္ ေန႔င္္္  မ ္မာုႏလ င္ငံသလ ေ ္ ္ီာင္ မင္္ပ်ာ္ ငင္စ႔ာ္ ပ ္ူ
 ပ ္ူလ္္ ာက္ ွလျခေ္ေကာင္း္သလ ွလ ပပသလ္္ 
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             STIMU ာ MSc (Nutrition & Dietetics) ေကူ် ာင္းသ်္း/သ/သူ် ္း  “ၤFame” ေ္္း္ ္း ကင္  ဆိုသ ိုင္႔   
                                                      သ္် ္းေ္  ်ကငေယင္႔ယ်ာာာင္း 
                                                        
 
                    STI  Myanmar University ႏွ ာငင္႔ အဂၤယ င  ိုာငာဆ္      Queens Award ္  ္     ်္းေသ် University 
of Bedfordshire ( UK)  ာ ကသၻ်င္႔အ္ာငင္႔သ   သာငးက်္း  ိုင္႔ာူေ ေသ် အ ်္းအ ်ႏွ ာငင္႔ အ်ဟ်္  ္ ိုာင္  ် သဟ်ဘ္ြဲင္႔   
Master of Science in Nutrition Dietetics  MSc ( Nutrition & Dietetics)  သာငတ င္းသ  သာငတ င္းသ်္း/သ/ 
၂၆ ခရီးစဥ ္းသးျင    Lecturer ္္  ်ေဒ ကငတ် ေအ်ာငးို င္းေဇ်င ခရီးစဥ ္းေ္်ာငသ/ႏွ ာငင္႔ အတ/  ္   ငကို င သ လ႕ ရ  
ယ  လာငသ် ် သ လ႕  င္      “ Fame”  ကင္  ဆိုသ ိုင္႔ Factory Visit အား င သ္်္းေ္  ်ကငေယင္႔ယ်ာြဲင္႔းက  သးျငည္။  
 

 
 
 
                         ည္၂၀ာို  င းသဂိုတင (17)  ္  ကငေ င္႔ သ ကင (၀)  ်္   သ  (၂ည) ်္   အ    ယ  လာငသ် ် သ လ႕  င္     
Fame  ကင္  ဆိုတ္ာင  Fame ေ္္း္ ္း ိုတငယို ငေ္  ္း ာ Managing Director ေဒ ကငတ် ခရီးစဥ ္းာာငေသ်ာငယ္ာငရ 
 ကင္  ဆိုသ  ္းေဒဒ ာငသ တ် တ ိုင္႔ႏွ ာငင္႔ ေတ္႕္ဆိုာြဲင္႔   ္း  သဘ်္အသ ္းအႏွ ဆသူ်္းသ တ္ာငင္႔ ေဘ္း ္ကင္ို ္းက  ူလ္းသ္    ေအ်ာင 
 ိုတငယို င ်္း ်္းေသ်  Integrated Medicineသူ်္း  အေးက်ာင္း ႏွ ာငင္႔  သဘ်္အသ ္းအႏွ ဆသူ်္းက ို 
တ ိုကင္   ိုကင ်္းသဆို္းာာာင္းသာ လႏွ ိုာငသ/သူ်္း   ေ္္း္ ္းအား ငသဆို ြ္ဲာာာင္းယ ူာင  သးျငကြဲင္႔သ ိုင္႔ေသ် 
အက  ူလ္းေကူ္းဇ/္းသူ်္း္  ္    ႏွ ိုာငေးက်ာင္းက ို  အေသ္း  တင္   ာင္းာ ာြဲင္႔  သးျငည္။  
 
                   



                                                                                             15 

 

         

 
 
 
 
   ိုင္႔ေ ်ကင FAME ေ္္း္ ္း ိုတငယို ငေ္  ္း ကင္  ဆိုာ    သဆာ ငင္႔ာ္ြဲသ/   ငသူ်္းရ ေ္္း္ ္း ိုတငယို င ဆိုအ္ာငင္႔္ာငင္႔ ရ 
ေ္္းသိုေတသ ႏွ ာငင္႔ း္ဆင္႔ း လ္းေ္  ္းဌ်  ရ အ္  းျငအေသ္္း    င္းာူလ ငေ္  ္းဌ် ႏွ ာငင္႔ FAME  ေ္္းာ င္းသ ိုင္႔ေယင္႔ယ်ာြဲင္႔းက္  ် 
တ်္ င္    သ/သူ်္းသ  သ  ယ ိုသးျငသူ်္းက ို ္   ာင္းယာင္းော ်းက်္းာြဲင္႔   သးျငည္။   ိုင္႔ေ ်ကင STI Myanmar University ာ  
MSc (Nutrition & Dietetics) သာငတ င္းသ//သ်္းသူ်္းအ်္း  အသ တငတ္  ယကငေ္်ာငသူ်္းေ ္းအ ငက် 
သ တငတသင္းတာငဓ တင ဆိုသူ်္း ယးျင္း ္   ိုကငက/္းာြဲင္႔ေးက်ာင္း သ ္    ္    သးျငည္။  
 

2019  ျ ုႏွစပ္လာသငု္ႏစွ္ီ န႔က္္ STI Myanmar University BEng(Hons)  ုႏငွ္ေ္BA(Hons)္ ္က်ာငး္သား္
 ္က်ာင္းသဇမ်ား၏္ ္မာငမ္နသ္စ္ူ ႔င္္ ႀကလွိ လ ပ႔ခ္ က်ငး္ပ ျငး္ 

  

                         STI Myanmar University န႔င္္University of Bedfordshire မွ္နလ က္ လ က္ျ်ီး မွင္ေမလ္ေ္ BA     
( Hons) Business  Administration / Accounting္ ုွႏင္ေ္ BEng ( Hons)  Engineering င႔ခေသင္န ္းမ်ား၏ ္
၂၀၁၉္ ျ ုွႏစ္န႔င္္န က္္ ာက္္ ေကသလ္ေ္  ူ ္း  ္းနက္ေက႔္ ္သာ္ ္က်ာင္းသားး္  ္က်ာင္းသဇ္ သစ္္
္မာင္မန္သစက္္ူးမ်ားကလ ္ ႀကလွိ လ သလ္ေ္“Fresher Welcome” ပ႔ခကလ    ၂၀၁၉ျ ုွႏစ္္ေသျ န္ူ္လ၂၂၃္ က္္  ေ္
 လေကာသပ္နး္ ေ၃္  န႔င္္မ က္္ လ၉၃္ ာ ီမွ္လ္ ္လ၁၃္ ာ ီီအလ္ ူွလွိင ္  ္မလွိ္ န္  MICT Park ီန႔င္း ွလ္STI 
Myanmar University န႔င္္စလ္ကားသလ  က္္မလွိက္စ႔ာ္က်င္းပျခေပပသလ္္ 
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                      အလ ီျမ္းီ ားသလ ေ္STI Myanmar University ၏္ နာ၀ ္ ွလသဇမ်ား္ က္
နက္္ ာက္ဲ ႔င္ေူွစ္္ပးေကပပသလ္္္အလ ္ီျမ္းီ ားန႔င္္  STI Myanmar University  Student Council ၏္
President ္္မာင္မင္း က ွ္လ ္မွ္Fresher Welcome္ ပွိူ ပ္  ျင္း္ လ္ ႔န္ျ်က္ီား္1 ွင္းူင္း္ ပာေကား္ပီး္
 စီ ီနာ္က်ာင္းသားး္က်ာင္းသဇမ်ားကလ န္စား္မလန္ က္ီ မွာ္စကားမ်ား ္္ ပာေကားျခေပပသလ္္္အလ ေ္ ာက္  STI 
Myanmar University္ ္က်ာင္းသားး္္က်ာင္းသဇမ်ား္ မွ္  ီကီူွမ်ား ဲင္ေ္္ဲ်ာ္္ ဲျခေ္ပီး္္မျ်ာီ ူ လက္္
Kings  and  Queens မ်ား္ ႔းျ်န္ ာန႔င္္ Engineering္ ္မျ်ာမွ္King ္ ုႏွင္ေQueen ီ ဲစ္   
“္မာင္စစ္္ငလမ္း္ုွႏင္ေ္ မျင္ နတီီး္“နလ ေကူလ္း္ကာင္း္ Business္ ္မျ်ာမွ္King္ ုွႏင္ေ္ Queen ီ ဲစ ္ 
“္မာင္ ခမင္းျ ္ေုႏွင္ေ္မ   မန္မ႔ ္”္ နလ ေကူလ္း္ကာင္း  ီသီးသီး္   ွလျခေေပပသလ္္္  အလ ီျမ္းီ ားန႔င္္ STI္
္က်ာင္းသား္  ္က်ာင္းသဇမ်ားက္္နးသီျ်င္းမ်ားး  ီကမ်ားုႏွင္ေ္သီ လ ္ဲ်ာ္္ ဲ ျင္း္း္ျလမ္းကစား ျင္း  း္
မ်က္ုႏွာ္ းျ်န္ ျင္း္း္ီမွန္န ္ ပန္ပံ  လ က္ ျင္း္း္ီ သာ ွလ္သာ္စာ္ကာင္း္သာက္ဲ႔န္မ်ား ဲင္ေ္
 ာလ္ေျံ ျင္းနလ ေ ဲင္ေ္္ပ်ာ္ ငင္စ႔ာ င္ုႏ႔ချေခ္ေကာင္း္သလ ွလ ပပသလ္္ 


