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                   News Letter (November and December)2018 

        STIMU သငတ္နး္သ ူ သသးးမသး    ထ္ိုငး္ ိုင္င္ သ္ိုံ  အလိုပရ္ ိုဆ ပးဆ ပးပပ  သပသးဆရသသာ္ ငး္ 

      STI Myanmar University သည ္ အဂၤလန္ ္ိုင္င းငံမွ Queens Award ရရငံမွထ္သးသည့္ University of 
Bedfordshire တသသၠ္ိုလ္  ငံမွငံ္ပ းဆပ င္းင္း၍  သးသၻံအ င္ံးီ  သငတ္န္းးမသးာ ျ္ဆသသ MBA (general)  ငံမွင္ ံ MBA                           
(Hospital and Health Services Management) းဟသဘပ ႕သငတ္န္းးမသးသ္ို သင္ၾသသးပ္ိုံ မဆပးလငံမွမသရ္ငံမွ္ပ သည္။ 

                               

  ထ္ိုသငတ္နး္းငံမွ  သငတ္န္းသသး/သ   (၈)ဦးတ္ိုံသည ္ထ္ိုင္း ္ိုင္င  ဘနဆ္သသသ္္း္ိ႕                 Bangpakok 9 
International     Hospital  ဆ းရ ိုတပင္ ဆအသသတ္္ိုဘသ (၂၉) ရသ္ဆနံးငံမွ  ္ို င္ဘသ (၂)ရသ္ဆနံအထ ္  
“သမနး္းသဆရး န္ဆ သင္းငံမွို လိုပ္ငနး္းမသးး၏ Management system” းမသး၊ “တ္ိုးတသ္ ပ ္ ္ိးဆရး ငံမွင္ံ ျ  မ္န္း ီ
လိုပထ္ ိုးလိုပ္နညး္းမသးသ္ို  မးငံမွတ္ာ ငး္” ၊ “ဆ း  းျးီ  န္ံ ပ းငံမွို ဆ သင္ရပသ္းငံမွိုလိုပ္ငန္းျဥ္းမသး” ၊    “လ ႕ျပး္းအသး 
အရင္းအားျ္  ဆလံသမင္ံ  ပမ္ိးဆထသင္ဆရးငံမွ ငံမွင္ံ တ္ိုးတသ္ ပ  ္ ္ိးဆရး”  ၊ “လ နသ လပ ဆာပသင္း လသ္  ထသးရငံမွ္ဆသသ 
ျနျ္းမသး”  ျသညတ္္ိုံသ္ို  Management Level တပင္ းည္သ္ိုံ ဆ သငရ္ပသဆ္နသည္သ္ို 
လသ္ဆတပ႕ဆလံလသ  ံၾသသည္။ Hospital Tour အဆနာ င္ံလညး္ Piyavate International Hospital သ္ိုလညး္ 
သပသးဆရသသဆ္လံလသ  ံၾသ္ပီး ၊ ားန္းသ ္ိုင္င  ငံမွင္ ံ ထ္ိုင္း ္ိုင္င တ္ိုံၾသသး  သပ ာပသးာ သးနသးးငံမွ းမသးသ္ိုလည္း 
အာပနအ္လငံမွန္ဆ ပးဆ ပး  ံ ၾသ ဆၾသသငး္ သ္ရငံမွ္ရပ သည။္ 
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                      STIMU  Engineering  Major  Internship certificate Awarding Ceremony 
 
                        STI Myanmar University  ငံမွင္ ံMyanmar Construction Entrepreneurs Association( 

MCEA)    တ္ိုံးငံမွ ႀသီးးငံမွ း္ပီး   Engineering Civil  ငံမွင္ ံArchitecture ဆးဂမသးမသးးငံမွ ဆနသသ ္ ိုး ငံမွျ္တသ္ဆရသသ္ၾသ 

းညံ္ ဆသမသငး္သသး/ သ  (၂၂) ဦးသ္ို လိုပ္ငနး္ ပငသ္္ိုံ း ငဆ္ရသသ္ င္ M.K.T Construction Co.Ltd , Dynamic 

Engineering  and General Trading Co.Ltd , Mya Nan Dar Construction Co.Ltd , Naing Group  

Construction Co.Ltd ျသည္ံ သိုးၸဏီႀသီးးမသးတပင ္  ဆအသသတ္ို္ဘသ ာ၉ (ရသဆ္နံးငံမွ   ္ို ငဘ္သာ၉(ရ သ္ 

ဆနံအထ္ တ ျလ္တ္တ ္ Internship program အာ ျ ္ သပသးဆရသသ ္  ဆလံလသ  ံၾသ  ပ သည္။  Internship 

Program သ္ို ္ပးီဆားသသ္ဆအသင္   ္ိုငး္ န္းသ ညီ  ံၾသဆသသ  Company းမသးသ္ို ဆသမးး းတင္ျသသးဆာပသာ င္း ငံမွင္ ံ 

ျသဆတပ႕းငံမွလသဆ္တပ႕သ္ို ံ ဆလံလသသင္္    ံၾသဆသသ  ဆသမသင္းသသးူသ  းမသးသ္ို Certificated 

းမသး ဆပးအပ္ မးီားငံမွင္ံာ င္ း အ  းး္အနသးသ္ို  ၂ ၁၈  ို ငံမွျ္  ္ို ငဘ္သ ာဘ(ရ သ္ဆနံ တပင္ MICT Park အတပင္းရငံမွ္ 

STIMU Campus ပထးထပရ္ငံမွ္ အ န္း ာ၁ ၈( တပင္ းနသ ္ာ၁ ( နသရးီငံမွ ာ၁၂( နသရအီထ္  သမင္းပ  ံပ  သည္။ 

                         

           ထ္ိုအ းး္အနသးတပင္ STI Myanmar University း၏ President ဆ ဒ ငဆ္အး င္းးငံမွ အ ပင္ံ 
အးငံမွသျသသးဆာပသၾသသး  ံ္ပီး  MCEA း၏ CEO ဥးီ င္းဆ း ငံမွင္ံ Mya Nan Dar Construction Co.Ltd းငံမွ Managing 
Director ဦးဆအးလငး္တ္ိုံ  းငံမွ     းို ္တသ ျသသးးမသးဆ ာပသၾသသး  ံ္ပီး   Internship Awarding  Certificate 
းမသးသ္ိုလညး္  ဆပးအပ ္ ံၾသပ  သည္။ ထ္ိုံဆနသသ္ STIMUး၏ Consultant  ရသး ႀသီး    
ဆ ဒလငံမွၾသ သ ဆသမးး းတင္ျသသး  ဆာပသၾသသး  ံသလ္ို  STIMU း၏ ဆသမသင္းသသး  ဆးသင္ဆသမသ္းင္းထသ္ဆအသင္းငံမွ  
လည္း ဆသမသင္းသသးူသ းမသး  သ္ိ္ု ္ျသး  ဆသမးး းတင္ျသသး  ဆာပသၾသသး  ံ္ပီး တသ္ဆရသသလ္သ 
 ဆသသ ဆ သသ္လိုပ္ဆရး သိုး ၸဏီးငံမွ တသ န္  လ ႀသးီးင္းးမသး  အသး ဆးတတသလသ္ဆ သင္းမသး  ဆပးအပ္  ံ ္ ပီး အ
အ း္းအနသးသ္ို ဆအသင္ားင္ျပသ ရိုတသ္္းး္  ံဆၾသသင္း သ္ရငံမွ္ရပ သည္။ 
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             STIMU း၏ MSc ာNutrition &  Dietetics)  ဆသမသငး္သသးူသ းမသး  ျသရ္ ိုအလိုပရ္ ိုးမသးသ္ိုံ                           
                                                  သပငး္ ငး္ဆလံလသာ ငး္ 

                       STI  Myanmar University  ငံမွင္ ံ အဂၤလနန္္ိုင္င ရငံမွ ္  Queens Award ရရငံမွထ္သးဆသသ 
University of Bedfordshire ( UK)  း၏ သးၻသံအ င္ံးီ  သင္ၾသသးပ္ိုံ မဆနဆသသ အျသးအျသ ငံမွင္ ံ
အသဟသရ ္ိုင္ရသ းဟသဘပ ံ   Master of Science in Nutrition Dietetics  MSc ( Nutrition & Dietetics) 
 သငတ္နး္းငံမွ သငတ္န္းသသး/သ  ၁ဘ ဦးသည ္  ာပညသ္ လ ထိုးမသးး၏ဘ တပင္ ဆရသဂ သင္းရငံမွင္း္ပးီ 
သမန္းးသာပညံ္ျ ိုးငံမွ းမသးရငံမွဆ္ျရန ္  အသဟသရာပညံ္ ဆသသ အျသးအဆသသသ္းမသးအတပသ္ ဆထသသ္ပ ံသ ညီး းမသး 
 ဆပးဆနဆသသ ျသ္ရ ို ၊အလိုပရ္ ိုးမသးသ္ိုံ  သ္ိ္ု တ္ို္င္ သပသးဆရသသင္္း၍ သပင္း င္းဆလံလသ  ံၾသပ သည္။ 

 

 

                          ၂ ၁၈ ို ငံမွျ္  ို္ ငဘ္သ ၂ဘ ရ သ္ဆနံ းနသ္ ာ၉( နသရ ီ န္ံတပင္ သငတ္န္းသသးူ သ 
သ းမသးသည ္ အသဟသရပညသရငံမွင္ ဆ ဒသ းသထပန္းသန္္းး၏  ရငံမွင္းာပညပန္ၾသသးးငံမွို ငံမွင္ံ အတ   “ား” အသးာ ညံ္ န္ 
 ထိုတလ္ိုပ္ရသ  လငံမွ္ိင္သသ္သ ္း္ိ႕န္္ရငံမွ္  ဆရပလ န္း န္ျသ္သ္ိုံ သပသးဆရသသ ္ဆလံလသ  ံ ၾသပ သည္။    
 သ္လသင္္း၍   အဆရငံမွ႕ ဂ ို ျ သ္း း ိုရငံမွ္  ဆားး ံ သဘသ သမသမျ္ို္သ္ပ္မိ းသည္ံ “Uni-vege Hydrophonic plant 
factory” သ္ိုံ  လည္း သပသးဆရသသ္  ံပ သည္ ။  ထ္ိုလိုပ္ငန္းတပင္ ဂမပန္နည္းပညသာ င္ ံ ပ္ိုးသတဆ္ းလို း းပ ပ  
သဘသ နည္းပညသတျ္ ိုတည္းာ င္ံ ရသသ္သးးငံမွလသသးအထ္ အ င္ံ င္ံ  ျ္ိုသ္ပမ္ိးထသးဆသသ  သီးပင ္
ျသးပင္င္္ဆလးးမသး  သ္ိုလည္း  ဆလံလသဆတပ႕ရငံမွ္ရပ သည္ ။  သမန္းးသာပည္ံျ   ိုဆသသ ဘ 
ဘ တျ္ ိုသ္ို ပ္ိုင ္ို္င္ ို္င္ဆျရန္  းငံမွန္သန္သင္ံဆလမသ္  ဆသသညပန္ၾသသး မသ္းမသး ၊  တသ္မဆသသငး္းပန္ဆ သသ 
အႀသ ဆပးးငံမွိုးမသးသ္ို   ္ ိုၾသည္းငံမွို  ရငံမွ္ျပသာပိလိုပ္ ္ိုင္းည္ာ ျ္္ပီး   လ းငံမွိုပတ္ န္းသမင္ သ္ို အ းငံမွန္တသ္္အသမ္ိ းာပိ 
 ဆနဆသသ  လိုပင္န္းးမသးသ္ိုံ လံ လသ  ံာ င္းာ င္ံ ႔ဟိုသိုတ းမသးျပသရရငံမွ ္ ံဆၾသသင္း သရ္ငံမွ္ရပ သည္။ 
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                                       STI Myanmar University း၏   ္ိုသသၤန္း သသ္ပလ္ငံမွ   န္းပပ  

STI Myanmar University းသ္သးျိုး၏    ္ိုသသၤနး္ သသ္ပလ္ငံမွ   န္းပပ သ္ို ရနသ္ိုန္္း္ိ႕ STI Myanmar 
University  အင္းျန္္Campus တပင္ ၂ ၁၈  ို ငံမွျ ္ ီးငဘ္သာ၁(ရသ္ဆနံ  း န သ္ာ၉(နသရီးငံမွ ဆနံ လည ္ာ၁
ာ၁၂(နသရီအထ္  သမင္းပ  ံပ သည္။  

 

 

  ထ္ိုအ းး္အနသး  တပင ္ နဆးသတႆသ ိုးႀသး္္ရပတ ္္ိုင္း၍ အ းး္အနသးသ္ို ပင္ံလငံမွျ္  ံ္ပီး သ  သဆတသ္ 
အရငံမွငသ္ ားတ္းမသး  သ    တရသးဓးၼဆတသ္းမသးာ င္ံ  မီးားငံမွင္ံ  ံ ္ပီး  STI Myanmar Uniersity း၏ President 
ဆ ဒ ငဆ္အး င္း ငံမွင္ံ  BOD   အ ပ ႕ င္းမသးသ   ရသဆတသ္သ  သအရငံမွငသ္ ားတ္းမသအသး      ္ိုသသၤနး္ ငံမွင္ံလငံမွ  ပ   
္္ ပျၥည္းးမသး  သသ္ပလ္ငံမွ    နး္  ံံပ သည္။ ထ္ိုံဆနသသ္ ဆသမသင္းသသး၊ ဆသမသငး္သ းမသးသလည္း လငံမွ   
 ပ္ ္ပျၥညး္းမသး    သသ္ပလ္ငံမွ   န္း  ံ္ပီး  တ ရသးနသ္ သသ  ဆရျသ ္မအးငံမွမဆ ္ပီး အ  းး္အနသးသ္ို ရို
ရိုတသ္္း္း  ံ ဆၾသသင္း သရ္ငံမွ္ရပ သည္။ 

 

                   MSc Nutrition & Dietetics  သငတ္နး္သသး/သ းမသး းငံမွအသဟသရာ ည္ံျပသျ္သးမသး 

                                              အဆၾသသငး္  ဆ ပးဆ ပးတငာ္ပာ ငး္ 
   

STI  Myanmar University တပင္ သငၾ္သသးပ္ိုံ မဆနဆသသ အဂၤလန္န္ိုင္င  University of Bedfordshire ( UK)  

း၏  အျသးအျသ ငံမွင္ံ အသဟသရ ္ိုင္ရသ းဟသဘပ ံ    MSc ( Nutrition & Dietetics)  သငတ္န္းးငံမွ 

သငတ္န္းသသး/သ  (၁ဘ) ဥးီသည္   ဆျမးသပသ္အတပင္း ရငံမွ ္  Dietary supplement  းမသး ငံမွင္ံ ပတသ္သ္္ပီး း္းတ္္ိုံ  

ဆလံလသ  နး္ျျ္ မသ္းမသးသ္ို  ာပနလ္ညဆ္ ပးဆ ပးတင္ာပသည္ံ ဆ ပးဆ ပးပပ သ္ို ၂ ၁၈  ို ငံမွျ္  ီးင္ဘသ၂ ရသ္ဆနံ 

းနသ္ (၉) နသရီးငံမွ (၁၂) နသရအီထ ္ MICT park အတပငး္ရငံမွ ္STI Myanmar University တပင္ သမင္းပ  ံ ပ သည။္ 
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                        ထ္ိုအ း္းအနသးတပင္  MSc Nutrition & Dietetics  သငတ္န္းး၏ ႀသီးၾသပသ္   

 ရသဆအသင္ ိုန္းဆးသ္းငံမွ အ ပင္ံအးငံမွသျသသးဆာပသၾသသး  ံ ္ပီး  ဆသမသင္းသသး၊သ းမသးသ  အ ပ ႕ (၂)  ပ ႕ ပ င္း၍ 

Presentation ာပိလိုပ္  ံၾသသည္။   “Mini survey  on Dietary supplement   ”  ဆ  င္းျဥ္ာ င္ံ  group A းငံမွ 

လည္းဆသသငး္ ၊“ Analysis of Nutrition Supplement in Myanmar “  ဆ  င္းျဥ္ာ င္ံ  Group B းငံမွ 

လည္းဆသသငး္ ဆျမးသပသတ္ပင္ရငံမွ္ဆသသ အသဟသရာ ညံ္ျပသ္ျသးမသး အဆၾသသငး္  ာပည္ံာပည္ံျ ိုျ ို ဆ ပးဆ ပးတင္ာပ   ံ

ၾသပ သည္။   

     University of Bedfordshire (UK) း၏ link Coordinator Dr.YongMei  STIMU သ္ိုံ လသဆရသသာ္ ငး္ 

၂ ၁၈ ို ငံမွျ ္ ီးငဘ္သ(၅)ရသဆ္နံ းငံမွ ၁၁ ရသ္ဆနံအထ္ University of Bedfordshire (UK) းငံမွ Link Coordinator  

Dr Yongmei Bentley သည္  ရနသ္ိုန္္း္ိ႕ ငံမွင္ံ း တဆလး္း္ိ႕ရငံမွ ္ STI Myanmar University Campus းမသးသ္ိုံ 

သပသးဆရသသ ္ ံံပ သည္။  



                                                                                             6 

 

             
 

 

  Dr Yongmei Bentley သည္ UOB း၏   Business School းငံမွ Principal Lecturer  ာ ျ္္ပီး UOB ငံမွင္ ံ

 မ္တ ္သ္လိုပ္သ္ိုင္ဆနသသ  STI Myanmar University သ ံသ္ိုံ  ္ိုင္င ရပ္ာ သးတသသၠ္ိုလး္မသးး၏ Link 

Coordinator တျ္ဦးလည္းာ ျ္သလ္ို သိုဆတသန လိုပ္ငန္းးမသးျပသသ္ို  ဆအသင္ားငျ္ပသာပိလိုပ ္ ံ ဆသသ Professor 

တျ္ဦးလညး္ာ ျ္ပ သည။္ ဘင္းး၏  ရးီျဥ္အတပင္း STIMU ရငံမွ္ ရသ/ ရသးးမသး 

 ဆသမသင္းသသး/သ းမသး ငံမွင္ံ ဆတပ႕  ို္ပီး   ္ိုင္င တသသ တသသၠို္လ္  ဆသမသငး္သသးးမသးနည္းတ   ပညသသငၾ္သသးးငံမွို 

အ ပင္ံအဆရးးမသး အာပည္ံအ ရရငံမွ ္ ျသး ္ိုင္ရန ္ ပ ံပ္ိုးာ င္း၊ သလ္္ိုသည္းမသးသ္ို 

 ဆ ပးဆ ပးအႀသ ဆပးးငံမွိုးမသးသ္ိုာပိလိုပ ္ ံာ င္းာ ျ္ပ သည္။ 

 

 

9BE  ငံမွင္ံ 10 BE ဆသမသငး္သသးူဆသမသငး္သ းမသးး၏ သဆလသ- ဆတသငႀ္သးီ- အငး္ဆလး ဆလံလသဆရး ရးီျဥ္ 

  

STI Myanmar University  Engineering 9BE ငံမွင္1ံ0BE  ဆသမသင္းသသး၊ဆသမသငး္သ းမသးသည္ “သဆလသ-ဆ

ဆတသင္ႀသီး- အငး္ဆလး”  ဆလံလသဆရး ရီးျဥသ္္ို  ရသ၊ ရသးးမသး ဦးဆ သငင္္း၍        ၂ ၁၈  ို ငံမွျ ္ ီးငဘ္သ ဘ 

ရသ္ဆနံးငံမွ ၉ ရသ္ဆနံအထ္   သ ိုးရသ္တသ ဆလံ လသဆရး ရီးျဥ္ အာ ျ ္ သပသးဆရသသ ္ ံ ၾသပ သည္။  

Engineering ဆသမသင္းသသး/သ  (ဘ၂) ဆ္သသ္သည ္ SS (Aung Ban) ဟ္ိုတ္္တပင္ တည္း ္ို  ံ္ပီး 
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ဟ ဟ္ိုး ည္သ္ိုံ ဆလံလသဆရး ရီးသပသးဆရသသ္  ံ္ပီး သဆလသ-ဆတသင္ႀသီး- အင္းဆလး္း္ိ႕ရငံမွ္ အထငသ္ရ 

ဆနရသးမသး ငံမွင္ံ ဆျတပီိုထ္ိုးးမသးသ္ိုလည္း   းဆးငံမွမသ္သသ  ျ္တ္ င္တျသးဆလံလသးငံမွတသ္သး  ံ ၾသဆၾသသင္း 

သ္ရငံမွ္ရပ သည။္    

 

 
          

 
 
       
 
 
 
 
 

         

 

          MSc Nutrition & Dietetics  း၏ Academic Program for  Professional Development     

STI  Myanmar University  ငံမွင္ ံ အဂၤလန္န္ိုင္င ရငံမွ္  Queens Award ရရငံမွ္ထသးဆသသ University of 

Bedfordshire ( UK)  း၏ သးၻသံအ င္ံးီ  သင္ၾသသးပ္ိုံ မဆနဆသသ အျသးအျသ ငံမွင္ ံအသဟသရ ္ိုင္ရသ းဟသဘပ ံ    

MSc ( Nutrition & Dietetics)  သင္တန္းသ္ို႕ ၂ ၁၈  ို ငံမွျ္  ီးင္ဘသ (၉) ရသ္ ငံမွင္႕ (၁ ) ရသ္ဆနံးမသးတပင္ (၉) နသရီးငံမွ 

ဆနံလ္္ (၁၂)နသရီအထ္ ထ္ိုင္း ္ိုင္င  Mahidol University းငံမွ အျသအသဟသရပညသရငံမွင ္Professor  Visith 

Chavasit လသဆရသသင္္း၍  အျသးအဆသသသထ္ိုတလ္ိုပ္းငံမွိုို ငံမွင္ ံ ပတသ္သသ္ည္ံ အဆၾသသင္းအရသးမသး သ္ို 

သင္္ၾသသးပ္ိုံ မ  ံံပ သည္။ 
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 Professor  Visith Chavasit သည ္ အျသးအျသထိုတလ္ိုပ္းငံမွို ငံမွင္ံ  ာပညသ္ သမန္းးသဆရးအဆၾသသင္း၊  

အျသးအျသးမသးသ္ို ျသရ္ ိုးမသးတပင္ ာပင ္င္ထိုတ္ပ္ိုးပ ို ၊  ထိုတလ္ိုပး္ငံမွို ဆနရသးမသး တပင္ 

အ ပ္္အဆတသသ္ ငံမွင္ံ ဆရသဂ ပ္ိုးးမသး သ္ို းည္သ ံသ္ိုံ ဆရငံမွသင္ရငံမွသးပ ို အဆၾသသင္း ငံမွင္ံ ထိုတ္သိုန္တျ္ ို 

ထိုတ္လိုပရ္သတပင္  ဆသသင္းသမ္ိး၊ ္ိုးသမ္ိးအာပင ္ဆ သင္ရန္ ဆရငံမွသင္ရန ္ လိုပ္ဆ သငသ္ငံ္ သည္ံ အ မသ္းမသး  ၊ 

Quality အ င္ံ င္ံ  ထန္္းသ္း္းပ ိုးမသးသ္ို   ရငံမွငး္လင္းဆာပသၾသသး  ံသည္။ 

 



                                                                                             9 

 

 ထ္ိုံအာပင ္ ထိုတလ္ိုပ္ရသတပင္ ပတ ္န္းသမင ္ သ္ိုလညး္ ထ္ ္ိုသ္းငံမွ းရငံမွ္ဆအသင ္ ျသးသ ိုးသ းမသးအတပသ္ လည္း 

အသမ္ိးရငံမွ္ဆအသငး္ည္သံ သ္ိုံာပိလိုပသ္င္ံသည္းမသးသ္ို လညး္ ထ္ိုင္း ္ိုငင္ တပင္လသရ္ငံမွ္ လိုပဆ္ သင္ဆနဆသသ  

အဆတပ႕အႀသ ိးမသး ငံမွင္ံ  ငံမွ္ိုင္း္ငံမွဥင္္း၍ ဆာပသာပ  ံံရသ သငတ္န္းသ /သသးးမသး သလည္း ျတ္္ င္ျသးျပသာ င္ ံ

သလ္္ိုသညး္မသးသ္ို အာပနအ္လငံမွန္ဆးးားန္းဆ ပးဆ ပး    ံၾသဆၾသသငး္ သ္ရငံမွ္ရပ သည္။ 

          STI Myanmar University ( Nutrition & Dietetics ) သငတ္နး္း၏ Journal Reading Club   

STI  Myanmar University  ငံမွင္ံ အဂၤလန္န္ိုင္င ရငံမွ္  Queens Award ရရငံမွ္ထသးဆသသ University of Bedfordshire ( UK)  

း၏ သးၻသံအ င္ံးီ  သငၾ္သသးပ္ိုံ မဆနဆသသ အျသးအျသ ငံမွင္ံ အသဟသရ ္ိုင္ရသ းဟသဘပ ံ    MSc ( Nutrition & Dietetics)  

သင္တန္းတပင ္တျ္လတျ္ႀသ္း္ ပ ိုးငံမွန္သမင္းပဆနသမာ ျ္ဆသသ  Journal Reading Club သ္ို  ၂ ၁၈  ို ငံမွျ္  ီးင္ဘသ (၁ ) 

ရသ္ဆနံ ဆနံလည္ (၁)နသရီးငံမွ (ဘ) နသရ ီအထ္ ာပိလိုပ ္ ံပ သည္။   

 

ထ္ိုင္း ္ိုင္င  Mahidol University းငံမွ ပဆရသ္ သ္ သ Visith း၏ ဦးဆ သင္းငံမွ  ငံမွင္ံအတ   ဂမ ိ   ငံမွင္ံ အဆျံအ န္းမသးသ 

  ၶသသ္ို္္အဆလး မ္န္သ္ို းည္သ ံသ္ိုံ ထ္န္းသ္း္း ္ိုင္င္ပ ို၊ အသးာ ည္ံ န္းမသး အသ ိုး င္ပ ို ငံမွင္ံ အသးာ ည္ံ န္ထ ရငံမွ္ ႔တီသးငး္မသးသ 

သဆလးင္္းမသးး၏ ဦးဆ ငံမွသသ္လိုပ္ဆ သင္ မသ္းမသးသ္ို းည္သ ံသ္ိုံ အသမ္ိးသသ္ဆရသသ္းငံမွိုရငံမွ္ဆျပ ို၊ ၾသသ္ဥ ငံမွင္ံ သဆလး 

ႀသီးထပသးးငံမွို  သ္ျပ္ပ ိုးမသး၊  မ္္ရီသီးးမသးသ္ို းည္သ ံသ္ိုံ ပ္ိုးသတ္္ပီး ထိုတ္ပ္ိုးပ ို ငံမွင္ံ  မ္္ရသီီးး၏ အရည္အဆသပးးမသးသ္ို 

းည္သ ံသ္ိုံ ထ္န္းသ္း္းပ ို အဆၾသသင္း ဆာပသၾသသး  ံ ၾသပ သည္။ ထ္ိုံဆနသသ္ Boonsom သိုးၸဏီးငံမွ 

ထိုတ္လိုပ္ဆသသ ဆရညငံမွ္းမသးအဆၾသသင္း presentation ာပိလိုပ္္ပီး အျသးအဆသသသ္ ငံမွင္ံ ပတ္သသ္  သ္ျပ္ဆသသ 

ဂမသန္္းမသးအဆၾသသင္း ဆာပသၾသသး  ံရသ သင္တန္းသ /သသးးမသးသလည္း သ္လ္ိုသည္းမသးသ္ို ဆးး  ားန္း  ံ္ပီး 

အာပန္အလငံမွန္ဆ ပးဆ ပး  ံၾသပ သည္ ထ္ိုအ း္းအနသးသ္ိုံ STI Myanmar University း၏ Executive 
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Director ဆ  သ္တသ မ္ိးသလပင္ ၊ အသဟသရပညသရငံမွင္းမသး ငံမွင္ံ STIMU ဆသမသင္းသသး/သ းမသး တသ္ဆရသသ္  ံ ဆၾသသင္း 

သ္ရငံမွ္ရပ သည္။ 

2nd Forum on ASEAN- China Private Higher  Education  Development and Cooperation သ္ိုံ                 

                                      STI Myanmar University းငံမွတသဆ္ရသသဆ္ ပးဆ ပးာ ငး္ 

 

အဆရငံမွ႕ဆတသင္အသရငံမွ ငံမွင္ ံအသ ီ္    ္ိုင္္င းမသးရငံမွ္ ပိုဂၢလသ္ ဆသမသငး္းမသး း၏အ  င္ံားငံ္ပညသ ပ ံ္ ္ိးတ္ိုးတသ္ ဆျရန္  

ရည္ရပ္ င္္း၍ အသ ီ္  ပညသဆရး န္ႀသီးးမသးအ ပ ႕၊ အ င့္ားင့္ပညသဆရး ငံမွင့္  ပ ႕္ ္ိးဆရး ဆ သ ္ိုင္ရသ႔ဟ္ို သန   ( 

SEAMEO RIHED) ၊   the ASEAN-China Centre (ACC)  ငံမွင္ ံ  the University of Sanya (USY) 

တ္ိုံပ းဆပ င္းင္း၍   တရိုတ ္္ိုင္င  ဟ္ိုင္နန္သပမန္းရငံမွ္ University of Sanya  တပင္  းီင္ဘသ (၁၁ ) ရသ္ဆနံးငံမွ (၁၃) 

ရသ္ဆနံအထ္  ိုတ္္အႀသး္္ဆားသသ္ ASEAN-China Private Higher Education Development and 

Cooperation Forum သ္ို သမင္းပ  ံံပ သည္။ ္င္း ဆ ပးဆ ပးပပ သ္ိုံ  ားန္းသန္ိုင္င ရင္း ငံမွးီားိပ္ ငံမွ းငံမွို  ဆသသ္းရငံမွင္း၏  

ပထး  ိုး  ပင္ံာပိး္န္ံ ရရငံမွ္ထသး္ပီး  ထ္ပတ္န္းအ င္ံားင္ံပညသးမသးသ္ို သင္ၾသသးပ္ိုံ မဆနဆသသ  

ပိုဂၢလသ္တသသၠ္ိုလတ္ျ္ ိုာ ျ္သည္ံ STI Myanmar University သ္ိုလည္း တသဆ္ရသသ္ရန္  ္တ္ၾသသး ံံ ပ သ 

ည္။ 
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                            ASEAN-China Private Higher Education Development and Cooperation 

Forum သည ္          တရိုတ္ ္ိုင္င  ငံမွငံ္ အသ ီ္  ္ိုင္င းမသးရငံမွ္ အ င္ံားင္ပံညသဆရးအ ပ ႕အျည္းးမသး  ငံမွင္ ံ ပိုဂၢလသ္ 

တသၠသ္ိုလ္းမသး  အ မင္း မငး္ းတ္္ သ ္ အ ပ ႕အျည္းအာ ျ္တည္ဆ သသ္ရန္ ၊  ္ိုင္င းမသးအၾသသးရငံမွ ္ အ င္ံားင္ံ 

ပညသဆရး လိုပ္ငန္းးမသး ငံမွင္ ံ ပတသ္သင္္း၍ ပ းဆပ င္းဆ သင္ရပသ္ရန ္ငံမွင္ံ ျ နး နသသ္ို   တာ သး ္ိုင္င းမသးသ  

ာပန္လညသ္ ိုးသပဆ္လံလသ ္ိုငရ္န္၊  အဆရငံမွ႕ဆတသငအ္သရငံမွ  ္ိုင္င းမသး ငံမွင္ ံ တရိုတ္ ္ိုင္င သ္ို ဆပ င္းသ းတ တသးအာ ျ္ 

 ဆ သင္ရပသ္္ပီး အႀသ ဥသဏ္းမသး ငံမွင္ံ အဆတပ႕ႀသ ိသျး္မသးသ္ို တာ သး ္ိုင္င းမသးအသး ာပနလ္ည္းငံမွမဆ ဆပး ္ိုင္ရန္ 

ရည္ရပ္ ္ပ သည။္  ္ငး္ Forum း၏ ရည္ရပ္ ္ မသအ္တ္ိုင္း  ဆ သငရ္ပသ္ ္ိုင္ရန ္   STI Myanmar University 

သည ္ တရိုတ္ ္ို္ငင္ အပ အ င္ အသ ီ္   (၁ ) ္ိုင္္င  ငံမွင္ံ လညး္ဆသသင္း၊ တရိုတ္ ္ိုငင္  ဟ္ိုင္နနသ္ပမန္းရငံမွ ္ Sanya 

University   ငံမွင္ံလည္းဆသသင္း နသးလည္းငံမွိုျသ ပမနလ္ပသးမသး အသးီသးီလသ္းငံမွတ္ဆရးထ္ိုး  ံ ၾသပ သည။္  

 
                                    ASEAN- China  Private Higher education Forumn သ္ို ၂ ၁ဘ ို ငံမွျ ္

 ္ို င္ဘသလ (၃ ) ရသဆ္နံတပင္ ပထး  ိုးအႀသ္းသ္မင္းပ  ံ္ပီး အသ ီ္   ္ိုင္င းမသး ငံမွင္ံ တရိုတ္ ္ိုင္္င းမသးးငံမွ  

အ င္ံားင္ ံပိုဂၢလသ္ တသသၠ္ိုလ္ ျိုျိုဆပ ငး္ ၁၆  ဆသမသင္းတ္ိုံသ ထ္ိုအ းး္အနသးသ္ိုံ တသ္ဆရသသ္  ံၾသပ သည္။ 

္ ို ငံမွျ္တပင္လည္း  ပ္ိုး္ိုဆသသင္းးပန္  ဆသသ ဆနသသ ္သ္တပ  လိုပ္ငန္းျဥ္းမသးသ္ို တသ္ဆရသသလ္သသ းမသးး၏ 

သဆဘသထသး ငံမွင္ံ  အည ီအဆသသငအ္ထည္ဆ သ္ ္ိုင္ရန ္ရည္ရပ္ င္္း၍ သမင္းပာ င္းာ ျ္သည္။ ္ငး္ Forum သ္ိုံSTI 

Myanmar University း၏  ဥသၠ  ဆ ဒ င္ဆအး င္း ငံမွင္ံ Executive Director ဆ  သတ္သ းမ္ိးးမ္ိး ္ိုငတ္္ိုံ 

တသ္ဆရသသ္  ံ ဆၾသသင္း သ္ရငံမွရ္ပ သည။္ 
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  STI Myanmar University  ငံမွင္ ံUniversity of Bedfordshire (UK) းငံမွ ဧည္ံသညဆ္တသ္းမသး ငံမွင္ ံ                

                                              ရငး္ရငး္ ငံမွးီ ငံမွးီဆတပ႕  ိုာ ငး္ 

STI Myanmar University သည ္  း္တ ္သတ္သသၠ္ိုလ္းမသးာ ျ္ဆသသ အဂၤလန္ ္ိုင္္င   University of 

Bedfordshire ၊ ထ္ိုငး္ ္ိုင္င   Mahidol University တ္ိုံ ငံမွင္ ံပ းဆပ င္းင္း၍   ဘပ ႕ႀသ္ိ  ၊ဘပ ႕လပန္ ဘသသသရပ္ းမသးသ္ို  

 ္ိုင္င တသသအ ငံ္းီ သငၾ္သသးပ္ိုံ မလမသရ္ငံမွ္ဆသသ  ျမမန္မာန္ိုင္င ရင္း ငံမွီးားိပ ္ငံမွ းငံမွို  ဆသသ္းရငံမွင္း၏  ပထး  ိုး  ပင္ံာပိး္န္ံ 

ရရငံမွ္ထသးသည္ံ အ င္ံားင္ ံ  ပိုဂၢလသ္တသသၠ္ိုလတ္ျ္ ိုာ ျပ္ သည္။  ာပညတ္ပင္းးငံမွသပင ္  သးၻသံအ င္ံးီသင္ရ္ိုးးမသး 

သ္ိုသင္ၾသသးပ္ိုံ မလမသ္ရငံမွရ္သ  ဆသမသင္းသသး၊ ဆသမသင္းသ းမသးသ္ို  ္ိုင္င တသသ ျ  မ္န္ျ  ငံမွိန္းးမသး ငံမွင္ံ  ငံမွ္ိင္း္ငံမွဥ ္

အသ ာ တ ္္ိုင္္ရန္ ငံမွင္ံ အနသဂတဘ္  ရည္းငံမွန္း မသအ္တပသ္ အသး   မသရ္ရငံမွ္ဆျရန္ ငံမွင္ံ  းတ္္ သ္တသသၠ္ို္လ္းမသးးငံမွ 

တသ န္ရငံမွသ္ းမသး ငံမွင္ံ ဧည္သည္ဆတသ္းမသး STIMU သ္ိုံ းၾသသ ဏလသဆရသသဆ္လံရငံမွ္ပ သည္။  

  

 အဂၤလန္ ္ိုငင္  University of Bedfordshire းငံမွ Vice Chancellor Mr.Bill Rammell  ငံမွငံ္ Executive Dean  of 

Academic Partnership Professor Helen Bailey တ္ိုံ ဘပ ႕ ငံမွင္းသဘငသ္္ိုံ 

လသဆရသသ္ဆပးအပ္ျဥသ္သလအတပင္း  International Trade and Investment, Department for 

International Trade, British Embassy း၏ Deputy Director Mr.Warren Pain ၊ ထ္ိုင္း ္ိုငင္  အသဟသရ 

ပညသရငံမွင္းမသးအသငး္ ဥသၠ  Professor Chanida Pachotikarn ၊  အးမ္ိ းသသးပညသဆရးး    ဆသသ္းရငံမွင ္

ဥသၠ  ဆ  သ္တသ ဥးီးမ္ိးၾသပ္ ္ ငံမွင္ံ  ၊ Professor ဥးီသနး္ ပ္  ္ ၊  တ္္ိုရီ္ ဆ းရို  း၏CEO 

 ဆ  သတ္သဆ ဒဆအးဆအးျနး္ ၊ ားန္းသ ္ို္င္င ဆ သသလ္ိုပ ္  ဆရးလိုပ္ငနး္ရငံမွင္းမသးအသင္း  ဥသၠ  ဦး င္းဆ း 

International Finance Corporation ( World Bank Group)  း၏ Country officer ဆ ဒ ငသ္ီတသဆးသ္၊   

STI Myanmar University း၏ President ဆ ဒ င္ဆအး င္း ငံမွင္ံတသပ  ၊ Board of Directors းမသး  သည ္

၂ ၁၈ ို ငံမွျ ္  ီးငဘ္သ (၁၅)ရသဆ္နံတပင္  ရနသ္ိုန္္း္ိ ႕ ာပည္လးး္ရငံမွ္  Lotte Hotel တပင္  ဆနံလည္ျသးရင္း 

ရင္းရင္း ငံမွငံမွးီ ငံမွီး ဆတပ႕  ိုၾသ္ပီး STIMU  ငံမွင္ ံ University of Bedfordshire (UK) တ္ိုံး၏ဆသမသင္း ငံမွျ ္ို 
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ပ းဆပ ငး္းငံမွ  ငံမွင္ံ ဆရငံမွ႕ သ္ရးည္ံ လိုပ္ငနး္ျဥ္ းမသး အဆၾသသင္း ၊ ားန္းသ ္ို္င္င း၏ လသ္ရငံမွ္ပညသဆရးအဆာ အဆန  ငံမွင္ ံ

အနသဂတ္ဆးငံမွမသ္းငံမွန္း မသး္မသးသ္ို ရငး္ရင္း ငံမွီး ငံမွီး ဆ ပးဆ ပးတ္ိုင္ပင္  ံ ဆၾသသငး္ သ္ရငံမွ္ရပ သည္။ 

 

 

 

၁၂ ႀသး္ဆ္ားသသသ္မင္းပ   ံ ဆသသ STI Myanmar University း၏ ဘပ ႕ ငံမွငး္သဘငအ္ းး္အနသး 

 

                       STI Myanmar University း၏ ၁၂ႀသး္္ဆားသသ္ ဘပ ႕ ငံမွင္းသဘငအ္ း္းအနသးသ္ို ၂ ၁၈  ို ငံမွျ ္

 ီးင္ဘသ (၁၆) ရသဆ္နံ တပင္ သိုနသ္ည္လး္း ငံမွင္ံ   းဆလဘိုရသးလးး္ဆထသင္ံရငံမွ္  Pullman Hotel Yangon တပင္  

သမင္းပ  ံံပ သည္။ ထ္ိုအ း္းအနသးတပင္  ာပည္ဆထသင္ျိုားန္းသ ္ို္င္င ဆတသ္အလ အသး အဆလးာပိာ င္းာ င္ ံ

အ း္းအနသးသ္ိုျတင ္ ံပ သည္။ ထ္ိုံဆနသသ္ STI Myanmar University း၏ President ဆ ဒ ငဆ္အး င္းးငံမွ 

အ ပင္ံအးငံမွသျသသးဆာပသၾသသး  ံ ္ပီး STIMU  ငံမွငံ္ းတ္္ သတ္သၠသ္ိုလတ္ျ္ ိုာ ျ္ဆသသ အဂၤလန္ ္ိုင္င  Uniersity of 

Bedfordshire  းငံမွ Vice Chancellor Mr.Bill Rammell းငံမွလည္း ဂိုဏ္ာပိ  ငံမွိုတ္ ပနး္ သ္ျသသး 

 ဆာပသၾသသး  ံပ သည္။ ထ္ိုံဆနသသ္ MBA, MSc ( Nutrition & Dietetics) MSc (Public Health) းဟသဘပ ႕းမသး , 

BA (Hons )  ငံမွင္ ံBBA in Management ဘပ ႕းမသး၊ Diploma  ငံမွင္ ံFoundation Business သင္တန္း အသီးသးီးငံမွ 

ထ း မန္ ိုရရငံမွ္သ းမသး ငံမွင္ံ ဘ ပ ရသ းမသးအသး န နသ္ပ္ိုင္းတပင ္ဆအသငလ္သး္ငံမွတ ္ငံမွင္ံ  ိုးမသး မီးားငံမွင္ံ  ံပ သည။္ 

အ း္းအနသးတပင္ အထ းဧည္ံသည္ဆတသ္အာ ျ ္ ထ္ိုင္း ္ိုင္င းဟဆ္  တသသၠ္ိုလ ္ အျသအသဟသရ ပညသ သနး၏ 

အႀသ ဆပးအ ပ ႕ င္၊ ထ္ိုငး္ ္ို္ငင္   အျသအသဟသရပညသရငံမွငအ္သင္းး၏ ဥသ ၠ   Professor Chanida Pachotikarn 
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းငံမွ တသ္ဆရသသ္ မီးားငံမွင္ံ္ပီး အျသအသဟသရ ္ိုင္ရသ းဟသဘပ ႕ရရငံမွ္သ းမသးအသး အျသအသဟသရပညသရငံမွင္တ  ္ပ္းမသး 

အပ္ ငံမွင္း  ံံပ သည္။                

                    အ း္းအနသးသ္ို ဆနံလညပ္္ိုင္းတပင္ တျ္ႀသ္းသ္မင္းပင္း၍  BEng (Hons) , Civil Engineering, 

Architectural Engineering, Civil Architectural Engineering ဘပ ႕းမသး၊ Engineering Program အသီးသီးးငံမွ  

Advanced Diploma   ငံမွင္ံ Foundation ဆအသင္ားင္္ပီးျီးသ းမသးအာပင ္ Supply Chanin Management  ၊ 

 ရသာ ျ ္  ပီလ္ိုးသ ငံမွင္ံ Program းမသးးငံမွ ထ း ပမန ္ိုရရငံမွသ္ းမသး ငံမွင္ံ ဘပ ႕ရသ းမသးအသး ဆနံလည္ပ္ိုင္းတပင္ 

 ဆအသငလ္သ္းငံမွတ္ ငံမွင္ံ  ိုးမသး  မီးားငံမွင္ံ  ံပ သည္။ အ းး္အနသးတပင္ STI Myanmar University း၏ President 

ဆ ဒ င္ဆအး င္း းငံမွ STI Myanmar University း၏ အနသဂတလ္ိုပ္ငန္းျဥ္းမသး ငံမွင္ ံ အတ  

 ဆသမးး းတင္ျသသး ဆာပသၾသသး   ံ္ပီး အးငံမွတတ္ရဓ တပ္ ိုးမသးရ္ိုသသ္ းသသ အ း္းအနသးသ္ို ဆအသင္ားငျ္ပသ 

္ပီး  ိုး  ံဆၾသသင္း သ္ရငံမွ္ရသည။္ 
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 ထ္ိုအ း္းအနသးသ္ိုံ အဂၤလန ္္ိုင္င  University of Bedfordshire းငံမွ Vice Chancellor Mr.Bill Rammell  ငံမွငံ္ 

Executive Dean  of Academic Partnership Professor Helen Bailey ၊ STI Myanmar University းငံမွ  

President ဆ ဒ င္ဆအး င္း ငံမွင္ံတသပ  ၊ Board of directors းမသး ၊ ာပညသ္ ႕လပတဆ္တသ္ သ္ို္ျ္သးလင္ံမွ ္းမသး ငံမွင္ံ 

တို္င္းဆ သႀသးီလပတ္ဆတသ္သ္ိ္ု ္ျသးလင္ံမွ ္းမသး ၊ ဆသမသငး္ အိုပ ္မိပ္ဆရး ငံမွင္ ံ  သင္ၾသသးဆရးအ ပ ႕ 

 င္ ရသ၊ ရသးးမသး ၊ ဆသမသင္းသသးးဘ္ဆ ပးမ္ိ းးမသး၊  တ္္ၾသသးထသးဆသသ ဧညံ္သည္ဆတသ္းမသး ငံမွင္ံ 

ဘပ ႕ ငံမွင္ံဆအသင္လသ္းငံမွတ္ရရငံမွထ္သး ဆသသ ဆးဂမသ အသးီသီးးငံမွ  ဆသမသင္းသသးဆသမသင္းသ းမသး (ဘ  ) ဆသမသ္ 

တသ္ဆရသသ္္  ံ ဆၾသသင္း သ္ရငံမွရ္ပ သည။္ 

 

 

 

                      STI Myanmar University း၏   DBM, DFM, CFS သငတ္နး္ ငး္ပပ  ငံမွင္ ံ 

                                                ဆအသငလ္သး္ငံမွတ ္မးီားငံမွင္ံပပ  

 

STI Myanmar University  းငံမွ  ပင္ံလငံမွျသ္င္ၾသသးဆနဆသသ  ျီးပပသးဆရး ျီး  န္ံ ပ း  ( Business Management) 

သငတ္န္းးမသးာ ျဆ္သသ   Diploma in Business Management (DBM) , Diploma in Finance  and 

Banking  (DFB)  ငံမွင္ ံ   Certificate in Business Management  (CBM)  ငံမွင္ ံ Certificate  in  Financial 

Services ( CFS) ၊  သင္တန္းးမသးး၏ သငတ္န္း ငး္ပပ  ငံမွင္ံဆအသင္ပပ   မးီားငံမွင္ံပပ အ း္းအနသးသ္ို ၂ ၁၈  ို ငံမွျ္ 

 ီးင္ဘသ  (၂၂ ) ရသဆ္နံ  ဆနံလည ္  းနသ္ ၉ နသရီးငံမွညဆန ဘနသရီ အထ္ ႔ဟနး္္း္ိ႕န္္  ရသျ လး္းရငံမွ္ CBC 

Ballroom (Co-operative Business Centre)  တပင္  သမင္းပ  ံပ သည္။ အ း္းအနသးတပင္ 

 ာပည္ဆထသင္ျိုားန္းသ ္ို္င္င   ဆတသ ္အလ အသး အဆလးာပိာ င္းာ င္ံ အ းး္အနသးသ္ိုျတင ္ ံပ သည။္  
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  ထ္ိုအ းး္အနသးတပင္ ျီးပပသးဆရး တသသၠ္ိုလ္း၏ ဂိုဏ္ထ းဆ သင ္ ပ ဆးသသကၡ  ရသးႀသီး ၊ STI Myanmar 

Univesity း၏ Consultant ဆ  သတ္သ  ဆ ဒလငံမွားင္ံသ  ဂိုဏ္ာပိအးငံမွသျသသးဆာပသၾသသး  ံ္ပီး သင္တန္းတပင္ 

ထ း ပမန္ျပသဆအသင္ားင္္ပ္းျးီ  ံဆသသ  ဆသမသင္းသ  းမသးသ လည္း း္းတ္္ိုံး၏ အဆတပ႕အႀသ ိးမသးသ္ို 

ရငံမွင္းလင္းဆာပသၾသသး  ံ ္ပီး ဆသမးး းတင္ျသသး ဆာပသၾသသး  ံသည။္ ထ္ိုံဆနသသ ္  DFB, DBM နငံမွင္ ့ CBM 

သငတ္န္းဆအသင္ားငသ္ းမသးအသး သငတ္န္း င္း ဆအသငလ္သ္းငံမွတး္မသး  မီးားငံမွင့္  ံ္ပီး STI Myanamar University 

း၏ President ဆ ဒ င္ဆအး င္းးငံမွလညး္  ဆသမသငး္သသး၊ ဆသမသင္းသ းမသးအသး းို ္တသျသသး 

းမသး ဆာပသၾသသး  ံပ သည။္   ရသႀသီး  ရသးႀသီးးမသးသ သင္တန္း င္း ဆအသင္လသး္ငံမွတ္းမသးဆပးအပ္ မီးားငံမွင္ံ  ံ္ပီး 

အးငံမွတ္တရ ဓ တ္ပ ိုရ္ိုသသ္ း  ံၾသ သည္။၊ ထ္ိုံဆနသသ္ တသ္ဆရသသလ္သဆသသ ဧညံ္သည္းမသးအသး 

အဆသပမးအဆးပးာ င္ံ ဧညံ္  ာ ငး္ာ င္ံ အ း္းအနသးသ္ို  ဆအသင္ားင္ျပသ ္ပီး  ိုး  ံဆၾသသငး္သရ္္ငံမွရပ သည္။ 

  

                                 STI Myanmar University း၏ ငပလီ ရီးျဥ္   
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STI Myanmar University သည္ ၂၃.၁၂.၂ ၁၈ းငံမွ ၂၆.၁၂.၂ ၁၈ အထ ္ Annual  ရီးျဥအ္ာ ျ္ 

ငပလသီး္းဆာ သ္ိုံ  Board of Director းမသး ၊ ရနသ္ိုန္ ငံမွင္ံ း တဆလး ဆသမသငး္ ပ းမသးးငံမွ 

 ရသ/ ရသးးမသး ငံမွင္ံ ဆသမသင္းသသး/သ းမသး ၊  နထ္းး္းမသး ျိုျိုဆပ င္း (ဘ၂) ဆ္သသ္  သပသးဆရသသ္   ံပ သည္။  

၂ဘရသ္ ငံမွင္ံ ၂၅ ရသ္ဆနံတပင္ ငပလီသး္းဆာ တပင္ အပန္းဆာ အနသး္ ၾသ္ပီး သ တပ ္ း္ိ ႕ အနးီအနသးရငံမွ္  

သး္ိုင္း င္ ဆျတီဆတသ္းမသးသ္ို   းဆးငံမွမသ္  ံၾသ္ပီး ၂၆ရသ္ဆနံးနသတ္ပင္ ရနသ္ိုန္္း္ိ႕သ္ိုံ ာပန္လည္ဆရသသ္ရငံမွ္  ံ ဆၾသသင္း 

သ္ရငံမွ္ရပ သည။္ 

 

  
 


