News Letter ( Nov & Dec )
TECHNICAL TRAINING & SITE VISIT PROGRAM @ MAHIDOL UNIVERSITY
STIMU မွ Engineering ဘာသာရပ္ကို ေလ့လာသင္ယူေနၾကေသာ ေက်ာင္းသား၊
ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားသည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ
Technical Visit အျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံ Mahidol University သိ႔ု သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။
ေလ့လာေရး ပထမရက္မွာေတာ့ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသား မ်ားသည္ Mahidol
University မွ ပို႔ခ်ေသာ ' Green Building ' ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို
သင္ယူၿပီးေနာက္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ထို႔ေနာက္
ႏိုဝင္ဘာလ ( ၁၁ ) ရက္ေန႔ ( ဒုတိယေျမာက္) ေန႔မွာေတာ့ ' Water supply system ' ႏွင့္ '
Water & Wastewater Treatment ' တိ႔ႏ
ု ွင့္ ပတ္သက္သည့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို
ေလ့လာသင္ယူၿပီးေနာက္

Mahidol

ေလ့လာၾကပါသည္။တတိယေျမာက္ေန႔မွာေတာ့
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လွည့္လည္

ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္ေစရန္

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အတြင္း႐ွိ ေရဆိုးဌာန ႏွင့္ မီးရထားပို႔ေဆာင္ေရးဌာနမ်ားသို႔
သြားေရာက္

ေလ့လာၾကၿပီး

တာဝန္႐ွိသူမ်ားမွ

သိလိုသည္မ်ားကို

ျပန္လည္

႐ွင္းျပေပးခဲ့ၾကပါသည္။ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ' Central Westgate ' ၌
ေစ်းဝယ္ထြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေနာက္ဆံုးရက္မွာေတာ့ BOT ႐ွိ နန္းေတာ္ ႏွင့္ ျပတိုက္မ်ားသို္႔
ေလ့လာခဲ့ၾကကာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးခဲပ
့ ါသည္။
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ထြက္ခာြ လာခဲ့ၿပီး

ေလ့လာေရး

ခရီးစဥ္ကို

INTERNSHIP PROGRAM@ STAR CITY
STI MU Engineering Major ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္
ဂုဏ္ထူးတန္း အတန္းသို႕ မတက္ေရာက္မီ စာေတြ႔သာမက လက္ေတြ႔ လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႔အၾကံဳ
ရ႐ွိေစရန္
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လုပ္ငန္းခြင္သ႔ို ဝင္ေရာက္ရပါသည္။ ထိုသို႔ Star City တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္
တာဝန္ရွိသူမ်ားက
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အထူးေက်းဇူးတင္႐ွိပါသည္။

EXPERIENCE SHARING SESSION : TECHNICAL TRAINING & SITE VISIT
PROGRAM @ MAHIDOL UNIVERSITY
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၄ရက္ေန႔တင
ြ ္ Technical Training & Site Visit
program @ Mahidol University သိ႔ု သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ
မိမိတ႔ရ
ို ရွိခဲ့သည့္

အသိအျမင္

ဗဟုသုတမ်ားကို

ျပန္လည္မွ်ေဝေပးမည့္

အစီအစဥ္ကို

က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
Engineering ေမဂ်ာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား လုပ္ငန္းခြင္သို႔မဝင္ေရာက္ခင္
သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ကို

ကြ်မ္းက်င္ေလ႔လာမူ

အားေကာင္းေစရန္၊

သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔

လက္ေတြ႕ေလ႔လာၿပီး

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း

ခ်ိတ္ဆက္

အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားရေစရန္ ရည္ရြယ္၍
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ႀကီးမႈးၿပီး

ႏိုဝင္ဘာလ
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ရက္ေန႔မွ

၁၄ရက္ေန႔အထိ

သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ Faculty of Engineering မွ ဆရာႀကီး ဦးပါစီမ်ိဳးျမင့္ႏွင့္
ဆရာဦးမ်ိဳးမင္းလႈိင္တ႔မ
ို ွ အသီးသီး အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး သြားေရာက္ေလလာခဲ့ၾကေသာ
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ အသိအျမင္ ဗဟုသုတမ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေဝေပးခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားတြင္ Sesmic Design & Urban Transportation အေၾကာင္းအရာကို
မေဟသီပြင့္ဦးႏွင့္ အဖြ႕ဲ မွ၎၊ Green Building & Wastewater Treatment System
အေၾကာင္းကို ေမာင္စိုင္းထူးေအာင္ႏွင့္ အဖြ႕ဲ မွ၎၊ ခရီးစဥ္တစ္ခုလံုးမွရရွိခဲ့သည့္ ဗဟုသုတမ်ားကို
ေမာင္ေက်ာ္ေစာေဝႏွင့္အဖြဲ႕တုိ ့မွ အသီးသီး မွ်ေဝေပးခဲ့ပါသည္။

GRADUATION CEREMONY@ OPEN UNIVERSITY OF HONG KONG

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တင
ြ ္ Hong Kong ႏိူင္ငံ The Queen Elizabeth
Stadium တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည့္ The Open University of Hong Kong ( OUHK ) ၏ ၂၆
ႀကိမ္ေျမာက္ဘ႕ဲြ ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနားသို ႔STIMU မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတခဴိ ့တက္ေရာက္
ခဲ့ျကပါသည္။
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မေအးသႏၲာေက်ာ္၊ မခြာညိဳျမင့္သူ ႏွင့္ မေအးသီရိျမင့္တို႔အား STIMU မွ ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ထပ္ဆင့္
ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

INDUSTRIAL VISIT TO THILAWA
STIMU Business Major ရိွ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားသည္
၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တင
ြ ္ Industrial Visit အေနျဖင့္ သန္လ်င္ၿမဳိ႕ရိွ Thilawa
Special Economic Zone သုိ႔ သြား ေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။
Business Major အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ Thilawa Special Economic
Zone အတြင္းရိွ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ မ်ားကုိ ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏
သိလုိသမွ်မ်ားကုိလည္း
ရွင္းျပေပးခဲ့ပါသည္။
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Workshop on Lesson Planning
၀ါရင့္အေတြ႔အႀကံဳရွိ STI Myanmar University ၏ Native Lecturer Mrs. Aileen
Prendergast, Faculty of Linguistics & Education မွ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ နို၀င္ဘာ ၂၅

ရက္ေန႔တင
ြ ္ “Lesson Planning” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္၊
ပညာေရးက႑အသီးသီးတြင္

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ

သင္ၾကားေရးႏွင့္

စီမံခန္႕ခြေ
ဲ ရးဆရာ/မမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္ က်င္းပခဲျ့ဲ ခင္းျဖစ္ကာ
စိတ၀
္ င္စားသူ ဆ၇ာ/ ဆ၇ာမ မ်ား တက္ေ၇ာက္ခ့ျဲ ကျပီး အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးခဲ့ျကပါသည္။

