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မာတိကာ

ေဒါက်တာခင်ခင်ဝင်း
�ှင့် အင်တာဗျ�း၄

ေဒါက်တာ�ကည်�ရ�င်
�ှင့် အင်တာဗျ�း၂

ေဒါက်တာခင်ခင်ဝင်း
�ှင့် အင်တာဗျ�း ၃

ေဒါက်တာခင်ခင်ဝင်း
�ှင့် အင်တာဗျ�း၅

ပညာေရးမူဝါဒသုေတသနစင်တာ (CEPR) ၏ ပထမဦးဆုံး ထုတ်ေဝ
သည့် CEPR Education Newsletter တွင် တက� သုိလ်၏  internati-

onalization   (တက� သုိလ်အသွင်အြပင်များကုိ   �ိုင်ငံတကာမ� ြပ�ြခင်း) 
�ှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာတက� သုိလ်မှ ပါေမာက�ချ�ပ်
ေဒါက်တာ�ကည်�ရ�င်�ှင့် ရန်ကုန်တက� သုိလ်၊ �ူပေဗဒဌာနမှ ပါေမာက�/
ဌာနမ�း ေဒါက်တာခင်ခင်ဝင်း တိ� ကုိ ေတ�ဆုံေမးြမနး်ခ့ဲပါသည်။
အင်တာဗျ�းအြပည့်အစုံကုိ ေအာက်တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 
 

အခုလို အချနိ်ေပး ေြဖ�ကားေပးတဲ့အတွက် ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။  
  

၁။ Internationalizationဆုိတ့ဲ ေဝါဟာရရဲ� အနက်အဓိပ�ာယ်နဲ ့ ပတ်
သက်�ပီး ဆရာ�ကီးရဲ�အြမင်ေလး  သိပါရေစ။
Internationalization ကုိ two way process လိ� ပဲ ြမင်တယ်။ ဥပမာ
ယူေက၊ အေမရိကန်၊ ဥေရာပက့ဲသိ�  အြခား�ိုင်ငံများ၏ တက� သုိလ်များ
မှ ြမန်မာ�ိုင်ငံသိ�  လာေရာက်သင်�ကား၊ သင်ယူမ�များကုိ inbound

service လိ� ေခ�တယ်။ ဆရာတိ� ေကျာင်းသားက ယူေကမှာ ေကျာင်း
သွားတက်တာ၊ ြမန်မာပညာ�ှင်ေတွက �ိုင်ငံြခားမှာ သွားေရာက် တာဝန်
ထမ်းေဆာင်တာ၊ �ိုင်ငံြခားတက� သုိလ်ေတွမှာ သုေတသနတွဲလုပ်တာ၊
ြပည်ပမှာ ြမန်မာစာဌာနသွားဖွင့်တာ၊ ြမန်မာ�ိုင်ငံမှာ�ိှတဲ့ တက� သုိလ်ေတွ
က အြပင်ကုိ ထွက်�ပီး ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မ�  လုပ်တာကုိ outbound

service လိ� �ြမင်တယ်။
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ဆရာတိ� ေတွဟာ
proactive မ�ိှ
ဘူး။ Reactive ပဲ
ြဖစ်ေနတယ်။
Internationaliz-

ation ဆုိ�ပီးမှ
ဆရာတိ� မှာ
ကုိယ်ပုိင်
မဟာဗျ�ဟာဆဲွခွင့်
မ�ိှဘူး။

၂။ ရန်ကုန်�ုိင်ငံြခားဘာသာတက� သုိလ်မှာ internationalization �ှင့် ပတ်သက်�ပီး
လုပ်ေဆာင်ချက်အေနနဲ ့ဘယ်လုိမျ�ိး�ိှလဲ။ လုပ်ေဆာင်တ့ဲအခါ�ကံ�ေတ�ရတ့ဲ အခက်အခဲ
�ိှရင် မ�ေဝေပးပါ။ 
 

အဓိကလုပ်ေဆာင်ချက်အေနနဲ ့ ြမန်မာစာဌာနနဲ ့ ြမန်မာစာသင်တနး်ေတွ ဖွင့်ထားတယ်။
�ိုင်ငံတကာဆရာေတွကလည်း ဒီတက� သုိလ်မှာ လာေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်တယ်။
တ�ုတ်၊ ဂျပန်၊ ကုိရီးယားေမဂျာက လက်�ိှဘ�ဲ ��ကိ�ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူေတွကုိ
�ိုင်ငံြခားက မာစတာပညာသင်ဆုေတွ ေပးတယ်။ ဆရာ၊ ဆရာမပုိင်းမှာလည်း ဂျပန်
ေဖာင်ေဒး�ှင်းက ၃ လသင်တနး်၊ တ�ုတ်၊ ကုိးရီးယားတိ�က မာစတာ၊ ပါရဂူဘ�ဲေတွကုိ
ေခ�ယူေလ့ကျင့်ေပးတယ်။ ရ�ှား၊ ဂျာမဏီက အာဆီယံမှာ�ိှတဲ့ လာအို၊ ဗီယက်နမ်တိ� လို
�ို င်ငံငယ်ေလးေတွမှာ ရက်တိုသင်တနး်ေလးေတွ ေခ�ေပးတယ်။ အဓိကအကျဆုံး
အခက်အခဲကေတာ့ ြမန်မာ �ိုင်ငံရဲ� ပညာသင်ကာလနဲ ့အြခား�ိုင်ငံရဲ� ပညာသင်ကာလ
တူညီမ�  မ�ိှတာ ြဖစ်တယ်။
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၃။ ရန်ကုန်�ုိင်ငံြခားဘာသာတက� သုိလ်မှာ လာေရာက်သင်�ကား၊ သင်ယူသူေတွ၊ ြပည်ပမှာ သွားေရာက်ပညာသင်
�ကားတ့ဲသူေတွ၊ ပညာေတာ်သင်ေတွ အေရအတွက်ဘယ်ေလာက်�ိှလဲ သိပါရေစ။ 
 

တက� သုိလ်ထူေထာင်ကတည်းကစ�ပီး ၃၇ �ိုင်ငံက �ိုင်ငံတကာေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ ၁ ေသာင်းေကျာ် �ိှ
တယ်။ ဒီ�ှစ်မှာဆုိရင် ၁၁ �ိုင်ငံက ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူေပါင်း ၃၀၀ ေကျာ် ပညာသင်ယူေနပါတယ်။
�ိုင်ငံြခားသားဆရာေတွက စုစုေပါင်း ၁၄ ေယာက်ကေန အများဆုံး ၂၄ ေယာက်အထိ�ိှပါတယ်။ YUFL ကေန
ြပည်ပကုိ ပညာေတာ်သင်သွားတဲ့ ေကျာင်းသားက တစ်�ှစ်ကုိ ပုံမှန် ၁၅ ေယာက်ေလာက် �ိှပါတယ်။

၅။ ြမန်မာ�ုိင်ငံ�ိှ တက� သုိလ်ေတွ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာေရးအဖ�ဲအစညး်ေတွကုိ internationalization ြမ�င့်တင်ဖိ�
အ�ကံြပ�ချင်တာေလး�ိှရင် ေြပာြပေပးပါ။ 
 

ဆရာတိ� နဲ ့�ိုင်ငံတကာတက� သုိလ်ေတွနဲ ့လုပ်ပုိင်ခွင့်ချင်း ေတာ်ေတာ်ြခားနားတယ်။ ဘယ်တက� သုိလ်ကုိ �ကိ�က်တယ်
လိ�  ဆရာတိ� မှာ ေရွးချယ်ပုိင်ခွင့် မ�ိှေသးဘူး။ ကုိယ့်ေကျာင်းထဲကုိလာ�ပီး တံခါးလာေခါက်တာကုိပဲ ေရွးချယ်ေနရ
တယ်။ ခရီးသွားလာခွင့်လည်း အကန ့်အသတ်ေတွ �ိှေနတယ်ဆုိေတာ့ �ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးမှာေတာ့ ဆရာတိ�
တက� သုိလ်ေတွက တပနး်���ံးေနတယ်။ ဆရာတိ� ေတွဟာ ကုိယ်ပုိင်ဖန်တီးယူပုိင်ခွင့် (proactive) မ�ိှဘူး။ တံ� �ြပန်ခွင့်
(reactive) ပဲ ြဖစ်ေနတယ်။ �ိုင်ငံတကာ internationalization ဆုိ�ပီးမှ ဆရာတိ� မှာ ကုိယ်ပုိင်မဟာဗျ�ဟာ   ဆဲွခွင့် 
မ�ိှဘူး။ ဒါဟာ ြမန်မာ�ိုင်ငံမှာ�ိှတဲ့ အစုိးရတက� သုိလ်ေတွရဲ� အဓိကအားနည်းချက်ပဲ။ ဒီအားနည်းချက်ကုိေတာ့ အ
ြမန်ဆုံး ြပင်သင့်တယ်လိ� ေတာ့ ထင်တယ်။

၄။ ရန်ကုန်�ုိင်ငံြခားဘာသာတက� သုိလ်အေနနဲ ့ြပည်တွင်းြပည်ပမှာ ဘယ်တက� သုိလ်ေတွနဲ ့ချတ်ိဆက်ထားပါသလဲ။
 

�ိုင်ငံ ၉ �ိုင်ငံက တက� သုိလ်ေပါင်း ၄၁ ခုနဲ ့နားလည်မ�စာခ�န်လ�ာ ထုိးထား�ပီး�ပီ။ အ�ပီးအြပတ်ထုိးဖိ�  ေစာင့်ဆုိင်းေန
တဲ့ တက� သုိလ်ေတွက ၁၅ ခု �ိှပါတယ်။ Strategy First University က ပညာဒါနဆုိ�ပီးမှ အလုပ်သင်ဆင်းမယ့်
YUFL ေနာက်ဆုံး�ှစ်ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူေတွကုိ �ှစ်စ�် ၁၅ ရက် သင်တနး်လာေပးတာ�ိှတယ်။ အရင်းအြမစ်
များခဲွေဝမ�အေနနဲ ့ ရန်ကုန်တက� သုိလ်အပါအဝင် တက� သုိလ် ၈ ခုကုိ တက� သုိလ်ပါေမာက�ချ�ပ်များေကာ်မတီရဲ�
ညီလာခံမှာ ညီေနာင်တက� သုိလ်အေနနဲ ့အြပန်အလှန်နားလည်မ�စာခ�န်လ�ာ ထုိးထားပါတယ်။ NMDC က ပထမ�ှစ်
သင်တနး်ေတွမှာ �ိုင်ငံြခားဘာသာေတွကုိ ေရွးချယ်ခွင့် �ိှတဲ့ဘာသာရပ်ေတွအေနနဲ ့ထည့်ဖိ� လုပ်ေန�ပီး အြပန်အလှန်
အေနနဲ ့ YUFL ေကျာင်းသားများအား NMDCရဲ� ဒီဂရီဘာသာရပ်ေတွကုိ သင်ေပးမယ်ဆုိ�ပီး စ�်းစားထားတာ�ိှပါ
တယ်။
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အခုလို အချနိ်ေပး ေြဖ�ကားေပးတဲ့အတွက် ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။  
 

၁။ Internationalization ဆုိတ့ဲ ေဝါဟာရရဲ� အနက်အဓိပ�ာယ်နဲ ့ ပတ်သက်�ပီး ဆရာမ�ကီးရဲ�အြမင်ေလး သိပါ
ရေစ။
 

Internationalization ကုိ ပညာရပ်ဝနး်ကျင်အြမင်နဲ ့ေြပာရရင် ၂ မျ�ိး ြမင်မိပါတယ်။ University နဲ ့ student ဆုိ
�ပီး ���ေထာင့် ၂ မျ�ိးနဲ ့�ြမင်ပါတယ်။ University ���ေထာင့်က�ကည့်ရင် - တက� သုိလ်ေတွက private ြဖစ်ေစ၊ public

ြဖစ်ေစ ယခုေခတ်မှာ တက� သုိလ်ရဲ� identity ကုိ ြပည်တွင်းအဆင့်ထက်ေကျာ်�ပီး ေဒသတွင်းေရာ၊ �ိုင်ငံတကာမှာပါ
အသိအမှတ်ြပ�မ�ရ�ိှရန် လိုပါတယ်။ ဒါမှ ကုိယ့်တက� သုိလ်ရဲ� ဂုဏ်သိက�ာအဆင့် (rank) ြမင့်မား�ပီး ေရ�ှည်
ရပ်တည်�ိုင်စွမ်း၊ ယှ�်�ပိ�င်�ိုင်စွမ်း�ိှတဲ့ �ိုင်ငံတကာနဲ ့ ရင်ေပါင်တနး်�ိုင်မယ့် တက� သုိလ်တစ်ခုအြဖစ် ေြပာင်းလဲ
ရပ်တည်�ိုင်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိုေြပာင်းလဲ�ိုင်ဖိ�  တက� သုိလ်ရဲ�သင်�ကားမ� ၊ သင်ယူမ�ဆုိင်ရာ အရည်အေသွးများ
ြမ�င့်တင်ြခင်း၊ သုေတသနနဲ ့ အဆင့် ြမင့်နည်းပညာရပ်ဆုိင်ရာများ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းများကုိ �ိုင်ငံတကာမှ
ကဲွြပားြခားနားေသာ အေြခအေနအရပ်ရပ်ေပ�မှာ ေပါင်းစပ်ည�ိ�ုှ ိင်းေဆာင်ရွက်�ိုင်ေသာ internationalization မျ�ိး
ကုိ strategy များချ�ပီး ေဆာင်ရွက်�ကရမှာြဖစ်ပါတယ်။ Ranking ြမင့်တဲ့ တက� သုိလ်တစ်ခုအြဖစ် ရပ်တည်�ိုင်ဖိ�
ဆုိရင် ပညာရပ်ဆုိင်ရာသာမက စီမံအုပ်ချ�ပ်မ�ဆုိင်ရာမှာလဲ capacity building များကုိ စနစ်တကျ စီမံကိနး်ချမှတ်
တည်ေဆာက်ဖိ� လိုပါတယ်။ ဒါေ့�ကာင့် internationalization မှာ staff mobility ကုိလဲ ေမ့ထားလိ�  မရပါဘူး။
 

Student internationalization အေနနဲ ့ ေြပာရရင် - ေကျာင်းသားေတွရဲ� ပင်ကုိယ်အရည်အချင်းေတွကုိ မိမိ
တိုင်းြပည်အတွင်း ဘာသာရပ်နယ်ပယ်တစ်ခုထဲမှာ ြမ��ပ်�ှံထားတာမျ�ိး မဟုတ်ေတာ့ပဲ �ိုင်ငံတကာတက� သုိလ်
အသီးသီးမှာ�ိှတဲ့ ပညာရပ်အသုိက်အဝနး်များဆီသိ�  ေကျာင်းသားေတွကုိ တွနး်အားေပးပိ� ေဆာင်ေပးြခင်းြဖင့်
ပညာရပ်ဝနး်ကျင်ေကာင်းများနဲ ့ ပုိ မုိထိေတ��ိုင် �ပီး �ိုင်ငံတကာမှ ဗဟုသုတနဲ ့ က�မ်းကျင်မ�များ ဖလှယ်�ိုင်ြခင်း၊
သင်�ကား၊ သင်ယူမ�နည်းလမ်းမျ�ိးစုံ ေလ့လာ�ိုင်ခွင့်ရ�ိှြခင်း၊ �ိုင်ငံတကာရဲ� ယ�်ေကျးမ� ၊ ဘာသာ၊ ဓေလ့ထုံးစံများ
ကုိပါ ေလ့လာသင်ယူ�ိုင်ြခင်းများေ�ကာင့် ဘာသာရပ်က�မ်းကျင်မ�သာမက လူမ�ဆက်ဆံေရးနယ်ပယ်မှာပါ ဘက်စုံ
ဖ�ံ ��ဖိ�းတိးုတက်ေသာ၊ အဆင့် ြမင့်ပညာေရးဆုိင်ရာ အဖ�ဲအစည်းများ�ှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်�ိုင်ေသာ၊ အရည်အေသွး
နဲ ့  ယှ�်�ပိ�င်�ိုင်စွမ်း�ိှေသာ၊ လူမ�အသုိက်အဝနး်ကုိ ပ့ံ ပုိးကူညီမ�  အားေကာင်းေသာ interpersonal skill၊ ၂၁ ရာစု
skill များ ေကာင်းမွန်ေသာ global citizen များ ြဖစ်လာ�ိုင်ပါတယ်။
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၂။ ရန်ကုန်တက� သုိလ်မှာ internationalization �ှင့်ပတ်သက်�ပီး လုပ်ေဆာင်ချက်အေနနဲ ့ ဘယ်လုိမျ�ိး�ိှလဲ။
လုပ်ေဆာင်တ့ဲအခါ �ကံ�ေတ�ရတ့ဲ အခက်အခဲ�ိှရင် မ�ေဝေပးပါ။ 
 

ရန်ကုန်တက� သုိလ်မှာ internationalization �ှင့် ပက်သက်�ပီး လုပ်ေဆာင်ေနတဲ့အေပ� ေယဘုယျေြပာရရင် ဘ�ဲ
�ကိ� (undergraduate)၊ ဘ�ဲ �လွန် (postgraduate) များနဲ ့ပတ်သက်တဲ့ student mobility နဲ ့ဆရာ၊ ဆရာမများ၊
ဝန်ထမ်းများနဲ ့ ပတ်သက်တဲ့ staff mobility ဆုိ�ပီး ၂ မျ�ိး ခဲွေြပာရပါမယ်။ Mobility ၂ မျ�ိးလံးုကုိ ပညာေရး
ဝန်�ကီးဌာနအစီအစ�်၊ ရန်ကုန်တက� သုိလ်ရဲ� အစီအစ�်၊ ဘာသာရပ်ဌာနအသီးသီးရဲ� အစီအစ�်များနဲ ့ေကျာင်းသား
ေတွအတွက် scholarship program များ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများနဲ ့ဝန်ထမ်းများအတွက် စွမ်းေဆာင်ရည်ြမ�င့်တင်ြခင်း
ဆုိင်ရာ သင်တနး်များကုိ �ိုင်ငံတကာတက� သုိလ်များ၊ အဖ�ဲအစည်းများနဲ ့ ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်�ိှပါ
တယ်။  ဒီေဆာင်ရွက်မ�  အေတာ်များများဟာ တက� သုိလ်အချင်းချင်း�ကား လက်မှတ်ေရးထုိးထားတဲ့ MOU၊ MOA၊
partnership agreement များေပ�အေြခခံ�ပီး ဝန်�ကီးဌာနခွင့် ြပ�ချက်နဲ ့ေဆာင်ရွက်�ကတာပါ။ Student mobility

အတွက် အချ�ိေသာ scholarship program ေတွကုိ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများကုိယ်တိုင် internet မှ ရယူ
ေလ�ာက်ထား�ပီး သွားေရာက်တာမျ�ိးေတွလဲ�ိှပါတယ်။ ဘယ်လို scholarship မျ�ိးကုိမဆုိ ေကျာင်းသား၊
ေကျာင်းသူများ credit transfer ရ�ိှ�ိုင်ဖိ� ၊ ပညာသင်�ှစ်မနစ်နာဖိ�  တက� သုိလ်စီမံခန ့်�ခွဲေရးအဖ�ဲ  (senate) နဲ ့ စီမံ
ဆုံးြဖတ်ခွင့် ြပ�ေပးပါတယ်။ Staff mobility အတွက်ကေတာ့ ဝန်ထမ်း ၂ မျ�ိး�ိှပါတယ်။ သင်�ကားနဲ ့ စီမံပါ။
သင်�ကားဝန်ထမ်း (academic staff) ေတွအတွက် ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာ training၊ refresher course၊ workshop၊
international conference၊ seminar များကုိ တက်ေရာက်�ိုင်ရန် စီစ�်ေပးရပါတယ်။ စီမံဝန်ထမ်းများအတွက်
စွမ်းေဆာင်ရည်ြမ�င့် သင်တနး်များကုိ �ိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်အဖ�ဲအစည်းများရဲ� ေထာက်ပ့ံမ�များနဲ ့ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ
မှာ စီစ�်ေပးပါတယ်။
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Internationalization မှာ �ကံ�ေတ�ရတတ်တဲ့ အခက်အခဲေတွဆုိရင် မတူညီတဲ့အေြခအေနများစွာကုိ ေပါင်းစပ် ည�ိ
�ုှ ိင်း ေဆာင်ရွက်ရတာြဖစ်တဲ့အတွက် ပညာသင်ဆုနဲပ့တ်သက်�ပီး သတင်းအချက်အလက်များ ေနာက်ကျရ�ိှြခင်း၊
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စည်းမျ�်းစည်းကမ်းေတွအရ အခက်အခဲနဲ ့ �ကန ့်��ကာမ�များ�ိှြခင်း၊ �ိုင်ငံတကာတက� သုိလ်
များ၏ ပညာသင်�ှစ်အချနိ်ဇယား (academic calendar) �ှင့် တူညီမ�မ�ိှြခင်း၊ သင်�ုိးများမတူညီြခင်းေတွ ြဖစ်ပါ
တယ်။ ဒါေ့�ကာင့် internationalization ကုိ လုပ်ေဆာင်တဲ့အခါ တက� သုိလ်များမှာ တာဝန်�ိှတဲ့ပုဂ�ိ�လ်များ
အဆင့်ဆင့် တာဝန်ယူမ� ၊ တာဝန်ခံမ� �ိှဖိ� လိုအပ်ပါမယ်။  Internationalization ဟာ ကုိယ့်ဆီက ပညာသင်သွားတာ
မျ�ိးချည်းပဲမဟုတ်ဘဲ �ိုင်ငံတကာမှ ေကျာင်းသားများကုိ မိမိတက� သုိလ်မှ သင်�ကားသူအိမ်�ှင် (host) အြဖစ်
လက်ခံရတာ�ိှပါတယ်။ ဒီလိုလက်ခံ�ိုင်ဖိ�  မိမိ တက� သုိလ်မှာ�ိှတဲ့ သင်�ကား၊ စီမံဝန်ထမ်းများ အရည်အချင်းြပည့်ဝ
ဖိ�  အထူးအေရး�ကီးပါတယ်။ �ိုင်ငံတကာ ေကျာင်းသားများ�ှင့် ဆက်ဆံရမယ့်ဌာနမှ ဝန်ထမ်းများ အရည်အချင်း 
 မြပည့်ဝမ�ဟာလဲ ေနာက်ထပ်အခက်အခဲ တစ်ခုပါ။
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Internationalization

ြမ� င့်တင်ဖိ� ဆုိရင် တစ်ဦး
တစ်ေယာက်ထဲ ေကာင်း
လိ�  မရပါဘူး။
တက� သုိလ်ေတွ၊ အဖ�ဲ
အစညး်ေတွမှာ ပါဝင်
ပတ်သက်ေနတ့ဲ
သင်�ကား၊ စီမံဝန်ထမ်း
များအားလုံး
အရည်အချင်းြပည့်ဝ
ေနဖိ� လုိပါတယ်။

၃။ ရန်ကုန်တက� သုိလ်နဲ ့ အြခားြပည်တွင်း၊ ြပည်ပတက� သုိလ်ေတွ ပူေပါင်း
ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရွက်မ�များကုိ မ�ေဝေပးပါ။
 

အခုလတ်တေလာထိ ရန်ကုန်တက� သုိလ်နဲ ့ပူေပါင်းချတ်ိဆက်  ေဆာင်ရွက်ေနတဲ့
ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပတက� သုိလ်ေတွ အများအြပား�ိှပါတယ်။ ြပည်တွင်းမှာ   �ိှတဲ့
တက� သုိလ်ေတွတင်မက ပုဂ�လိကလုပ်ငနး်�ှင်များ၊ ဌာနဆုိင်ရာများနဲလဲ့ ရန်ကုန်
တက� သုိလ်မှ ဘာသာရပ်နယ်ပယ် အသီးသီးမှာ ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရွက်ေနပါ
တယ်။ ရန်ကုန်တက� သုိလ်နဲ ့ ပူေပါင်းချတ်ိဆက် ေဆာင်ရွက်ေနတဲ့ ြပည်ပ
တက� သုိလ်ေတွ၊ အဖ�ဲအစည်းေတွထဲက ဥပမာတစ်ချ�ိကုိေြပာရရင် ဂျပန်မှ
�ှစ်စ�် ေပးေနတဲ့ Sakura Science၊ MEXT၊ JICA program များ၊ ASEAN

University Network ရဲ� AUN/SEED-Net scholarship program များ၊ EU

နဲ ့ ချတ်ိဆက်ရ�ိှတဲ့ EU SHARE program၊ Erasmus+ scholarship

program၊ Curriculum Development Fund (CDF)၊ Transformation by

Innovation in Distance Education (TIDE) Program၊ Connecting

Higher Education Institutions for a New leadership On National

Education (CHINLONE) Program စတဲ့ ြပည်ပတက� သုိလ်ေတွ၊ အဖ�ဲ
အစည်းေတွများစွာ �ိှပါတယ်။ ဘာသာရပ်ဌာန တစ်ခုချင်းအလိုက် ချတ်ိဆက်
ေဆာင်ရွက်မ�များလဲ �ိှပါတယ်။

ပညာေရးမူဝါဒသုေတသနစင်တာ https://www.facebook.com/ParamiInstituteCEPR/  https://www.parami.edu.mm/

၄။ ြမန်မာ�ုိင်ငံ�ိှ တက� သုိလ်ေတွ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာေရးအဖ�ဲအစညး်ေတွကုိ internationalization ြမ�င့်တင်ဖိ�
အ�ကံြပ�ချင်တာေလး�ိှရင် ေြပာြပေပးပါ။ 
 

Internationalization ြမ�င့်တင်ဖိ� ဆုိရင် တစ်ဦးတစ်ေယာက်ထဲ ေကာင်းလိ� မရပါဘူး။ တက� သုိလ်ေတွ၊ အဖ�ဲအစည်း
ေတွမှာ ပါဝင်ပတ်သက်ေနတဲ့ သင်�ကား၊ စီမံဝန်ထမ်းများအားလံးု အရည်အချင်းြပည့်ဝေနဖိ� လိုပါတယ်။ မိမိထံ
ေရာက်လာတဲ့ ကမ်းလှမ်းမ�များကုိလည်း အကျ�ိး�ိှထိေရာက်စွာ ချတ်ိဆက်မိဖိ�  ယုံ�ကည်မ�တည်ေဆာက်�ိုင်ဖိ� လိုပါ
တယ်။  ြပည်ပ�ိှ တက� သုိလ်ေတွရဲ�  သင်�ုိး��နး်တမ်းနဲ ့   သင်�ုိးမာတိကာေတွကုိ  မိမိ၏  လက်�ိှသင်�ုိးများ   �ှင့်  
�ုှိင်းယှ�်�ပီး လိုအပ်ပါက ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ြဖည့်စွက်ြခင်း၊ သင်�ုိးအသစ်များြပဌာနး်ြခင်းတိ� ကုိ ြပည်တွင်း၊ ေဒသ
တွင်း၊ �ိုင်ငံတကာ လိုအပ်ချက်များ�ှင့်အညီ ြဖည့်ဆည်းေဆာင်ရွက်ေပးရန်၊ �ိုင်ငံတကာတက� သုိလ်များ၏ အဆင့်
�ှင့် ယှ�်�ိုင်ရန် ညီလာခံများ၊ အလုပ်�ုံေဆွးေ�းွပဲွများ၊ ဖုိရမ်များ၊ သုေတသနပူေပါင်းေဆာင်ရွက်မ�များ၊ �ိုင်ငံ
တကာစာတမ်းဖတ်ပဲွများ ကျင်းပရန် အားထားရေသာ International Relations Office (IRO) များ စနစ်တကျ
ဖ�ဲစည်း�ပီး �ိုင်ငံတကာ (IRO) များ�ှင့် တနး်တူ လုပ်ငနး်စွမ်းေဆာင်�ိုင်ရန်၊ �ိုင်ငံတကာမှ ေကျာင်းသားများအတွက်
ေကျာင်းဝင်ခွင့်လွယ်ကူေစရန် ေကျာင်းဝင်ခွင့်ေလ�ာက်လ�ာ (application form)၊ ေကျာင်းလခြဖတ်ပုိင်း၊ အေဆာင်
လခြဖတ်ပုိင်းမှအစ၊ တက� သုိလ်ရဲ� သတင်းအချက်အလက်များ၊ တိကျေသာေြမပုံအ��နး်များကုိ အဂ�လိပ်ဘာသာ
နဲ ့ ြပင်ဆင်ထားရန်၊ မိမိတက� သုိလ်ရဲ� website မှာ information များ update ြဖစ်ေနရန်၊ အရည်အေသွး
ေကာင်းမွန်ေသာ ICT facilities များ ချတ်ိဆက်ထားေပးရန် အထူးလိုအပ်ပါတယ်။
 


