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AT A GLANCE

မယ္႕ဖြါလြမ္ တကၠသိုလ္

လွမ္းၾကည္႔လွည္႔ပါ။



၁။ေက်ာင္းရာဇ၀င္  မယ္႕ဖြါလြမ္တကၠသုိလ္သည္ အာဆီယံသုံးႏိုင္ငံဆုံမွတ္ 
မဲေခါင္ေရႊၾတိဂံနယ္ေၿမ၏၀င္ေပါက္တံခါး၀တြင္တည္ရွိပါသည္။၁၉၉၈ 
ခ ုႏွစ္ကတည္းက သီၿခားအုပ္ခ်ဳပ္မွႈနယ္ပယ္(သီးၿခားတကၠသုိလ္အ 
ၿဖစ္) တည္ေထာင္ခဲ႕ပါသည္။ ဤတကၠသုိလ္ကုိ ထုိင္းဘုရင္မင္းၿမတ္၏ 
မယ္ေတာ္မိဖုရားေခါင္ၾကီးသီရိနာဂရင္ၿဒာ (Her Royal Highness 
Princess Srinagarindra) မွ ထုိင္္းႏိုင္ငံေၿမာက္ပိုင္းသားမ်ား
ႏွင္႕ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ 
ရည္ရြယ္ၿပီး အၾကင္နာၾကီးစြာၿဖင္႕ တည္ေထာင္ဖြင္႕လွစ္ခဲ႕ပါသည္။ 
သူမကုိေလးစားဂုဏ္ၿပဳေသာအားၿဖင္႕ မယ္႕ဖြါလြမ္ တကၠသုိလ္ဟု 
ေခၚဆုိၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
 ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုနီးပါး ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္လာမႈေႀကာင့္ 
မယ့္ဖြါလြမ္ တကၠသိုလ္သည္ ထုိင္းနိုင္ငံ၏ အျမန္ဆုံးတုိးတက္လာ
ေသာအဆင့္ျမင့္ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု
အျဖစ္သတ္မွတ္ခံထားရပါသည္။
 “ပန္းဥယ်ာဥ္ထဲမွတကၠသုိလ္”  ဟူေသာအယူအဆ 
အက်ိဳးတရားေၾကာင္႕ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း လာေရာက္ၾကေသာ 
ဧည္႕သည္ေတာ္မ်ားအားလုံးႏွင္႕ ေက်ာင္းသူ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံးကုိ ပတ္၀န္းက်င္ ယဥ္ေက်းမွႈထုံးစံမ်ားႏွင္႔ 
ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထုိင္ရင္း စာေပပညာသင္ၾကားလိုခ်င္စိတ္ကုိ 
ဆြဲေဆာင္ၿဖစ္ေပၚ ေစပါသည္။ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အရာမ်ားကုိ 
ခံစားၾကည္႕ရန္ မယ္႕ဖြါလြမ္ တကၠသုိလ္မွ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။       
ႏိုင္ငံတကာမွလာတက္ၾကေသာေက်ာငး္သူေက်ာင္းသားမ်ားအား
လုံးႏွင္႕ ေဒသခံၿပည္သူေက်ာငး္သားေက်ာင္းသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း 
ပူးတြဲေဆာင္ရြက္တတ္ရန္ ၊ပါ၀င္ကူညီတတ္ရန္၊တစ္ဦးႏွင္႕တစ္ဦး 
ကူညီစာနာတတ္ရန္တုိ႕ကုိ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 
 ႏိုင္ငံတကာေရးရာအဖြဲ႕အစညး္ (The International 
Affairs Division) ကလည္းေက်ာငး္သားေက်ာင္းသူမ်ားအား
လုုံး၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ကူညီၿဖည္႕စည္းေပးပါသည္။ သင္တုိ႕၏ 
အနာဂတ္ထြန္းလင္း ေတာက္ပဖို႕ဆုိရင္ေတာ႕ မယ္႕ဖြါလြမ္ 
တကၠသုိလ္ကုိ ဦးစားေပးစဥ္းစားပါရန္ မယ္႕ဖြါလြမ္ တကၠသုိလ္မွ      
လုိႈက္လွဲစြာၾကိဳဆုိဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။



အလွၿပင္ပစၥည္း ဆုိင္ရာနည္းပညာ 
ဘာသာရပ္ေက်ာင္း
အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ ပထမဦးဆုံးအဖြ႕ဲအစည္းအၿဖစ္ ဂုဏ္ယူစြာၿဖင္႕ 
အလွအပဆုိင္ရာ နညး္ပညာရပ္မ်ားကုိ သင္ၾကားေပးလ်က္ရိွပါသည္။ 
အလွအပဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ အထူးစိတ္၀င္စားေသာ 
ေက်ာင္းသားေက်ာငး္သူမ်ားအတြက္ အေကာငး္ဆုံးဘာသာရပ္ ၿဖစ္ပါသည္။ 
သက္ဆုိင္ရာဘာသာတုိငး္ကုိ အေၿခခံမွစၿပီး လက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏုိင္သည္အထိ 
သင္ၾကားေပးပါသည္။ အလွကုန္ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံု မ်ား ဖြင္႕ႏုိင္သည္အထိ 
ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ ေလ႕က်င္႕သင္ၾကားေပးလ်က္ရိွပါသည္။ 
ရိုးရိုးဘြဲ ႔

•	 B.Sc. in Beauty Technology (လွပၿခင္းဆိုင္ရာ နည္းညာ)
•	 B.Sc. in Cosmetic Science (အလွၿပင္ပစၥည္း ဆုိင္ရာနည္းပညာ)

ဘြဲ ႔ လြန္
•	 M.Sc. and Ph.D. in Cosmetic Science 

(အလွၿပင္ပစၥည္းဆုိင္ရာနည္းပညာ မဟာဘြဲ ႔နွင္႔ေဒါက္တာဘြဲ ႔)

သြားဖက္ဆုိင္ရာေဆးတကၠသုိလ္ 
ေက်ာင္း
သြားဖက္ဆုိင္ရာ အသိပညာမ်ားကုိ လုိလားဆႏၵရိွၿခင္း ၊ 
ကုိယ္တ္ု္ိင္ေလ႔လာရွာေဖြၿခင္း ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားနွင္႔ေဆးသိပံၸဆုိင္ရာ
ပုံစံက်ေသာေတြးေခၚေမွ်ာ္ၿမင္မႈစသည္႔ အရည္အခ်င္းမ်ားနွင္႔ ၿပီးၿပည္႔စုံ 
ေသာသြားဖက္ဆ္ုိင္ရာေဆးေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကုိအစဥ္အလာ 
ၾကီးၿမင္႔ေစရန္သင္ ၾကားပုိ႔ခ်လ်က္ရိွ ပါသည္။
ရိုးရိုးဘြဲ ႔

•	 D.D.S. Doctor of Dental Surgery (Only for Thai citizens)
(သြားဆရာ၀န္ ) (ထိုင္းနိုင္ငံသားမ်ားသာ)

နပု်ိဳၿခင္းနွင္႔ နုသစ္ေစေသာေဆးဖက္ 
ဆုိင္ရာေက်ာင္း
အလွအပဆိုင္ရာ နည္းပညာနယ္ပယ္တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံသည္ 
ေရွ႔ေဆာင္ပထမၿဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္တည္ေထာင္ထားေသာ ေၾကာင္႔ 
ေက်ာင္းသူ ၊ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သုေတသနၿပဳၿခင္း ၊ ေခတ္မီ၍ 
ေခတ္ေရွ႔ေၿပးေသာ အသိပညာ ၊ အတတ္ပညာမ်ားၿဖင္႔ ေလ႔က်င္႔မႈ ၊ 
စမ္းသပ္မႈမ်ားစြာၿဖင္႔ အထူးသင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္ ။ ကမၻာတစ္၀ွမ္း 
အလွအပဆုိင္ရာနည္းပညာနယ္ပယ္တြင္ အဆင္႔အၿမင္႔ဆုံး  
ေက်ာင္းအၿဖစ္ မၾကာမီကာလအတြင္းထုိးေဖာက္ ေအာင္ၿမင္ 
မည္ဟုခိုင္မာေသာယုံၾကည္ခ်က္ၿဖင္႔ တည္ေထာင္ဖြင္႔လွစ္ထားပါသည္။
ဘြဲ ႔ လြန္

•	 M.Sc. and Ph.D. in Anti-Aging and Regenerative Medicine
(နုပ်ိဳၿခင္းနွင္႔ နုသစ္ေစေသာေဆးဖက္ဆုိင္ရာ မဟာဘြဲ ႔နွင္႔ ေဒါက္တာဘြဲ ႔)

•	 M.Sc. and Ph.D. in Anti-Aging and Regenerative Science
(နုပ်ိဳၿခင္းနွင္႔ နုသစ္ေစေသာေဆးသိပၸံ မဟာဘြဲ ႔နွင္႔ ေဒါက္တာဘြဲ)

•	 M.Sc. and Ph.D. in Dermatology 

(အေရၿပားေရာဂါေဗဒ  မဟာဘြဲ ႔နွင္႔ ေဒါက္တာဘြဲ)

၂။ဘာသာရပ္မ်ားႏွင္႔ 
သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ား

စိုက္ပ်ိ္ဳးေရးေက်ာင္း
အာဆီယံေဒသအတြင္းရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးစက္ရံုမ်ားတြင္ အဆင္႔ၿမင္႔ 
သင္ၾကားၿခင္း နွင္႔ သုေတသနၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖင္႔  အရည္အခ်င္းၿပည္႔မွီေသာ 
၊ကၽြမ္းက်င္ထူးခၽြန္ေသာ ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ၿပည္၀၍ ဦးေဆာင္နိုင္ေသာ 
စိုက္ပိ္ိ်ဳးေရးေက်ာင္းဆင္းမ်ား ၊ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ ထုပ္ပိုးကၽြမ္းက်င္ေသာ 
အသိပညာရွင္ ၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ထြက္ေပၚလာေစရန္အထူးအေလးေပး 
သင္ၾကားေလ႔က်င္႔ေပးေနပါသည္။
ရိုးရိုးဘြဲ ႔

•	 B.Sc. in Food Technology 
(အစားအေသာက္ပိုင္းဆုိင္ရာသိပၸံဘြဲ ႔)

•	 B.Sc. in Technology Management of Agricultural Produces and Packaging 

(စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ၿခင္းနွင္႔ ထုပ္ပိုးၿခင္းဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းပညာဘြဲ ႔)
ဘြဲ ႔ လြန္

•	 M.Sc. and Ph.D. in Food Technology 
(အစားအေသာက္ပိုင္းဆုိင္ရာ မဟာဘြဲ ႔နွင္႔ ေဒါက္တာဘြဲ ႔)

•	 M.Sc. in Technology Management of Agricultural Produces
(စိုက္ပ်ိုးထုတ္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ စိီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းပညာ  မဟာဘြဲ ႔)

သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ ႔  ၊အရႈတ္လမ္း (အာေသာကလမ္း) မယ္႔ဖြါလြမ္တကၠသုိလ္ေဆးရံု တြင္သင္ၾကားေပးပါသည္ ။ 

AGRO-INDUSTRY

COSMETIC SCIENCE

DENTISTRY
ANTI-AGING AND

REGENERATIVE MEDICINE



သတင္းႏွင္႕နည္းပညာေက်ာင္း
မယ္႕ဖြါလြမ္ တကၠသုိလ္၏ တုုိးတက္မွုအၿမင္႕ဆုံးဘာသာရပ္ၿဖစ္ သည္။  
ကမၻာအဆင္႕မွီ ဘြဲ႕ရပညာတတ္မ်ားႏွင္႕ သုေတသနပညာရွင္မ်ား 
ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြင္႔လွစ္ထားပါသည္။ စိတ္ကူးဥာဏ္  
အေမွ်ာ္အၿမင္ ၾကီးမားၿပီး၊ အားက်ဂုဏ္ယူ ဖြယ္ေကာင္းေသာ ၊ 
ကမၻာ႔အဆင္႔မွီေသာ၊ အၿမင္စူးရွေသာ ဆန္းသစ္တီထြင္နိုင္ေသာအ 
တတ္ပညာရွင္မ်ား ကုိယ္တုိင္ ဘက္စံုေထာင္႕စံုမွ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းအ 
တတ္ပညာရွင္မ်ားၿဖစ္လာေစရန္ ၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေပးလုိသည္႕အတြက္ 
မယ္႕ဖြါလြမ္တကၠသုိလ္၏ သတင္းႏွင္႕ နညး္ပညာဌာနမွ လိႈ္က္လွဲ 
ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆုိေနပါသည္။ 
ရိုးရိုးဘြဲ ႔

•	 B.Eng. in Computer Engineering

(ကြန္ပ်ဴတာ အင္ဂ်င္နီယာ)
•	 B.Eng. in Information and Communication Engineering 

(သတင္းနွင္႔ ဆက္သြယ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ)
•	 B.Sc. in Computer Science 

(ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ)
•	 B.Sc. in Information Technology 

(သတင္းနည္းပညာ)
•	 B.Sc. in Multimedia Technology and Animation 

(ရုပ္သံလုပ္ရွားမွႈႏွင္႕ တင္ဆက္မွႈနညး္ပညာ)
•	 B.Sc. in Software Engineering

(ေဆာ႕ဖ္၀ဲ အင္ဂ်င္နီယာ)
ဘြဲ ႔ လြန

•	 M.Eng. and Ph.D. in Computer Engineering

(ကြန္ပ်ဴတာအင္ဂ်င္နီယာမဟာဘြဲ ႔နွင္႔ေဒါက္တာဘြဲ)
•	 M.Sc. in Information Technology 

(သတင္္းနည္းပညာမဟာဘြဲ)

ဥပေဒေက်ာင္း
နယ္စပ္ေဒသရွိ ဥပေဒေက်ာင္းမ်ားတြင္ေခတ္နွင္႔အညီ တိက်ေသခ်ာ 
ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကိုစိတ္အားထက္သန္စြာၿဖင္႔သင္ၾကားပို႔ခ် ရန္၊ 
အခ်ိဳ ႔ေသာပညာရပ္ နယ္ပယ္နွင္႔မဆုိင္ေသာ တရားေရးစီမံခ်က္မ်ားကုိ 
လည္းနားလည္တတ္ကၽြမ္းရန္ အေရးၾကီးေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ 
သင္ၾကားေပးပါသည္။ ဥပေဒဘာသာရပ္ကုိသင္ၾကားေစလုိၿခင္း
ရဲ ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ  ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအသိဥာဏ္ပညာ
ဗဟုသုတ တိုးပြါးေစရန္  ၊ဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ 
စာေတြ႔ပိုင္း အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ေတြ႔ပိုင္းအရပါ လည္းေကာင္း 
နားလည္သိတတ္ကၽြမ္း ေစလုိၿပီးနိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၌ အေရးပါဆုံးၿဖစ္ေသာ      
လူ႔က်င္႔၀တ္ဆုိင္ရာဥပေဒ၊တရားမွ်တမႈဆုိင္ရာဥပေဒနွင္႕ကုိယ္က်င္႔တရားအ 
ပါအ ၀င္ ဥပေဒေပါင္းမ်ားစြာကုိေလ႔က်င္႔သင္ၾကားေပးပါသည္၊၊

ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္
က်န္းမာေရးဆုိင္ရာနညး္ပညာရွင္မ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင္႕ 
အဆင္႕ၿမင္႕ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏွင္႕ စာရိတၱပိုင္းဆုိင္ရာ အရည္အေသြး 
ၿမင္႕မားေစရန္ ႏိုင္ငံတကာအဆင္႕မွီနညး္ပညာမ်ားၿဖင္႔ သင္ၾကားေပးလ်က္ 
ရွိပါသည။္သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္တုိင္းကို အေၿခခံမွစၿပီး 
လက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏိုင္သည္အထိ ရိုးရာနည္းပညာ ေဒသဆုိင္ရာနည္းပညာ 
မ်ားနွင္႔ေခတ္မီနည္းစနစ္တုိ႔ကုိေပါင္းစပ္၍ ထူးၿခားဆန္းသစ္ေသာပညာရပ္ 
မ်ားကုိသင္ၾကားေပးပါသည္။
ရိုးရိုးဘြဲ ႔

•	 B.ATM. in Applied Thai Traditional Medicine 

(Students must be fluent in Thai) (အသုံးခ်ထို္င္္းေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္) 
(တက္ေရာက္လုိေသာေက်ာင္းသားသည္ ထုိင္းစကား ကၽြမ္းက်င္စြာ 
ေၿပာနိင္ရမည္။)

•	 B.CM. in Traditional Chinese Medicine (တရုတ္ရိုးရာေဆးပညာ္)
•	 B.PT. in Physical Therapy (Students must be fluent in Thai)

(အေၾကာကုိင္နည္းပညာကုထုံး) (တက္ေရာက္လုိေသာေက်ာင္းသားသည္ 
ထုိင္းစကား ကၽြမ္းက်င္စြာ ေၿပာနိင္ရမည္။)

•	 B.P.H. in Public Health (ၿပည္သူ႕က်န္းမာေရး)
•	 B.Sc. in Environmental Health 

(ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာက်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈနည္းပညာ္)
•	 B.Sc. in Occupational Health and Safety

(က်န္းမာေရးနွင္႔လုံၿခံဳေရးကိုထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ၿခင္း)
•	 B.Sc. in Sports and Health Science 

(အားကစားႏွင္႕ က်န္းမာေရးနည္းပညာ)
ဘြဲ ႔ လြန

•	 M.Sc.  in Public Health (ၿပည္သူ႕က်န္းမာေရး)

သူနာၿပဳ
အရည္အေသြးၿပည္႔မွီေသာသူနာၿပဳ မ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပးနိုင္ေသာေၾကာင္႔ 
ၿပည္တြင္းတြင္သာမက နိုင္ငံတကာကပါ အသိအမွတ္ၿပဳလက္ခံပါသည္။ 
ထုိင္းနိုင္ငံေၿမာက္ဖက္ အထက္ပိုင္းေဒသနွင္႔ မယ္ေခါင္ နယ္စပ္ေဒသ တြင္ 
မီးၿပတု္ိက္သဖြယ္ လမ္းၿပ၍ က်န္းမာေရးၿပဳစုေစာင္႔ေရွာက္နိုင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး 
ဖြင္႔လွစ္ထားပါသည္။
သူနာၿပဳအကူသင္တန္း

•	 Cert. for Practical Nursing (Only for Thai citizens) 

(အသိအမွတၿ္ပဳလက္မွတ္ေပးမည္) (ထုိင္းနိုင္ငံသားမ်ားသာ)
ရိုးရိုးဘြဲ ႔

•	 B.S.N. in Nursing Science (Only for Thai citizens) 

(သူနာၿပဳ ဘြဲ႔) (ထုိင္းနိုင္ငံသားမ်ားသာ)

HEALTH SCIENCE IT

NURSING LAW



ဘာသာရပ္စုံေကာ်င္း
နုိင္ငံၿခားဘာသာစကားမ်ိဳးစံုနွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ တုိ႔ကုိ အရည္အေသြး ၿပည္၀စြာၿဖင္႔  
တတ္ေၿမာက္န္ုိင္ၿပီး သင္ေထာက္ကူပစၥည္းစုံလင္စြာၿဖင္႔ အေကာင္းဆုံးသင္ 
ၾကားေပးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင္႔ ဖြင္႔လွစ္ထားပါသည္။ ထုိင္းဘာသာစကားနွင္႔ 
နုိင္ငံၿခားဘာသာစကားမ်ိဳးစုံ  အတြက္ ထူးခၽြန္ေၿပာင္ေၿမာက္ေသာသူ
မ်ားၿဖစ္လာေစနုိင္ေသာေက်ာင္းၿဖစ္ၿပီး  နုိင္ငံတကာနွင္႔ပတ္သက္၍ 
စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင္႔ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ေလ႔လာသင္ၾကားရရိွနုိင္ေသာ 
ၿပိဳင္ဖက္မရိွအေကာင္းဆုံး ေက်ာင္း ၿဖစ္သည္။
ရိုးရိုးဘြဲ ႔

•	 B.A. in English (အဂၤလိပ္အထူးၿပဳဘာသာ)
•	 B.A. in Thai Language and Culture 

(ထုိင္း ဘာသာစကားနွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ)
ဘြဲ ႔ လြန

•	 M.A. and Ph.D. in English for Professional Development 

(အဂၤလိပ္စာအထူးၿပဳ မဟာဘြဲ ႔နွင္႔ေဒါက္တာဘြဲ႔) 

စီမံခန္႕ခြေဲရးဘာသာ
ထုိငး္ႏုိင္ငံႏွင္႕၄င္း၏ အနီးတစ္၀ုိက္ရိွေဒသမ်ားမွ အစုိးရဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ 
စက္မွႈလက္မွႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အာဆီယံကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး
တုိ႕အတြက္ လိုအပ္ေသာ လက္မွႈအတတ္ပညာကြ်မး္က်င္သူ၊ 
ေခတ္္ပညာတတ္လူငယ္မ်ားစြာကုိ ေမြးထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ စီး
ပြားေရးဆုိင္ရာဘာသာမ်ားစြာထဲမွာ အေရးပါဆုံးေသာစီမံခန္႕ခြမွဲႈ 
ဘာသာရပ္မ်ားၿဖစ္ပါသည္။ က်ယ္ၿပန္႕ေသာၾကီးက်ယ္ခန္းနားသည္႕ 
ကမ္းလမ္းမွႈမ်ားကုိ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ သင္ရုိးညြန္းတမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတုုိ႕ၿဖင္႕ 
ေခတ္မီွစနစ္က်လွစြာ သင္ၾကားေပးေနသည္႕အၿပင္ အက်ိဳးအၿမတ္အေနအ 
ၿဖင္႕ႏုိင္ငံရပ္ၿခားရိွ နာမည္ၾကီး တကၠသုိလ္မ်ားသုိ႕အၿပန္အလွန္သြားေရာက္ 
သင္ၾကားႏုိင္ေသာ အခြင္႕အေရးမ်ားကုိ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားပါသည္။
ရိုးရိုးဘြဲ ႔

•	 B.Acc. in Accounting (စာရင္းကုိင္)
•	 B.B.A. in Aviation Business Management (ေလေၾကာင္းစီမံ)

     - Aviation Services (ေလေၾကာင္းဆုိင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ)
     - Aviation Logistics Business 

                         (ေလေၾကာင္းဆုိင္ရာေထာက္ပံ႔ပ႔ိုေဆာင္ေရး)
     - Aviation Operations (ေလေၾကာင္းဆုိင္ရာၿပဳၿပင္ၿပင္ဆင္ၿခင္း)

•	 B.B.A. in Business Administration (စီးပြားစီမံ)
•	 B.B.A. in Hospitality Industry Management 

(ၾကိဳဆုိဧည္႕ခံေရးစီမံခန္႕ခြဲမွႈ)
•	 B.B.A. in Logistics and Supply Chain Management 

(ေထာက္ပ႕ံပို႕ေဆာင္ေရး၊ဆက္သြယ္ေရးနညး္ပညာ)
•	 B.B.A. in Tourism Management (ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံခန္႕ခြဲမွႈနည္းပညာ)
•	 B.Econ. in Economics (စီးပြားေရး)

ဘြဲ ႔ လြန
•	 M.B.A. and Ph.D. in Business Administration 

(စီးပြားေရးဆုိင္ရာစီမံခန္႕ခြဲၿခင္း)
•	 M.B.A. in Logistics and Supply Chain Management

(ေထာက္ပ႕ံပို႕ေဆာင္ေရး၊ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ)

ေဆးတကၠသုိလ္
ကုိယ္ပိုင္မိသားစုႏွင္႕တကြ ပတ္၀န္းက်င္ရွိလူသားအားလုံးကုိ အေလးထား 
ဂရုစိုက္ႏိုင္ရန္ ဆရာ၀န္ေကာငး္မ်ားကုိ ေမြးထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည။္ 
လူနာမ်ားကုိအနီးကပ္ၿပဳစုၿခငး္၊ မိသားစုႏွင္႕ပတ္၀နး္က်င္တစ္ခုလံုး
ကုိ ၿပဳစုေစာင္႕ေရွာက္ၿခငး္၊ ေဆးသိပၸံဘာသာရပ္ကုိ  ၿပဳမွႈလုပ္ရွားမွႈႏွင္႕ 
လူမွႈေရးသိပၸံ ဘာသာရပ္တို႕ၿဖင္႕ ပူးေပါငး္သင္ၾကားေပးၿခင္း၊ 
လူနာမ်ား၏ဘ၀ ေဆးကုသ ခံယူႏိုင္မွႈႏွင္႕ရရွိ လာေသာအရည္အခ်ငး္ရလဒ္ 
အေၿဖမ်ားအားေလ႕လာႏိုင္ၿခင္း၊ သင္ယူၿခင္း၊ၿပဳစုကုသၿခင္း စသည္႕သင္ခန္း
စာမ်ားကုိသင္ၾကားေပးပါသည္။
ရိုးရိုးဘြဲ ႔

•	 M.D. Doctor of Medicine (Only for Thai citizens) 

(ဆရာ၀န္ဘြဲ႕) (ထုိင္းနိုင္ငံသားမ်ားသာ)

MANAGEMENT

LIBERAL ARTS

MEDICINE

ရိုးရိုးဘြဲ ႔
•	 LL.B. in Laws (Students must be fluent in Thai) 

(ဥပေဒ) (ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ထုိင္းဘာသာစ
ကားကုိကၽြမ္း က်င္စြာေၿပာဆုိနိုင္ရမည္။)
ဘြဲ ႔ လြန

•	 LL.M. in Laws (Students must be fluent in Thai) 

(ဥပေဒမဟာဘြဲ ႔) (ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ထိုင္းဘာ
သာစကားကုိကၽြမ္း က်င္စြာေၿပာဆုိနိုင္ရမည္။)



သိပၸဘံာသာရပ္မ်ားေက်ာင္း
ေခတ္မီသိပၸပံညာရပ္မ်ားကုိစဥ္ဆက္မၿပတ္ ၾကိဳးပမ္းေလ႔လာၿပီး  နုိင္ငံတကာ၏ 
တုိးတက္မႈလုပ္ရွားမႈ  နည္းပညာမ်ား ၊ပညာေရးအရည္အေသြးၿမွင္႔တင္
ၿခင္းမ်ားကုိ အဆက္မၿပတ္ ေလ႕လာသင္ၾကားေပးၿခင္းၿဖင္႔ ကၽြမ္းက်င္၊ 
ေတာ္ထက္ၿမက္ေသာ ပညာတတ္မ်ားကုိေမြးထုတ္ၿခင္းၿဖင္႔ သိပၸနွံင္႔နည္းပညာ 
၊စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရးနွင္႔ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာမ်ားကုိ ဖြ႔ၿံဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကုိရရိွ 
ေစရန္ ၿဖစ္ပါသည္၊၊
ရိုးရိုးဘြဲ ႔

•	 B.Sc.  in Applied Chemistry (အသုံးခ် ဓါတု)
•	 B.Sc.   in Biosciences (ဇီ၀သိပၸံဘြဲ ႔)
•	 B.Eng. in Materials Engineering (ရုပ္၀တၳဳပိုင္းဆိုင္ရာအင္ဂ်င္နီယာ)

ဘြဲ ႔ လြန
•	 M.Sc. and Ph.D. in Applied Chemistry (အသုံးခ်ဓါတု)
•	 M.Sc. and Ph.D. in Biosciences (ဇီ၀သိပၸံဘြဲ ႔)
•	 M.Sc. and Ph.D. in Biotechnology (ဇီ၀နည္းပညာ)
•	 M.Sc. and Ph.D. in Computational Science 

(ကြန္ပ်ဴတာဆုိင္ရာ နညး္ပညာ)
•	 M.Sc. and Ph.D. in Materials Science (ရုပ္၀တၳဳဆိုင္ရာနည္းပညာ)

တရုတ္ေက်ာင္း
တရုတ္နိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ ၊ စီးပြါးေရး ၊ လူမႈေရး ၊နိုင္ငံေရး 
နွင္႔နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး စသည္႔ က႑မ်ားနွင္႔ ပတ္သက္၍ 
ေသခ်ာနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ၊ တရုတ္ဘာသာစကား 
၊ ဘာသာရပ္သင္ခန္းစာ ေလ႔လာသင္ယူုမႈမ်ားနွင္႔ ပတ္သက္၍ 
ကၽြမ္းက်င္နားလည္ တတ္ေၿမာက္ေသာ  အရည္အခ်င္း မ်ားနွင္႔ 
ၿပည္စံုေသာ ဘြဲ ႔ရပညာတတ္မ်ားကုိ အေထာက္အကူၿဖစ္ေစရန္ 
ရည္ရြယ္ဖြင္႔လွစ္ထားပါသည္။
ရိုးရိုးဘြဲ ႔

•	 B.A. in Business Chinese (လုပ္ငန္းသံုး တရုတ္ဘာသာ)
•	 B.A. in Chinese Language and Culture 

(တရုတ္ဘာသာစကားနွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ)
•	 B.A. in Chinese Studies (Focused on the Policy and Strategy of China) 

(တရုတ္နိုင္ငံေရးနွင္႔ ေသနဂၤဗ်ဴဟာအတတ္ အနီးကပ္ပို႔ခ်ၿခင္း 
၊ေလ႕လာၿခင္း)

•	 B.Ed. in Teaching Chinese Language (5 years) 
(တရုတ္ဘာသာဆရာအတတ္သင္) (၅နွစ္) ဘြဲ႔လြန္
ဘြဲ ႔ လြန

•	 M.A. in Chinese - Thai Translation and Interpretation 
(တရုတ္-ထုိင္း ဘာသာၿပန္ဆုိၿခင္းနွင္႔ အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆုိၿခင္း)
    (  * တရုတ္ေက်ာင္းသားမ်ားလက္မခံပါ ။)
    (** ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တရုတ္နွင္႔  ထုိင္းဘာသာစကား 
          နွစ္မ်ိဳးစလုံးကုိ ကၽြမ္းက်င္စြာေၿပာဆုိနိုင္ရမည္ ။)

•	 M.A. in Teaching Chinese as a Foreign Language
(မာစတာဘဲြြ႔လြန္္တြင္တရုတ္ဘာသာစကားကုိုိ 
နိုင္ငံၿခားဘာသာစကားအၿဖစ္သင္ၾကားသည္။)

ဆန္းသစ္ေသာလူမႈဆက္ႏြယ္ခ်က္
ဆုိင္ရာေက်ာင္း
ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ လူမႈ ေရး 
၊စီးပြါးေရးသုံးသပ္ခ်က္မ်ား ၊
ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေနေသာစီမံကိန္းမ်ား ၊ဆက္သြယ္ခ်က္မ်ား လူမႈကြန္ယက္မ်ား 
၊ ကမၻာလုံး ဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္မႈ ၊နိုင္ငံမ်ား၏ တုိးတက္ဖြ႔႔ံၿဖိဳးမႈမ်ားကုိ 
အားလုံးေပါင္းစပ္၍ အနီးကပ္ သင္ၾကားေပးပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား 
ယဥ္ေက်းမႈအဖံုဖံု ၊လူေနမႈစရိုက္အမ်ိုးမိ်ဳး ကုိ သိရွိနားလည္ၿပီးကမၻာတ ၀ွမ္း
တုိးတက္ေအာင္ၿမင္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ က္ုိယ္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ နားလည္နိုင္ေစရန္ 
သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနပါသည္္။
ရိုးရိုးဘြဲ ႔

•	B.A. in International Development
(နိုင္ငံတကာဆုိင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဘြဲ ႔)

SCIENCE SINOLOGY

SOCIAL INNOVATION



MAE FAH LUANG UNIVERSITY
Application for Admission

Bachelor’s Degree Master’s Degree Doctoral Degree

1. APPLICANT INFORMATION

First Name
Middle Name
Last Name
Passport Number Place of Issue
Date of Issue Date Month Year

/ / Expiration Date Date Month Year

/ /

2. PERSONAL DETAILS Male Female

Nationality Religion

Place of Birth Date of Birth
Date Month Year

/ /
Age Blood Group

(a) Address

Permanent Address

Postal Code
Telephone (Home) Telephone (Mobile)
Fax Email

(b) Current address used for postage (if different from permanent address)

Current Address

Postal Code
Telephone (Home) Telephone (Mobile)
Fax Email

(c) Contact person (in case of emergency)

Name Telephone

Attach 
photo 
here 

(size 1”) 

Application No:   



3. EDUCATIONAL BACKGROUND

3.1 List all schools or colleges you are currently attending or have previously attended beginning with the most recent.

NAME OF SCHOOL, 
COLLEGE, UNIVERSITY

CITY & COUNTRY START DATE FINISHED DATE G.P.A. AWARD GRANTED

***Please Note: If you are applying as a transfer student, please add all course descriptions of the courses you would like to be transferred as an 
attachment to the application, so they may be reviewed by the appropriate departments.

Name and Description of Previous Awards or Scholarships Date Received

Name and Description of Previous Extra-Curricular Activities Date Attended

*** Please add additional sheets of paper as an attachment to the application to the application if space is insufficient.

3.2 English Language Proficiency Test

English Proficiency Tests Best Scores Date Taken

TOEFL

IELTS

Other.............................

*** If you do not have English Proficiency Test results, an Intensive English Course at Mae Fah Luang University is required.
3.3 Details of Language Abilities

Language
Level of Proficiency (Excellent, Good, Fair)

Listening Speaking Reading Writing

Native English Speaker Native Chinese Speaker



4. PROPOSED PROGRAMME OF STUDY
(Example: School of Management, Bachelor of Business Administration in Tourism Management)

School of

Bachelor of in

Master of in

Doctor of in

Proposed starting date of study

5. PARENT OR GUARDIAN INFORMATIONS

/ /
Date Month Year

(a) Primary Guardian

First Name Last Name

Current Occupation Title

Employer/Company

Home Address

Telephone Email

(b) Secondary Guardian

First Name Last Name

Current Occupation Title

Employer/Company

Home Address

Telephone Email

Sources of financial support during your period of study:
Parent/Guardian………………… Scholarship/Grant (name)…………………………           Other........................................



6. SUPPORTING DOCUMENTS (In English)
Only one copy of each document is required. All documents should be in English or have a certified translation. Originals of documents 
should not be sent. Tick boxes where appropriate.

Enclosed

A completed application form

A single 1-inch photograph

A copy of original Passport

Academic Transcripts from high school level and above

Graduation Certificates from high school level and above

English proficiency score report (TOEFL, IELTS) if any 

Doctor’s Medical Report (certification)

Other (please list).........................................................

I certify all of the above given information and statements to be true and correct.
* Application Fee (300 THB paid upon registration)

How did you hear about Mae Fah Luang University?

Applicant’s signature ...................................................................
/ /

Date Month Year

Online Embassy University

MFU Newsletter From a Friend Other ..................................

Send the completed application form to the International Student Office by post, fax, or email to one of the addresses listed below:

Address: International Student Office
International Affairs Division 
Mae Fah Luang University
Chiang Rai 57100 Thailand
Tel:         +66 (0) 5391 6024  
Fax: +66 (0) 5391 6023
E-mail: inter@mfu.ac.th
Web:          www.mfu.ac.th
Facebook: facebook.com/inter.mfu

Recommendation Letter

(For Master's/Doctoral Degree)

Working Experience Letter

(For Master's/Doctoral Degree)

Publications if any

(For Master's/Doctoral Degree)

Education Exhibition at ...........................



ေက်ာင္းေလ်ွာက္ရန္
၁ ။  ။ ေက်ာငး္ေလ်ွာက္ရန္လုိအပ္ခ်က္
• ဘာသာရပ္ေရြးခ်ယ္ၿခင္း(ဘာသာရပ္မ်ားထဲမွႏွွစ္သက္ရာတစ္ခုေရြးပါ)

၃။  ။လက္ခံေၾကာင္းအေၾကာင္းၿပန္စာ
• အနီးစပ္ဆုံး ၄ ပတ္အၾကာတြင္ အီးေမးလ္ သုိ႕မဟုတ္ တယ္လီဖုန္း   
ၿဖင္႕လက္ခံရရွိေၾကာငး္အေၾကာင္းၾကားမည္။
• အင္တာဗ်ဴး လိုအပ္ပါက တယ္လီဖုန္း(သုိ႔မဟုတ္) အင္တာနက္ 
စကုိင္းဗီြဒီယုိ (Skypevideo call)ၿဖင္႔ ဆက္သြယ္ပါမည္။ 
အၿခားအေထာက္အထားမ်ားလုိအပ္ပါက အစီရင္ခံစာပို႕လုိက္ပါမည္။
• အင္တာဗ်ဴးေအာင္ပါက လုိအပ္ေသာေက်ာင္းလက္ခံစာရြက္ 
၊ဗီဇာၿပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေသာရံုးပိုင္းဆုိင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင္႕အတူ 
ပို႕လုုိက္ပါမည္။

၄။  ။ေက်ာင္းေရာက္ရမည္႔အခ်ိန္္ 
• နုိင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးေက်ာင္းအပ္စရင္းမသြင္းခင္ 
တစ္ပတ္အလုိတြင္အေရာက္လာရမည္။

၅။  ။ေက်ာင္းအပ္ၿခင္း
• လုိအပေ္သာေထာက္ခံစာမူရငး္မ်ားကုိမိတၱဴကူးၿပီး ေက်ာင္းသား 
ေရးရာဌာနသုိ႔ေပးပို႔ရမည္။
• တစ္ၾကိမ္အမည္စာရင္းသြင္းၿပီး ေက်ာင္းလခအၿပည္႕သြင္းၿပီးပါက 
မယ္႕ဖြါလြမ္ တကၠသုိလ္၏ တရား၀င္ေက်ာင္းသားၿဖစ္ပါၿပီ။

၂ ။  ။ေလ်ွာက္လႊာပံုစံၿဖည္႕ၿပီးပို႕ရန္
• ေလွ်ာက္လႊာပံုစံကုိ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မ်ားမွေဒါင္းလုတ္လုပ္၍ 
• ၿဖည္႔စြက္ၿပီးေအာက္ပါဌာနမ်ားသုိ႔ေပးပို႔နိုင္ပါသည္။
           International Affairs Division (IAD)
           Mae Fah Luang University
           333 Moo 1, Thasud, Muang 
           Chiang Rai 57100 Thailand
           E-mail: inter@mfu.ac.th  Fax: +66 (0) 5391 6023

ေက်ာငး္အခ်ိိန္ဇယား
ပထမနွစ္၀က္စာသင္နွစ္
       • ပထမနွစ္၀က္္စ စာသင္ၿခင္း           ၾသဂုတ္လ လလယ္
       • ပထမနွစ္၀က္စာသင္ၿပီးဆုံးၿခင္္း        ဒီဇင္ဘာလ လလယ္

ဒုတိယႏွစ္၀က္ စာသင္နွစ္
       • ဒုတိယနွစ္၀က္္စ စာသင္ၿခင္း              ဇႏၷ၀ါရီလ အစ
       • ဒုတိယနွစ္၀က္စာသင္ၿပီးဆုံးၿခင္္း       ေမလေနာက္ဆံုးအပါတ္

ေႏြရာသီအတန္းမ်ား
       • ဒုတိယနွစ္၀က္္စ စာသင္ၿခင္း        ဇြန္လ အစ
       • ဒုတိယနွစ္၀က္စာသင္ၿပီးဆုံးၿခင္္း        ဇူလိုင္လ ေနာက္ဆံုးအပါတ္

မယ္႕ဖြါလြမ္ေဆးရံု 
ေခတ္မွီၿပည္႕စံုေသာစက္ကိရိယာ၊ ေဆး၀ါးႏွင္႕ကုသမႈပိုင္းဆုိင္ရာအၿပည္႔အစံု 
ရွိပါသည္။ အေရးေပၚေဆးကုသခန္း ၊ေရာဂါရွာေဖြၿခင္း ၊ေဆးကုသၿခင္း ၊ က်န္း
မာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအားလုံးၿပည္႔စံုၿခင္း ၊အ ၿပင္တရုတ္တိုင္းရင္းေဆး၀ါးနွင္႔ 
ေဆးခန္းမ်ားပါရွိပါသည္။

ေနရာထိုင္ခင္း
ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံးအတြက္ ပထနွစ္စာသင္ခ်ိန္ကာလအတြင္း 
ေနထုိင္နိုင္ရန္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းတြင္အေဆာင္မ်ားရွိသည္။ ေလးေယာက္လွ်
င္တစ္ခန္းေနထုိင္ရပါမည္။

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး
ေက်ာင္းအတြင္းရွိေနရာမ်ားအားလုံးသုိ႕ အလြယ္တကူ 
သြားႏိုင္ရန္ပို႕ေဆာင္ေပးေသာ   အခမဲ႕လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားထားရွိေပးထား
ပါသည္။ၿမိဳ ႔ထဲ သုိ႔မဟုတ္အၿခားေနရာမ်ားသို႔ သြားလာရန္ တက္ခ္စီမ်ား 
မီနီဘတ္စ္မ်ားကုိ လြယ္ကူစြာဆက္သြယ္ေခၚယူနိုင္ပါသည္။ 

အားကစား၀န္ေဆာင္မွဴ
•	 မိုးလုံေလလံုအားကစားခန္းမ
•	 Gyn အားကစားခန္းမ
•	 ဘတ္စကက္ေဘာကြင္း
•	 ၾကက္ေတာင္ကြင္း
•	 အားကစားလုပ္ရန္လမ္းမ်ားႏွင္႕ကြင္းၿပင္က်ယ္
•	 တင္းနစ္ကြင္း
•	 အိုလံပစ္ေရကူးကန္
•	 က်န္းမာေရးေလ႕က်င္႕ရန္ပန္းၿခံ
•	 အေၿပးေလ႕က်င္႕ရန္လမ္းေၾကာင္းမ်ား
•	 စက္ဘီးစီးလမ္းမ်ား



အနီးစပ္ဆံုးကုန္က်စရိတ္
စာသင္ႀကားေရးစရိတ္မ်ား
   - ပညာသင္ႏွစ္၏ႏွစ္တစ္ဝက္စာဘြဲ႕ႀကိဳ တန္းအတြက္ကုန္က်မႈႏႈန္းထားမ်ား
   - ပညာသင္ႏွစ္၏ႏွစ္တစ္ဝက္စာဘြဲ႕လြန္ တန္းအတြက္ကုန္က်မႈႏႈန္းထားမ်ား

အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ား (ဘြဲ႕ႀကိဳ)
   - ေက်ာင္းေလ်ာက္လႊာတင္ျခင္း
   - အဂၤလိပ္စာ အရည္အေသြးျမင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ား 
     Intensive English / Upper Intensive English Programmes
   - တရုတ္စာအရည္အေသြးျမင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ား 
     Intensive Chinese / Upper Intensive Chinese Programmes
   - ပညာသင္ႏွစ္၏ ႏွစ္တစ္ဝက္စာတိုင္းအတြက္ 
     တကၠသုိလ္ေက်ာင္း၀င္း အတြင္းရွိ အေဆာင္မ်ားတြင္ 
     ေလးေယာက္လွ်င္တစ္ခန္းေနထုိင္ျခင္း ၊အေဆာင္အတြင္းပစၥည္းအသုံး
   - အေဆာင္မ်ား၏ ပ်က္စီးမႈႏွင့္ပက္သက္ျပီးအာမခံထားရွိရျခင္း
     (ဘြဲ႕ရျပီးေနာက္ေငြျပန္လည္အမ္းေပးပါမည္။)
   - ပညာသင္ႏွစ္၏ႏွစ္တစ္ဝက္စာတိုင္းအတြက္အေထြေထြထိန္း
     သိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈစရိတ္ 
   - တကၠသုိလ္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းေနထုိင္ေရးႏွင့္ ပညာသင္ႀကား
     ေရးအဆင္ေျပေစရန္အတြက္
     ေလ့က်င့္သင္ႀကားေပးေသာအစီအစဥ္
   - ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားအတ ြက္ လုိအပ္မည့္အသုံးအေဆာင္မ်ားေရာင္းခ်ေပးျခင္း
   - က်န္းမာေရး အာမခံ( ႏွစ္စဥ္)
   - မယ့္ဖားလုံတကၠသုိလ္ အတ ြင္းတည္ေဆာက္ထားရွိေသာေဆးရံု၌ 
     က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း
   - ဘဏ္အေကာင့္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားကတ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း (ATM)

အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ား (ဘြဲ႔လြန္)
   - ေက်ာင္းေလ်ာက္လႊာတင္ျခင္း
   - ေက်ာင္းသားေရးရာစာရင္းသြင္းျခင္း
   - ပစၥည္းအသုံးအေဆာင္မ်ား၏ ပ်က္စီးမႈႏွင့္ပက္သက္ျပီးအာမခံထားရွိရျခင္း
     (ဘြဲ႕ရျပီးေနာက္ေငြျပန္လည္အမ္းေပးပါမည္)
   - အေထြေထြထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈစရိတ္ (ႏွစ္စဉ္)
   - က်န္းမာေရးႏွင့္မေတာ္တဆမႈမ်ားအတြက္ အာမခံထားရွိျခင္း (ႏွစ္စဉ္)
   - ဘဏ္အေကာင့္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားကတ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း ( ATM)

ထုိင္းဘတ္

၂၆၀၀၀ - ၇၈၀၀၀ 
၂၅၀၀၀ - ၁၄၃၀၀၀

၃၀၀
၄၀၀၀

၃၆၀၀

၄၀၀၀

၂၀၀၀

၈၀၀

၂၂၀၀

၁၀၀၀
၂၁၀၀
၅၀၀

၂၀၀

၃၀၀
၂၀၀၀
၅၀၀၀

၃၀၀
၂၃၀၀
၂၀၀

အေမရိကန္ေဒၚလာ *

၈၁၃ - ၂၄၃၈
၇၈၂ -  ၄၄၆၉

၁၀
၁၂၅

၁၁၃

၁၂၅

၆၃

၂၅

၆၉

၃၂
၆၆
၁၆

၇

၁၀
၆၃

၁၅၇

၁၀
၇၂
၇

ကုန္က်စရိတ္

မွတ္ခ်က္။ ။   * အေမရိကန္ ၁ေဒၚလာ=၃၂ ဘတ္ (အေၿပာင္းအလဲရွိသည္)
        မယ္႔ဖြါလြမ္ က်ဴရွင္စရိတ္မ်ားကုိ ယခင္နွစ္မ်ားထက္ေလွ်ာ႔ထားေပးပါသည္။



ရိုးရိုးဘြဲ႕ 
       •  ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွာေပးအပ္ေသာ အထက္တန္းေအာင္ၿမင္ 

ၿပီးဆံုးေၾကာင္းလက္မွတ္ (သုိ႔မဟုတ္)တစ္ဆယ္႔နွစ္တန္းေအာင္ၿမင္ၿပီးဆုံးေၾကာင္း 

လက္မွတ္ပါရွိရပါမည္။

       •  အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းလုိအပ္ခ်က္မ်ား

 - တုိဖယ္(ေရးေၿဖ)                 ၄၅၀

 - တုိဖယ္ ( အင္တာနက္ေၿဖ)    ၃၂ 

 - IELTS (နွစ္အလုိက္ သင္ရိုးတစ္ခု၏သီးၿခား.ယူနွစ္) ၄.၅ 

          သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-       

 (က) အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္ 

လက္မွတ္မရွိေသးေသာေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းမွဖြင္႔လွစ္ထားေသာ 

အဂၤလိပ္စာသင္တန္းသုိ႔ စာရင္းသြင္းတက္ေရာက္ရမည္။

 (ခ) အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္ 

လက္မွတ္ရွိေသာေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းမွဖြင္႔လွစ္ထားေသာ

ပိုမိုအဆင္႔ၿမင္႔ေသာ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းသုိ႔ စာရင္းသြင္းတက္ေရာက္ရမည္။

 (ဂ) အဓိကအဂၤလိပ္ဘာသာစကားၿဖင္႔ သင္ၾကားေသာေက်ာင္း(အ

နည္းဆုံးသုံးနွစ္) သင္ၾကားေအာင္ၿမင္လာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနၿဖင္႔လည္း 

ပိုမိုအဆင္႔ၿမင္႔ေသာ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္လုိအပ္ပါသည္။

 (ဃ) မူရင္းမိခင္ဘာသာအဂၤလိပ္စကားေၿပာေက်ာင္းသားမ်ားလည္း 

ပိုမိုအဆင္႔ၿမင္႔ေသာအဂၤလိပ္ စာသင္တန္းသုိ႔ တက္ေရာက္ရပါမည္။

 (င) ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အထက္ပါအရည္အခ်င္းေဖာ္ၿပခ်က္မ်ားကုိ 

School of Liberal Arts မွ စစ္ေဆးအတည္ၿပဳဆံုးၿဖတ္ေပးပါမည္။

       •  တရုတ္ဘာသာစကားအတြက္သတ္မွတ္ခ်က္(တရုတ္ဘာသာစကားသင္ၾကား

မည္႔ ေက်ာင္းသားမ်ားသာ)

 - HSK Level 3

          သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-

 (က) တရုတ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္ 

လက္မွတ္မရွိေသးေသာေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းမွဖြင္႔လွစ္ထားေသာ 

တရုတ္စာသင္တန္းသုိ႔ စာရင္းသြင္းတက္ေရာက္ရမည္။

 (ခ) တရုတ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္ လက္မွတ္ရွိေသာေက်ာင္းသားမ်ား

ေက်ာင္းမွဖြင္႔လွစ္ထားေသာ ပုိမိုအဆင္႔ၿမင္႔ေသာ တရုတ္စာသင္တန္းသုိ႔

စာရင္းသြင္းတက္ေရာက္ရမည္။

ဘြဲ႕လြန္
       •  သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ဘြဲ႕လက္မွတ္အေထာက္အထား၊ 

ေနာက္ဆုံးေအာင္ၿမင္ခဲ႕သည္႕အတန္း၏ ရမွတ္မ်ား ၊ ပ်မး္မွ်ရလဒ္ေပါင္း ၂.၅ 

သုိ႕မဟုတ္၂.၅ အထက္ရွိရမည္။ 

       •  အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းလုိအပ္ခ်က္မ်ား

 - တုိဖယ္(ေရးေၿဖ)    ၄၅၀-၅၀၀

 - တုိဖယ္( ကြန္ၿပဴတာနွင္႔ေၿဖ)   ၁၃၃-၁၇၃

 - တုိဖယ္ ( အင္တာနက္ေၿဖ)    ၄၅

 - IELTS (နွစ္အလုိက္ သင္ရိုးတစ္ခု၏သီးၿခား.ယူနွစ္)  ၅.၅

 - မယ္႔ဖြါလြမ္ (MFU-TEP)    ၅၅

          သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-       

 (က) ေလ့လာမည့္နယ္ပယ္ေပၚမူတည္ျပီး အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းလုိ

အပ္ခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲနိုင္ပါသည္။

 (ခ) အထက္ပါအဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲမ်ား၏ရမွတ္မ်ားသ

ည္ နွစ္ႏွစ္တာ ကာလအေတာအတြင္းအႀကံဳးဝင္ပါသည္။

မယ္႕ဖြါလြမ္ ေက်ာင္းေနရန္္လိုအပ္ခ်က္မ်ား

Ph.D. ေဒါက္တာဘြဲ႕
       •  မာစတာဘြဲ႕သုိ႕မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာတကၠသုိလ္မွ 

အသိအမွတ္ၿပဳ စာ၊ရိုးရိုးဘြဲ႕ (ဂုဏ္ထူး) ေအာင္ၿမင္ၿပီးဆုံးေၾကာငး္ႏွင္႕ 

ပ်မ္းမွ်အမွတ္ေပါင္း ၃.၂၅ သုိ႕မဟုတ္၄င္းႏွင္႕အထက္ရွိရပါမည္။

       •  အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းလုိအပ္ခ်က္မ်ား

 - တုိဖယ္(ေရးေၿဖ)    ၄၅၀-၅၀၀

 - တုိဖယ္( ကြန္ၿပဴတာနွင္႔ေၿဖ)   ၁၃၃-၁၇၃

 - တုိဖယ္ ( အင္တာနက္ေၿဖ)    ၄၅

 - IELTS (နွစ္အလုိက္ သင္ရိုးတစ္ခု၏သီးၿခား.ယူနွစ္)  ၅.၅

 - မယ္႔ဖြါလြမ္ (MFU-TEP)    ၅၅

          သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား-       

 (က) ေလ့လာမည့္နယ္ပယ္ေပၚမူတည္ျပီး အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းလုိ

အပ္ခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲနိုင္ပါသည္။

 (ခ) အထက္ပါအဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲမ်ား၏ရမွတ္မ်ားသ

ည္ နွစ္ႏွစ္တာ ကာလအေတာအတြင္းအႀကံဳးဝင္ပါသည္။



အဆင့္ျမင့္သုေတသနစင္တာမ်ား
•  သဘာဝထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္  
   အဆင္႔ၿမင္႔သုေတသနဌာန
•  မိႈသုေတသနအတြက္အဆင္႔ၿမင္႔ သုေတသနဌာန
•  ေတာင္ေပၚေနလူမ်ိဳးစုမ်ား၏က်န္းမာေရး ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ အဆင္႔ၿမင္႔ 
   သုေတသနဌာန (CEHR)
•  စီးပြားေရးေဘာဂေဗဒႏွင့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အတြက္ေထာက္ပံ႕ပို႕ေဆာင္ေရး
   သုေတသနဌာန (BE-LOGIST) စီမံဖြဲ႕စည္းမႈအတ ြက္အထူးေကာင္းမြန္ေသာ 
   သုေတသနဌာန

သုေတသနအုပ္စုမ်ား
•  သဘာဝအလွကုန္ထုတ္နည္းပညာ
•  အပင္မွရရွိေသာ သဘာဝကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားမွထုတ္ယူေသာအလွကုန္မ်ားႏွင့္ 
   ဓါတုေဗဒေဆးမ်ား ပါဝင္ေသာအလွကုန္မ်ား
•  စြမ္းအင္ႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ လုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ 
   သုေတသန (MEE)

သုေတသနစံနုန္း
•  (UP-T) ေခၚ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးရိတ္သိမ္းမႈႏွင့္ပက္သက္ေသာ နည္းပညာ
•  လူသားအူလမ္းေၾကာင္းအတြင္းေနထုိင္ေသာ ဘက္္တီးရီးယားစနစ္အေႀကာင္း
   ေလ့လာေသာ က်န္းမာေရးသုေတသန အထူးျပဳေလ့လာမႈမ်ား

အထူးၿပဳစံနုန္း
•  ေနရာေဒသတစ္ခုခ်င္းစီအေပၚမူတည္၍ ေဒသဆုိင္ရာလူမႈေရး ဆန္းသစ္
   ေျပာင္းလဲမႈအတြက္သုေတသနျပဳလုပ္္ျခင္းစင္တာ (Ab-SIRC)
•  နယ္စပ္စီးပြားေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အတြက္ ေထာက္ပံ႕ပို႕ေဆာင္ေရး 
   စီမံဖြဲ႕စည္းမႈအတြက္ေလ့လာျခင္း (O-BELS)
•  လက္ဖက္ႏွင့္ပက္သက္ေသာေလ့လာမႈအဖြဲ႕အစည္း

ပညာသင္နွစ္ဆိုင္ရာစာေစာင္မ်ား
•  မယ္႔ဖြါလ ြမ္တကၠသုိလ္နွင္႔ပတ္သက္ေသာသတင္းေဆာင္းပါး စာေစာင္မ်ား 
   (လူသားမ်ိဳးႏြယ္နွင္႔ လူမႈေရးသိပၸံ ပညာရပ္ဆိုင္ရာစာေစာင္)
•  စိုက္ပ်ိဳးေရးအသုံးခ်နည္းပညာ နွင္႔ အစားအေသာက္ပိုင္းဆိုင္ရာသုေတသနစာေ
   စာင္ (JFAT)
•  ဘာသာစကားနွင္႔ ဘာသာေဗဒပညာရွင္ဆုိင္ရာစာေစာင္
•  အပင္မ်ားဆုိင္ရာေရာဂါေဗဒနွင္႔ ပိုးမႊားကူးဆက္ၿခင္း
•  လက္ရွိပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာသုေတသနနွင္႔ လက္ေတြ႔အသုံးခ်မႈိစိုက္ပ်ိဳးေရး 
   နည္းပညာ
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GMS သုိ႔သြားရာလမ္း
အာဆီယံနုိင္ငံတုိ႔၏ 

အလယ္ဗဟုိတြင္ရိွေသာ
ပန္းဥယ်ာဥ္မ်ားထဲကတကၠသိုလ္မယ္ဖြါ႔လြမ္
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