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ယမန နန ေ့ြ မိမိတုိ ေ့သင တန ်းသာ်းမ ာ်းအာ်း ယခုသင တန ်းြုိ စိတ ပါဝင စာ်းမှုရ ိလာနစရန  နိ်ုးကြာ်းတြ ကြမှု 

နစေ့န ာ ခ ေ့သညေ့ နန ေ့အဖြစ  သင တန ်းစတင ခ ေ့ပါသည ။ Dutch cases မ ာ်းဖြစ နသာ Tony Chocolonely န ငေ့   

Coolfinity တုိ ေ့န ငေ့  သြ  ိုင သညေ့   အနကြာင ်းအရာမ ာ်းြုိ သင တန ်းသာ်းမ ာ်း စိတ ပါဝင စာ်းမှု 

ဖမငေ့ တြ လာနစမညေ့  အနကြာင ်းအဖခင ်းအရာ န စ ရပ အဖြစ  တင သွင ်းခ ေ့ပါသည ။ ထို ေ့ဖပင  “လူမှုစ ်းပွာ်း 

စွန ေ့ ဥ ်း နြာ န ာင သူမ ာ်းအတြွ  အနရ်းကြ ်းနသာ ြုန အမ တ တံ ပိ  (brand) ထာ်းရ ဖိခင ်း” အနကြာင ်းြိ ု 

ပုိ ေ့ခ ရန  Anne Miltenburg ြုိ  ဧညေ့ ပုိ ေ့ခ သူအဖြစ  ြိတ ကြာ်းခ ေ့ပါသည ။ 
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ယနန ေ့ဒတိုယနန ေ့၌ စ ်းပွာ်းနရ်းပုံစ ံ (Business Model) ြင ်းဗတ စာမ ြ န ာမ ာ်းအာ်း လူမှုစ ်းပွာ်းနရ်းလုပ ငန ်း 

အစပ ိ ်းမှုမ ာ်း (SE initiatives) အတွြ  မည ြ ေ့သို ေ့ အသံ်ုးခ နိငု သည  ိုသည ြုိ  ြ လြ နလေ့လာရပါမည ။ 

ြင ်းဗတ စာမ ြ န ာမ ာ်း၌ နြာ ဖပပါရ ိသည မ ာ်းြို သင တန ်းအမ တ စဉ် (၁) န ငေ့  (၂) တုိ ေ့တွင  နလေ့လာပပ ်း 

ဖြစ နသာ လည ်း အဖခင ်းအရာန စ ရပ မ ာ  ြ လြ လုပ န ာင ရန  လိုအပ နနနသ်းသညေ့ အတွြ  ထတု နြာ  

နဖပာကြာ်းရဖခင ်း ဖြစ ပါသည ။ ယနန ေ့သင တန ်း၌ စာ်းသံ်ုးသူအဖမင  (Customer Perspective) 

ြင ်းဗတ စာမ ြ န ာနပေါ် ရ  ိ “နစ ်းြွြ ရ ာနြွဖခင ်း၊ ြိုယ ပုိင လုပ ငန ်းအမ တ တံ ပိ  ထာ်းရ ဖိခင ်း၊ 

ြူ်းလူ်း ြ သွယ ဖခင ်း၊ ပုံဝတတ  မ ာ်းနဖပာန ာဖခင ်း” နခါင ်းစဉ်ပါအနကြာင ်းအရာမ ာ်းအာ်း ထ ထ ဝင ဝင  

ပုိ ေ့ခ န ွ်းနန်ွးကြမည  ဖြစ ပါသည ။  သင တန ်းအမ တ စဉ် (၂) မ  Birgit’s ၏ ဥပမာအတုိင ်း 

ြျွန နတာ /မတုိ ေ့အာ်းလုံ်း ဒ နန ေ့တစ နန ေ့လုံ်း ဥ ်းထတု စိမ ်းြုိ န ာင ်းကြပါမည ။  မနြ ဖြန ၌ လူမှုနရ်းရာ 

အြ ိ ်းသြ နရာြ မှု (Social Impact) န ငေ့  သြ  ိငု သည မ ာ်းြုိ  ြ လြ ပါမည ။ ထို ေ့ဖပင  နနာြ ထပ  

အဖခင ်းအရာတစ ရပ ဖြစ နသာ  နဒရ ိနသာ အနာဂတ  အနဖခအနန / ထတု လုပ မှုမ ာ်း (The desired future 

state/output)  န ငေ့ သြ  ိငု နသာ အနကြာင ်းအခ ြ မ ာ်းြုိလည ်း အြ ိ ်းခံစာ်းခွငေ့ ရ ိသူမ ာ်းန ငေ့  ိငု နသာ 

ြင ်းဗတ စာမ ြ န ာ (Beneficiary Canvas) နပေါ်၌ နတွွေ့ ရ ိနိငု ပါသည ။  

နစ ်းြွြ ရ ာနြွနရ်း (Marketing) န ငေ့  လူမှုနရ်းရာသြ နရာြ မှု (Social impact) တုိ ေ့မ ာ န ်းြပ စွာ 

 ြ နယွ နနသည မ ာ ထင ရ ာ်းလ ပါသည ။ သို ေ့ရာတွင  ရ င ်းလင ်းစွာ သဖိမင နာ်းလည နိငု ရန အတွြ  အ ိုပါ 

န စ ခုြုိ သ ်းဖခာ်းထာ်း၍ နဖပာကြာ်းသွာ်းပါမည ။  

ယနန ေ့တွင  နည ်းလမ ်းန စ ခုြုိ လြ  ငေ့ ြမ ်းနပ်းသွာ်းမည ဖြစ ပပ ်း  လူမှုစ ်းပွာ်း စွန ေ့ဥ ်းနြာ န ာင သူမ ာ်း (Social 

Entrepreneurs) ြ နစ ်းြွြ ရ ာနြွနရ်းန ငေ့  ြုန အမ တ တံ ပိ ထာ်းရ ိဖခင ်းတုိ ေ့ြုိ နအာင ဖမင စွာ လုပ ြိငု  

နိငု ရန အတြွ  အသံု်းဖပ ရမညေ့ နည ်းလမ ်းမ ာ်း  ဖြစ ပါသည ။ ြိရိယာ (Tools) မ ာ်းဖြင ေ့ နလေ့ြ ငေ့  

သွာ်းကြပါမည ။  
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နစ ်းြွြ ရ ာနြွဖခင ်းန ငေ့  ြူ်းလူ်း ြ သယွ ဖခင ်း (Marketing & Communication) နခါင ်းစဉ်ပါ အစမိ ်းနရာင  

အြွြ ထ ၌ မိမိတုိ ေ့န ွ်းနန်ွးလုိနသာ အဓိြနမ်းခွန ်းမ ာ်း ပါရ ိပါသည ။ အ ိုပါနခါင စဥ နအာြ ၌ပင  



ြုိယ ပုိင လုပ ငန ်းအမ တ တံ ပိ ထာ်းရ ဖိခင ်းန ငေ့  ပုံဝတထ  မ ာ်းနဖပာန ာဖခင ်း (Branding & Storytelling) 

အနကြာင ်းအရာြုိ မိမိတုိ ေ့ထပ မံ နပါင ်းစပ ပါမည ။  

• သင မည သူနည ်း။ 

• သင ဘာလုပ သနည ်း။ 

• ဒါဘာနကြာငေ့  အနရ်းပါတာလ ။ 

• သငေ့ ြုန အမ တ တံ ပိ ရ ေ့ အန စ သာရြ ဘာလ ။ 

• ဘယ သူသြုိိ ေ့ လုိအပ သလ ။ 

• သင န ငေ့ ပတ သြ သညေ့  မည သညေ့ အရာြုိ ထိသုူတုိ ေ့အာ်း နတွ်းနတာ ခံစာ်းမိနစလုိသနည ်း။ 

• ထိအုရာြုိ သတုိူ ေ့မည ြ ေ့သို ေ့ နတွွေ့ ရ ိနိငု ပါသနည ်း။ 

(သို ေ့မ ုတ ) တနည ်းအာ်းဖြငေ့  သငေ့ ဇာတ လမ ်းြဘာလ ။ ဘယ လုိပရိသတ နတွြုိ သငေ့ အနကြာင ်း 

နဖပာဖပမလ ။ ဘယ လုိ  ြ သွယ မှုလမ ်းနကြာင ်းပုံစံမ ိ ်းြ တ ငေ့ သနိစလုိသလ ။ 

ယနန ေ့ ြျွန ပု တုိ ေ့မိတ  ြ နပ်းမညေ့  ြိရိယာ (tool) မ ာ Brand Thinking Canvas 2 ဖြစ ပပ ်း အ ိုပါနည ်းလမ ်းြိ ု

ယမန နန ေ့ြ ြျွန ပု တုိ ေ့၏ဧညေ့ ပုိ ေ့ခ သူ Anne Miltenburg မ  တ ထငွ ခ ေ့ပါသည ။ ၄င ်းနည ်းလမ ်းမ ာ ယခင နန ေ့ြ 

သူမရ င ်းဖပခ ေ့နသာ Brand Thinking Canvas 1 ၏ နနာြ  ြ တွ ဖြစ ပပ ်း Tony Chocolonely  ြစိစရပ တွင  

အသံု်းဖပ ခ ေ့နသာ နည ်းလမ ်းလည ်း ဖြစ သည ။   

ဒတိုယအနနဖြငေ့  မိတ  ြ နပ်းလုိသညေ့ နည ်းလမ ်းမ ာ မ ြ န ာြုံ်းဇာတ လမ ်း (Cover Story)  ုနခေါ်နသာ 

နည ်းလမ ်းဖြစ ပါသည ။ ၄င ်းမ ာ အြွ ွေ့အစည ်းတစ ခု၏ စံဖပအနာဂတ အနဖခအနနြို မ န ်း ထာ်းသညေ့  

နလေ့ြ ငေ့ ခန ်းတစ ခုဖြစ ပပ ်း အသင ်းအြွ ွေ့ ိုင ရာ အနကြာင ်းအရာဇာတ လမ ်းြုိ ရ င ်းရ င ်းလင ်းလင ်း 

သဖိမင နိငု ရန  အြူအည နပ်းနိငု သည ေ့ နည ်းလမ ်းဖြစ သည ။  
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နဒိါန ်း  

အခ ိန  - နနံြ  ၈ နာရ မ  ၈ နာရ  ၁၀ မိနစ ထ ိ 

ယ နန ေ့န ာင ရွြ ရမညေ့  လှုပ ရ ာ်းန ာင ရွြ မှုမ ာ်းန ငေ့  အခ ိန ဇယာ်းပါဝင နသာ ယနန ေ့အတွြ  

တစ နန ေ့တာလမ ်းညွှန   ဖြစ ပါသည ။ အနည ်းငယ နသာ အနဖပာင ်းအလ မ ာ်း ရ ိနိငု ပပ ်း အနဖခအနနန ငေ့  

လုိြ နလ ာည နထ ွန ာင ရွြ ပါမည ။ စတင ခ ိန န ငေ့  ပပ ်း ံု်းခ ိန မ ာမူ အနဖပာင ်းအလ မရ ိပါ။  

ပဏာမနဒိါန ်းအစ အစဉ်ပပ ်းနနာြ  စိတ ခွန အာ်းထြ သန နစမညေ့  အစ အစဉ် စတင မည  ဖြစ ပါသည ။ 

ထို ေ့နနာြ  ဖမန မာနိငု ငရံ ိ ထန ်းပင နြ ်းရွာ တည နထာင သူ ဥ ်းနြာင ်းစံ ိန ်းမ  တင  ြ နပ်းရန  ဖြစ ပါသည ။  

အ ိုပါအစ အစဉ်မ ာ ၄၅ မိနစ ခန ေ့  ကြာဖမငေ့ မည ဖြစ ပပ ်း  ြ လြ ၍ အနမ်းအနဖြြဏ္ဍ ဖြစ ပါသည ။  

အ ိုပါ အစ အစဉ်ပပ ်းနနာြ  နခတတ အာ်းလပ ခ ိန ဖြစ ပါသည ။ အာ်းလပ ခ ိန ပပ ်းပါြ အလုပ ရံုန ွ်းနန်ွးပွ  

န စ ခုရ ိပါမည ။  ပထမအလုပ ရံုန ွ်းနန်ွးပွ မ ာ မ ြ န ာြုံ်းဇာတ လမ ်း(Cover story) နည ်းလမ ်းြိသုံု်းြာ 

ထန ်းနတာနြ ်းရွာ၏ အနာဂတ ြုိမ န ်း မည ဖြစ ပပ ်း ထန ်းနတာနြ ်းရွာဇာတ လမ ်းြို တိုြ ရိုြ  

သရိ ရိပါမည ။ ထို ေ့နနာြ  နနံြ  ၁၁ နာရ  ဝန ်းြ င ၌ အာ်းလပ ခ ိန  ထပ မံရရ ိပါမည ။ အ ိုပါ 



အာ်းလပ ခ ိန ပပ ်းနနာြ  ဒတုိယအလုပ ရံုန ွ်းနန်ွးပွ တငွ  Brand Thinking Canvas #2 နည ်းလမ ်းြိ ု

 ြ လြ န ွ်းနန်ွးပါမည ။  

ဤတစ နန ေ့တာလမ ်းညွှန ြုိ ရ င ်းလင ်းပပ ်းဖြစ ပါသဖြငေ့  အစ အစဉ်စတင ပါနတာေ့မည ။ နမ်းဖမန ်းလုိသည မ ာ်း 

ရ ိနနပါြ နမ်းဖမန ်းနိငု ပါသည ။ နမ်းဖမန ်းရန မရ ိပါြ စတိ ခွန အာ်းထြ သန နစမညေ့  အစ အစဉ်စတင ပါမည ။  
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စိတ ခွန အာ်းထြ သန နစမညေ့  အစ အစဉ်  

အခ ိန  - နနံြ  ၈ နာရ  ၁၀ မနိစ မ  ၈ နာရ  ၂၅ မိနစ ထ ိ

သင တန ်းဒတိုယနန ေ့ြုိ တြ နရာြ လာသမူ ာ်း၏ စိတ ခွန အာ်းထြ သန နစရန အတွြ  စ စဉ်ထာ်းသည မ ာ 

ရို ်းရ င ်းပပ ်း နပ ာ ရွှင စရာနြာင ်းသညေ့  အစ အစဉ် ဖြစ ပါသည ။ န စ နယာြ တစ တွ  န ာင ရွြ ရပါမည ။  

ပထမဥ ်းစွာ သင ကြံ နတွွေ့ ခ ေ့ြူ်းနသာ နကြာင နတာင နတာင နိငု လ သညေ့  အနတွွေ့အကြံ တစ ခုြုိ စဉ််းစာ်းရန  

ဖြစ ပါသည ။ သငေ့ စိတ ထ  မည သည ြ ရုတ ခ ည ်းနပေါ်နပါြ လာပါသနည ်း။ နြာင ်းသည ဖြစ နစ 

 ို်းသည ဖြစ နစ နကြာင နတာင နတာင နိငု ြုိ ေ့သာ လုိအပ ပါသည ။ သငေ့ ြုိယ နတွွေ့ ဖြစ ရန လည ်း 

လိုအပ ပါသည ။  

တစ ြွ ွေ့ န စ နယာြ စ  သ ်းသန ေ့ ခွ ဖခာ်း ြ သယွ ြာ ဇာတ လမ ်းြို အဖပန အလ န နဖပာကြာ်းရန  ဖြစ ပါသည ။ 

စုစုနပါင ်း နဖခာြ မိနစ ရမည ဖြစ ပပ ်း တစ ဥ ်းလျှင နဖပာကြာ်းရန  သံ်ုးမိနစ စ ရမည  ဖြစ ပါသည ။ ထို ေ့နနာြ  

အာ်းလံ်ုးတြ နရာြ ရမညေ့  Zoom နပေါ်သို ေ့ ဖပန လည လာနရာြ ခ ိတ  ြ ရန  ဖြစ ပါသည ။ န စ နယာြ တစ တွ  

န ွ်းနန်ွးပပ ်းနနာြ  Zoom နပေါ်တွင  ဖပန လည  ံုနတွွေ့ ကြပါစုိ ေ့။ 

ဖပန လည အန စ ခ  ပ ဖခင ်း   

န စ နယာြ သာ်းစြာ်းနတွနဖပာြာ နပ ာ ရွင နနကြပပ ်း စိတ ခွန အာ်းတြ ကြလာသည  ု နမျှာ လငေ့ ပါသည ။ 

ယခုနပ်းထာ်းနသာနလေ့ြ ငေ့ ခန ်းအတွြ  ယခုအခ ိန ၌ ထပ မံ သံု်းသပ န ွ်းနန်ွးဖခင ်း မဖပ နတာေ့ပါ။ သို ေ့နသာ  

ယနန ေ့တစ ခ ိန ခ ိန တွင  အ ိပုါ အနကြာင ်းအရာြုိ ထပ မံန ွ်းနန်ွးကြပါဥ ်းမည ။ ြျွန ပု နမေ့နနပါြ 

အစနြာ နပ်းကြပါ။  

နနံြ  ၈ နာရ  ၂၅ မိနစ ၌ ထန ်းပင နြ ်းရွာ ြိစစရပ  (case) အာ်း စတင ပါသည ။  

**********************     
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တင  ြ မှု -  နနံြ  ၈ နာရ  ၂၅ မိနစ မ  ၉ နာရ  ၁၀ မိနစ အထ၊ိ  

အနမ်းအနဖြအစ အစဉ် -  ၉ နာရ  ၁၀ မိနစ မ  ၉ နာရ  ၂၅ မနိစ အထ ိ 

ယခုအခ ိန မ စြာ ဖမန မာနိငု ငရံ  ိ ထန ်းပင နြ ်းရွာ၏ တည နထာင သူ ဥ ်းနြာင ်းစံ ိန ်းမ  အခမ ်းအနာ်း 

တင  ြ ရန  လွှ နဖပာင ်းနပ်းအပ ပါသည ။ ယခုြ ေ့သို ေ့ ကြနရာြ ခ  ်းဖမြှငေ့ ပပ ်း အြွ ွေ့အစည ်း၌ တင  ြ မှု 

ဖပ လုပ နပ်းသညေ့ အတွြ  နြ ်းဇူ်းတင ရ ပိါသည ။ တြ နရာြ လာသူမ ာ်းအာ်းလံ်ုးြိ ု ဥ ်းနြာင ်းစံ ိန ်း၏ 

ဇာတ လမ ်းအာ်း ဂရုတစိြု နာ်းနထာင နပ်းကြပါရန  နမတတ ာရပ ခလံိုပါသည ။ အနကြာင ်းမ ာ သ၏ူ 

အနကြာင ်းအရာသည  ယနန ေ့ြျွန ပု တုိ ေ့ တင  ြ မညေ့ အဓိြ အနကြာင ်းအရာ ဖြစ နသာနကြာငေ့  ဖြစ ပါသည ။ 

ထန ်းပင ရွာ အနကြာင ်းပပ ်းနနာြ  နနာြ ပုိင ်း မိမိတုိ ေ့တင  ြ မညေ့  ြိရယိာ(Tool) န စ ခု မ ာ (The cover 

story) န ငေ့  (The brand thinking canvast #2) ဖြစ ပါသည ။  



တင  ြ မှုပပ ်းနနာြ  နဖပာကြာ်းရန  -  

ဥ ်းနြာင ်းစံ ိန ်း၏ စိတ ဝင စာ်းြွယ ရာ အနကြာင ်းအရာဇာတ လမ ်းြို မျှနဝနဖပာကြာ်းနပ်းသညေ့ အတွြ  

အထ်ူးနြ ်းဇူ်းတင ရ ိပါသည ။ တြ နရာြ လာသူမ ာ်းအတွြ  အမ န တြယ  စိတ အာ်းထြ သန မှု 

ဖြစ နစပါသည ။ ဤသင တန ်း/တင  ြ မှု၌  ြ လြ ရ ိနနနပ်းပါရန  နမတတ ာရပ ခအံပ ပါသည ။ 

အနကြာင ်းမ ာ ထန ်းပင ရွာန ငေ့ သြ  ိုင သညေ့  အနကြာင ်းအဖခင ်းအရာမ ာ်းအာ်း ယနန ေ့တစ နန ေ့လုံ်း 

 ြ လြ န ာင ရွြ သွာ်းမည ဖြစ ပါသဖြငေ့  အြယ ၍ သင တန ်းသာ်းတုိ ေ့၏ န ာင ရွြ မှုရလဒ မ ာ်းအနပေါ်  

တုံ ေ့ဖပန မှုနပ်းနိငု ပါြ ပုိမုိနြာင ်းမွန မည ဖြစ နသာနကြာငေ့  ဖြစ ပါသည ။ ( ြ လြ ရ ိနနရန  အ င မနဖပ 

ပါြလည ်း အြွ ွေ့ ခွ မ ာ်း၏ ရလဒ မ ာ်းြုိ သငေ့ ထသံို ေ့ ပုိ ေ့န ာင နပ်းပါမည ။ ထိသုို ေ့န ာင ရွြ ဖခင ်းဖြငေ့  

အကြံဉာဏ နြာင ်းမ ာ်းအာ်းလံု်းြို သရိ ိအသံ်ုးဖပ နိငု ပပ ်း အြ ိ ်းရ ိနစမည  ဖြစ ပါသည ။)  

****************    
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ပထမအာ်းလပ ခ ိန  ၉.၂၅ - ၉.၄၀ 

အာ်းလပ ခ ိန  ၁၅ မိနစ ပပ ်းနနာြ  ၉.၄၀ တွင  သင တန ်း ဖပန လည စတင မည  ဖြစ ပါသည ။ 

************* 
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ဇာတ လမ ်းပုံဝတတ  မ ာ်းနဖပာဖခင ်းမိတ  ြ  န ငေ့  မ ြ န ာြုံ်းဇာတ လမ ်း  

အခ ိန  - နနံြ  ၉ နာရ  ၄၀ မိနစ မ  ၉ နာရ  ၅၅ မိနစ   

အာ်းလပ ခ ိန ပပ ်းနနာြ  သင တန ်းမ  ဖပန လည ကြိ  ိုပါ၏။ 

နစ ်းြွြ ရ ာနြွနရ်းန ငေ့  စပ လ ဉ််းသညေ့ နမ်းခွန ်းမ ာ်းမစတင မ  ဖပန လည ၍ မသမိဖြစ /အနရ်းကြ ်းနသာ 

နမ်းခွန ်းမ ာ်းြို ဖပန လည နဖြ ိုကြညေ့ ရန  ဖြစ ပါသည ။  

• သင မည သူနည ်း 

• သင ဘာလုပ သလ ။ 

• ဒါ ာ ဘာနကြာငေ့  အနရ်းပါသလ ။  

(သို ေ့မ ုတ ) တနည ်းအာ်းဖြငေ့  - သငေ့ ရ ေ့ဇာတ လမ ်းြဘာလ ။  
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ဇာတ လမ ်းပုံဝတတ  မ ာ်း နဖပာ ိုဖခင ်းအာ်း နစ ်းြြွ ရ ာနြွဖခင ်း၊  ြ သယွ န ာင ရွြ ဖခင ်းန ငေ့  

မိမိြုန အမ တ တံ ပိ  နစ ်းြွြ ထိ်ုးနြာြ နရ်း နည ်းဗ   ာမ ာ်း၌ အြွ ွေ့အစည ်းမ ာ်းြ တစ ြွ ွေ့ ပပ ်းတစ ြွ ွေ့ 

အတိအလင ်း အသံု်းခ လာကြသည ။  

အဘယ နကြာငေ့ နည ်း။ အနကြာင ်းမ ာ ဇာတ လမ ်းပုံဝတတ  မ ာ်းသည  ြျွန ပု တုိ ေ့၏ စိတ ခံစာ်းခ ြ အာ်း 

ပုိမို ွ န ာင နိငု နသာနကြာငေ့ ပင ၊ အနဖခအနနတစ ခုအာ်း ြျွန ပု တုိ ေ့ဖမင နသာ အဖမင ြုိ ြိယု တုိင  

အမ န တြယ  ဖမင နတွွေ့ခံစာ်းနနရသြ ေ့သို ေ့ ခံစာ်းဖမင နတွွေ့နစပပ ်း  ြျွန ပု တုိ ေ့အာ်း  ွ န ာင နိငု ြာ ြျွန ပု တုိ ေ့၏ 

အဖပ အမူမ ာ်းအနပေါ်အထ ိလွှမ ်းမို်းမှု ရ ိကြသည ။  

လူသာ်းမ ာ်းသည  ပုံဝတတ  မ ာ်းြို ခ စ ခင ဖမတ နိ်ုးကြပပ ်း ဇာတ လမ ်းဝတတ  နဖပာနသာသူမ ာ်းအဖြစ  နမွ်းြွာ်း 

လာကြသည ။ နြေ့ဘွတ (Facebook) န ငေ့  အင စတာဂရမ  (Instagram) မ ာ်း၌ ၄င ်းအပလ နြ်းရ င ်းမ ာ်းြိ ု

အသံု်းဖပ သူမ ာ်းြ တင သညေ့ ပုိစ မ ာ်းြုိ နမူနာအနနဖြငေ့  ကြညေ့ နိငု နပသည ။ သတင ်းအခ ြ အလြ ြိ ု



 ြ သွယ  သရိ ရိန အတွြ  ပုံဝတတ  မ ာ်းသည  လွယ ြူနသာ နည ်းလမ ်းမ ာ်းဖြစ သည ။ အနကြာင ်းမ ာ 

သတင ်းအခ ြ အလြ ခ ည ်းသြ သြ န ငေ့  နိငု ်းယ ဉ်ပါြ နာ်းလည ရန န ငေ့  မ တ မိရန  

ပုိမုိလွယ ြူနသာနကြာငေ့ ၊ ြျွန ပု တုိ ေ့၏ န လုံ်းသာ်းြုိ ပုိမုိ ုပ ြုိင နိငု နသာနကြာငေ့ န ငေ့  လူသာ်း ူသည  

အဖခာ်းသူမ ာ်း၏ အနတွွေ့အကြံ မ ာ်းြို ပုိမိုနာ်း င လိုကြနသာနကြာငေ့  ဖြစ သည ။  

ယနန ေ့ ြျွန ပု တုိ ေ့စတင ခ ေ့နသာ စိတ အာ်းတြ ကြြွယ  အစ အစဉ်အာ်း ဖပန လည စဉ််းစာ်းကြညေ့ ကြပါစုိ ေ့။ မိမိန ငေ့  

လြ တွ န ာင ရွြ ခ ေ့ရသူ၏ အနတွွေ့အကြံ ြုိ ကြာ်းသရိဖခင ်းြ သင တုိ ေ့အာ်း စိတ ခံစာ်းမှုတစ ခု နပ်းခ ေ့သည  

မ ုတ ပါနလာ။ မိမိန ငေ့  လြ တွ န ာင ရွြ ခ ေ့ရသူအာ်း ပုိမုိရင ်းန  ်းမှုြုိ ခံစာ်းခ ေ့ရသည  မ ုတ ပါနလာ။ 

ထိသုူနဖပာဖပခ ေ့သညေ့  ပုံဝတတ  ြုိ သင မ တ မိနနနသ်းသည  မ ုတ ပါနလာ။ ယခုနမ်းခွန ်းမ ာ်းအာ်းလုံ်းြုိ 

“ ုတ မ န ပါသည ”  ု သင နဖြ ိုနြာင ်း နဖြ ိုပါလိမေ့ မည ။  

(သတင ်းရင ်းဖမစ : Jose Sanders, prof. Narrative Communication, Radboud တြကသိလု  ၏ အြွငေ့ မိန ေ့ ခွန ်းမ  

၂၀၂၁ခုန စ  ဇန နဝါရ လ) 
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လူမှုစ ်းပွာ်းစွန ေ့ ဥ ်းနြာ န ာင သူမ ာ်းအတွြ  ဇာတ လမ ်းပုံဝတတ  နဖပာဖခင ်းသည  ပုိ၍ပင  အနရ်းကြ ်းပါသည ။ 

အနကြာင ်းမ ာ စာ်းသံ်ုးသူနြာြ သည မ ာ်းန ငေ့   ြ သွယ ရန  ထိသုူတုိ ေ့၌ စာ်းသံု်းသူမ ာ်းန ငေ့  ြုိြ ည မှုရ ိနသာ / 

အစွမ ်းထြ နသာ / အြုိ်းထိြု တန နသာ / စိတ ခွန အာ်းဖြစ နစနသာ ပုံဝတတ  မ ာ်း ရ ိနနနသာနကြာငေ့  ဖြစ သည ။  

သင ၏ လမူှုလုပ ငန ်းတာဝန  (Social Mission)သည   ပပိ င  ိုင မှုမ ာ်းန ာင ရွြ ရာ၌ အာ်းသာခ ြ ရင ်းဖမစ  

တစ ခု ဖြစ လာနိငု နပသည ။ (သင တန ်းအမ တ စဉ်(၁)၌ ြျွန ပု တုိ ေ့၏ ပုိလန လူမ ိ ်းမိတ ြြ မ ာ်းြလည ်း 

အ ိုပါအခ ြ ြုိ နထာြ ဖပခ ေ့ပပ ်းဖြစ ) အြယ ၍ သင သည  သင ၏ လူမှုနရ်းရာလုပ ငန ်းတာဝန အာ်း 

 ွ န ာင မှုနည ်းလမ ်း အသံ်ုးဖပ ြာ စာ်းသံ်ုးသူမ ာ်းန ငေ့  ခ ိတ  ြ ထာ်းနိငု ခ ေ့ပါလျှင  ၄င ်းနည ်းလမ ်းသည  

သငေ့ ပုံဝတတ  မ ာ်း နဖပာကြာ်းရန  အစွမ ်းထြ နသာ နည ်းလမ ်း ဖြစ နိငု ပါသည ။ နရ ွေ့၌ နမူနာနြာင ်းမ ာ်းြုိလည ်း 

မိမိတုိ ေ့ နတွွေ့ ဖမင ကြပပ ်းဖြစ သည ။ သင တန ်းအမ တ စဉ် (၁) ၌ တင ဖပခ ေ့နသာ  မသန စွမ ်းသူမ ာ်းြိ ု

အလုပ ခန ေ့ ထာ်းသညေ့  နစ ်းြြွ ရ ာနြွနရ်းနအဂ င စ ၏ အပိ ရာနပေါ်မ  အလုပ လုပ ဖခင ်း (Work from Bed) ြိ ု

ဖပန လည  စဉ််းစာ်းကြညေ့ ကြပါစုိ ေ့၊ ရာသ ခ ိန နရာြ တိုင ်း အ ိုပါရာသ ြိ ု နြာ ညွှန ်းထာ်းသညေ့ စာတန ်း 

နရ်းသာ်းထာ်းသညေ့  ဓာတ ပုံအသစ ြုိ ရိုြ ယူထာ်းကြသည ။ ထိသုို ေ့န ာင ရွြ ဖခင ်းအာ်းဖြငေ့  ပပိ င ဘြ မ ာ်းန ငေ့  

တမူြွ ထြွ နစပပ ်း ၄င ်းတုိ ေ့၏ လူမှုလုပ ငန ်းတာဝန ြုိ နအာင ဖမင စွာ လုပ န ာင နိငု ခ ေ့ြာ 

အြ ိ ်းသြ နရာြ မှုမ ာ ထင သာဖမင သာ ဖြစ နစခ ေ့သည ။ ထို ေ့ဖပင  သင တန ်းအမ တ စဉ် (၂) ၌လည ်း Tony 

Chocolonely၊ Bliss Clean & care၊ Genius  နြာ ြ  န ငေ့  Compuritas တုိ ေ့၏ ဥပမာမ ာ်းြုိ နတွွေ့ ရ ိခ ေ့ကြပပ ်း 

ဖြစ သည ။  

ဥပမာနပ်းထာ်းနသာ လုပ ငန ်းအာ်းလုံ်း၏ တူည သညေ့ အခ ြ မ ာ နပ်းလုိနသာ သတင ်းစြာ်းြုိ ၄င ်းတုိ ေ့အာ်း 

အာ်းနပ်းနသာပရိတ သတ အာ်း သရိ ိနအာင  လုပ န ာင နိငု ကြဖခင ်း ဖြစ သည ။ မိမိတုိ ေ့ မည သညေ့ အရာြုိ 

လုပ န ာင နနကြသည ြုိလည ်းနြာင ်း၊ အဘယ နကြာငေ့  ထိြု ေ့သို ေ့ လုပ န ာင နနကြသည ြုိလည ်းနြာင ်း 

နအာင ဖမင စွာ အသနိပ်းနိငု ဖခင ်းဖြစ သည ။ ဤနည ်းအာ်းဖြငေ့  ပပိ င ဘြ မ ာ်းန ငေ့  တမူြွ ထြွ နအာင  

လုပ န ာင နိငု ကြသဖြငေ့  အာ်းနပ်းသူပရိတ သတ ၊ အလုပ သမာ်းမ ာ်း၊ နစတနာရ င ဝန ထမ ်းမ ာ်းန ငေ့  

စ ်းပွာ်းြြ မ ာ်းအာ်း  ွ န ာင နိငု ကြနလသည ။  
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သငေ့ ြုမပဏ  (သို ေ့) အြွ ွေ့အစည ်းမ ာ်းအနကြာင ်းြုိ ပုံဝတတ  နြာင ်းဖြစ နအာင  သင မည ြ ေ့သို ေ့ နဖပာကြာ်းပါ 

မည နည ်း။ နယ သာလန နိငု ငမံ  Narrative Communication ဌာနပါနမာြခဖြစ သူ Jose Sanders မ  အခ ြ  

ငါ်းခ ြ ြုိ အကြံဖပ ထာ်းပါသည ။  

(ြ) သငေ့ ဇာတ လမ ်းြုိနာ်းနထာင သူမ ာ်း ယုံကြည စိတ ခ ရနအာင  ဖပ လုပ ပါ။  

ဇာတ လမ ်းသည  မ န ြန ရပါမည ။ သင မည သဖူြစ သည  ိုသညေ့ အခ ြ န ငေ့  မည သည အတွြ  

သင ရပ တည နနသည  ိုသညေ့  အခ ြ တုိ ေ့သည  သငေ့ ဇာတ လမ ်းန ငေ့  အဝံင ဂွင ြ  ဖြစ နနရပါမည ။ 

သင တစ စုံတစ ခုြုိ လုပ ကြံနဖပာ ိုလုိြ ပါြ ဖပည သူမ ာ်းြ သတိဖပ မိပါလိမေ့ မည ။ ထိအုရာမ ာ 

နြာင ်းြ ိ ်းထြ   ို်းြ ိ ်းြိုသာ ပုိမိုဖြစ နပေါ်နစပါမည ။  

(ခ) ဇာတ လမ ်းြုိ သငေ့ ြုိယ ပုိင ဇာတ လမ ်းဖြစ နအာင လုပ ပါ။  

  သငေ့ ဇာတ လမ ်းြုိ နဖပာပါ။ ယခင နြာ ဖပထာ်းပပ ်းသညေ့ အတုိင ်း လူမှုစ ်းပွာ်းစွန ေ့ ဥ ်းနြာ န ာင သူမ ာ်း၌ 

အာ်းနပ်းသူပရိသတ န ငေ့  ြုိြ ည မှုရ ိနသာ ပုံဝတတ  မ ာ်း ရ ိပါသည ။ ထို ေ့နကြာငေ့  သငေ့ ဇာတ လမ ်းြုိ ဖပင ပမ  

ကြာ်းသနိအာင လုပ ပါ။ အနကြာင ်းမ ာ သငေ့ လုပ ငန ်းမ  လူမှုနရ်းရာသြ နရာြ မှုသည  သငေ့ အာ်း အဖခာ်းနသာ 

ပပိ င ဘြ မ ာ်းမ  ခွ ဖခာ်းနပ်းမညေ့ အရာ ဖြစ နသာနကြာင ေ့ပင ။ သငေ့ နြာြ သည မ ာ်းမ ာ သင ဝန န ာင မှု 

နပ်းနနသညေ့  အနကြာင ်းအရင ်းန ငေ့   ြ စပ နနနသာနကြာငေ့  သငေ့ ထမံ  ထတု ြုန ပစစည ်း (သို ေ့) ဝန န ာင မှုြုိ 

ဝယ ယူလိကုြဖခင ်း ဖြစ နိငု သည ။  

(ဂ) ဇာတ လမ ်းပုံဝတတ  နဖပာဖခင ်းသည  သင ေ့ဇာတ လမ ်းန ငေ့  သငေ့ ြုိ အာ်းနပ်းသူတုိ ေ့၏ ဇာတ လမ ်းမ ာ်းြုိ 

နပါင ်းစပ ရြ လုပ ထာ်းနသာ ပူ်းနပါင ်းြန တ ်းမှုပင ဖြစ သည ။  

ဇာတ လမ ်းဝတတ  သည  အပမ ပင  အဖပန အလ န သနဘာရ ိသညေ့ အတြွ  ဇာတ လမ ်းတစ ပုဒ ြို 

သင နဖပာလုိြ နသာအခါ တန ဖပန ဇာတ လမ ်းမ ာ်းြုိ နိ်ုး ွနပ်းပါလိမေ့ မည ။ ပုံဝတတ  နဖပာဖခင ်းသည  

အန စ သာရအနနဖြငေ့  နာ်းနထာင ဖခင ်းမ  စတင ပါမည ။ လူမှုစ ်းပွာ်းနြာ န ာင သူအနနဖြငေ့  

အြ ိ ်းခံစာ်းခွငေ့ ရ ိသူမ ာ်းန ငေ့  န ်းစပ နနပါမည ။ ၄င ်းတုိ ေ့အနကြာင ်း နြာင ်းစွာသရိ ပိပ ်း ၄င ်းတုိ ေ့၏ လုိအပ ခ ြ ြုိ 

သတိဖပ မိပါလိမေ့ မည ။ သငေ့ အြွ ွေ့အစည ်း၏ ဇာတ လမ ်းန ငေ့  သငေ့ အြ ိ ်းခံစာ်းခွငေ့ ရ ိသမူ ာ်း၏ ဇာတ လမ ်းြုိ 

သင မည ြ ေ့သို ေ့ နရာယ ြ ြန တ ်းပါမည နည ်း။  

(ဃ) ဇာတ အမိ ြိ ုလ ညေ့ ြွြ မ ာ်းန ငေ့  ြန တ ်းပါ။  

ဇာတ လမ ်းနြာင ်း ူသည  မထင မ တ ထာ်းနသာ အလ ညေ့ အနဖပာင ်းမ ာ်းန ငေ့  စိတ ခံစာ်းမှုြုိ 

နိ်ုး ွနပ်းနလေ့ရ ိသည ။ တနည ်း ိုရနသာ  ြိစစတစ မ ိ ်းမ  ိ်း နပေါ်နပါြ လာရသည ။  သငေ့ ြုိ အာ်းနပ်းသမူ ာ်း 

အနနဖြငေ့  သငေ့ အာ်း သငေ့ ဇာတ လမ ်းအရ အမ ာ်းန ငေ့ ခွ ဖခာ်းသရိ ိနစလုိပပ ်း သင နပ်းလုိနသာသတင ်းစြာ်း / သငေ့  

ရည မ န ်းခ ြ တာဝန မ ာ်းန ငေ့  ခ ိတ  ြ ခံစာ်းနစလုိသည ။ ဥပမာအာ်းဖြငေ့  - သင ၏လုပ ငန ်းသည  သငေ့ အြ ိ ်း 

ခံစာ်းခွငေ့ ရ ိသူမ ာ်းအာ်း မည သို ေ့နဖပာင ်းလ နပ်းလုိြ သည  ိသုည  -  

(င) ဇာတ လမ ်းမ ာ်း နဖပာကြာ်းရာ၌ နရ ်းရို်းပုံစံ / အနဖခခံပုံစံြုိ သငေ့ ဇာတ လမ ်း၏ ဇာတ လမ ်းနြ ာရို်းအဖြစ  

ယူပါ။ 



ဇာတ လမ ်းအမ ာ်းစုသည  အခြ အခ မ ာ်းန ငေ့  ရင  ိုင ကြရနသာ၊ အနန ာငေ့ အယ ြ မ ာ်း/ ဖပဿနာမ ာ်း 

ြို ကြံ နတွွေ့ ကြရနသာ အဓြိဇာတ န ာင  အနကြာင ်းသာ ဖြစ ကြသည ။ ဖပဿနာနဖြရ င ်းရန  နည ်းလမ ်းမ ာ်း 

ရ ာနတွွေ့သွာ်းကြပပ ်း (သို ေ့) ပန ်းတုိင သို ေ့ နရာြ ရ ိသွာ်းကြပပ ်းနနာြ  အဓိြဇာတ န ာင မ   သင ခန ်းစာမ ာ်း 

ရရ သိွာ်းြာ / နဖပာင ်းလ သွာ်းြာ နလေ့လာရရ ိခ ေ့သမျှြုိ အဖခာ်းသူမ ာ်းသို ေ့ လြ  င ေ့ြမ ်းလိုကြသည ေ့ 

ဇာတ လမ ်းမ ာ်း ဖြစ ကြသည ။ နခတ တုိင ်း ယဉ်နြ ်းမှုတိုင ်း၌ ဇာတ လမ ်း ဇာတ ြွြ မ ာ်း၏ နဖပာင ်းလ မှု 

အနနဖြငေ့  အခြ အခ မ ာ်းနြ ာ လွှာ်းဖခင ်း၊ ပုိမုိရငေ့ ြ ြ လာဖခင ်း၊ နနာြ  ံု်း ရရ ိခ ေ့သညေ့  အနတွွေ့အကြံ မ ာ်းန ငေ့  

ယ ဉ်၍ အဖခာ်းသူမ ာ်းြို အြူအည နပ်းဖခင ်းစသညေ့  ပုံစတံစ မ ိ ်းတည ်းပင  ဖြစ သည ။  
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“COVER STORY“အလုပ ရံုန ွ်းနန်ွးပွ စတင ဖခင ်း 

အခ ိန  - နနံြ  ၉ နာရ  ၅၅ မနိစ မ  ၁၀ နာရ  ၃၀ မိနစ   

 

ြျွန ပု တုိ ေ့သည  ပုံနဖပာနြာင ်းသူမ ာ်း  ုတ မ ုတ  သနိိငု ရန  စတင လုပ န ာင ကြပါမည ။ ထို ေ့အတွြ  

မ ြ န ာြုံ်းဇာတ လမ ်း (Cover Story) နည ်းလမ ်းြို နရွ်းခ ယ ထာ်းပါသည ။  

မ ြ န ာြုံ်းဇာတ လမ ်းသည  သငေ့ အြွ ွေ့အစည ်း၏ စံဖပအနာဂတ အနဖခအနနြုိ စိတ ြူ်းပုံနြာ ရမညေ့  နည ်းလမ ်း 

ဖြစ ပပ ်း သငေ့  (အသင ်းအြွ ွေ့) ဇာတ လမ ်းြုိ ထင ထင ရ ာ်းရ ာ်း ရရ ိလာနိငု ရန  ပံေ့ပုိ်းနပ်းနိငု ပါသည ။  

စာတမ ်းြုိ ဂိမ ်းြစာ်းစရာအနနဖြငေ့  နတွ်းကြညေ့ ပါ။ ယခုအခ ိန မ  စတင ၍  ယ န စ အကြာ (၂၀၃၁) ၌ 

ဖြစ နနမညေ့  သငေ့ အြွ ွေ့အစည ်း (ယခု ထန ်းပင ရွာြိစစရပ ) ြုိ ဖမင နယာင ကြညေ့ ပါ။  

သူတုိ ေ့/မိမိတုိ ေ့ အလွန နြာင ်းမွန စွာ လုပ န ာင ခ ေ့ပပ ်း ထန ်းပင ရွာဇာတ လမ ်းသည လည ်း နာမည နြ ာ  

မဂဂဇင ်း၏ မ ြ န ာြုံ်းစာမ ြ န ာ၌ နပေါ်ထြွ လာပါလိမေ့ မည ။ အ ိပုါအနာဂတ အနဖခအနနသည  

ယခုဖြစ နန န  စိတ ြူ်းကြညေ့ ကြပါ။ တနည ်းအာ်းဖြငေ့  - ထန ်းပင ရွာ၏ အနြာင ်း ံု်းဖမင ြငွ ်းြိ ု

စဉ််းစာ်းကြညေ့ ပပ ်း နနာြ ထပ နဖခတစ လ မ ်း ထပ တုိ်းကြညေ့ ပါ။ သငေ့ စိတ ြူ်းဉာဏ ြုိ အသံ်ုးဖပ ပပ ်း 

ကြ ်းကြ ်းမာ်းမာ်း နတွ်းနတာခံစာ်းပါ။ ထိအုရာမ ာ ထန ်းပင နြ ်းရွာန ငေ့  ပတ သြ သညေ့  အပိ မြ  န ်း န ်း 

အနကြာင ်းပင ။ ထိအုပိ မြ သည  အမ န တြယ  နပေါ်နပါြ ပပ ်းဖြစ နနခ ေ့ြာ ယခုသင ြ အနနာြ သို ေ့ 

ဖပန လည လ ညေ့ ကြညေ့ နနဖခင ်းပင တည ်း။ သင အလွန ဂုဏ ယူခ ေ့ရနသာ အတိတ မ  နအာင ဖမင မှုမ ာ်းသည  

မည သည တုိ ေ့နည ်း။  

အ ံု်းသတ အနဖြနပ်းမထာ်းနသာ (open-ended) ၊ ြိုယ ပုိင ြန တ ်းကြံစည နတွ်းနတာရမညေ့  (creative-

thinking) သင ခန ်းစာမ ိ ်းဖြစ ပပ ်း ခွ ဖခမ ်းစိတ ဖြာရမညေ့  (analysis) သို ေ့မ ုတ  ယုတတ ိနဗဒ န  န  နတွ်းနခေါ်ရမညေ့  

(logic) သင ခန ်းစာမ ိ ်း မ ုတ ပါ။ နြ ်းဇူ်းဖပ ၍ အဖခာ်းသူမ ာ်းမ  မည သညေ့  ‘စစ မ န မှု စစ န ်းဖခင ်း’ 

မ ိ ်းပင ဖြစ နစ သတိဖပ ပါ။  

မ ြ န ာြုံ်းဇာတ လမ ်း (Cover Story) ြင ်းဗတ စာမ ြ န ာြုိ Mural ၌ ရရ နိိငု  နအာင  ြျွန ပု တုိ ေ့ 

န ာင ရွြ ထာ်းပါသည ။   

သငေ့ တြကသိလု အြွ ွေ့အတွင ်းရ  ိ ြင ်းဗတ စာမ ြ န ာနပေါ်၌လည ်း န ာင ရွြ နိငု ပါသည ။ ထို ေ့အတူ 

ထန ်းပင နြ ်းရွာအတွြ  ြင ်းဗတ စာမ ြ န ာနပေါ်၌လည ်း သင ဖြညေ့ သွင ်းပါလိမေ့ မည ။ အြွ ွေ့ ခွ မ ာ်း၌ 

စတင လုပ န ာင ဖခင ်းမဖပ မ   template ထ ရ  ိ ြဏ္ဍမ ာ်း (categories) အာ်းလံု်းအတွြ  အတိုခ ံ ွေ့ 



ရ င ်းလင ်းခ ြ မ ာ်းြို ြျွနပု နပ်းပါမည ။ (သို ေ့မ ုတ  နဝင ထာ်းနသာ လြ ြမ ်းစာနစာင ထ ရ ိ စာသာ်းမ ာ်းြုိ 

ကြညေ့ ပါ) 

• “မ ြ န ာြုံ်း” သည  ၄င ်းတုိ ေ့နအာင ဖမင မှု၏ ကြ ်းမာ်းနသာဇာတ လမ ်းြုိ နဖပာဖပပါသည ။  

• “ဉ ်းနန ာြ အလပု နပ်းဖခင ်း” သည  မ ြ န ာြုံ်းဇာတ လမ ်းအတွြ  ြနဉ ်းအနတွ်းမ ာ်းြို 

မ တ တမ ်းတင ထာ်းရန  ဖြစ သည ။  

• “နခါင ်းစ ်းစာတမ ်းကြ ်းမ ာ်း” သည  မ ြ န ာြုံ်းဇာတ လမ ်း၏ အနကြာင ်းအရာြုိ နြာ ဖပသည ။  

• “ြိ်ုးြာ်းခ ြ မ ာ်း” သည  ဇာတ လမ ်းန ငေ့  ပတ သြ နသာ မည သူထမံ မ ို ဖြစ နိငု သည ။  

“ရုပ ပုံမ ာ်း” သည  အနကြာင ်းအရာြုိ သရုပ နြာ ပုံမ ာ်းဖြငေ့  ပံေ့ပုိ်းနပ်းဖခင ်း ဖြစ သည ။ 

• “နြာ လံ” သည  န ာင ်းပါ်းရ င ၏ သနဘာထာ်းြို နြာ ဖပသည ။  

ထပ မံ၍ ထန ်းပင ရွာအတွြ  အနြာင ်း ံု်း case ဖြစ သညေ့  ဖမင ြွင ်းြို စဉ််းစာ်းကြညေ့ ပပ ်း ၄င ်းဖမင ြွင ်းအာ်း 

နနာြ ထပ နဖခတစ လ မ ်း ထပ တို်းကြညေ့ ပါ။ အြွ ွေ့မ ာ်းအတငွ ်း သင စတင နဖပာကြာ်းဖခင ်း မဖပ မ  

အကြံဖပ လိသုည မ ာ အနကြာင ်းအရာတစ ခအုာ်း သနဘာတူရန အတွြ  ၄င ်းတုိ ေ့န ငေ့  ပူ်းနပါင ်းလုပ န ာင ဖခင ်း 

မဖပ မ  အြွ ွေ့ဝင မ ာ်း ၄င ်းတုိ ေ့၏ ြုိယ ပုိင ဇာတ လမ ်းြုိ စဉ််းစာ်းနိငု ရန  ပထမငါ်းမိနစ  ပငမိ နနပါ။   

စာတမ ်းအတွြ  ၃၅ မိနစ  အခ ိန ရပါသည ။ (သ ်းဖခာ်းအခန ်းမ ာ်း၌).  

ထို ေ့နနာြ  အနထနွထ ွနတွွေ့ ံုမှုဖပ လုပ ကြမည ဖြစ ြာ မိမိ နဒဖြငေ့  အြူအည နပ်းလုိသူအခ ိ ွေ့ (အနရအတွြ  

အြန ေ့ အသတ ရ ိ) အာ်း ၄င ်းတုိ ေ့၏ ဇာတ လမ ်းမ ာ်းြုိ (....) မိနစ ကြာ နမ်းဖမန ်းပါမည ။  

NB: နည ်းလမ ်း(သို ေ့) mentimeter အသံ်ုးဖပ မှုအနပေါ် တွင လည ်း သံု်းသပ ရန  …? 
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Pitches ြို နနံြ  ၁၀ နာရ  ၃၀ မိနစ ၌ စတင ပါမည ။ 

ဖပန လည ရ င ်းလင ်းဖခင ်း 

အာ်းလံ်ုး အဖမင ခ င ်းတသူညေ့  အနကြာင ်းအရာမ ာ်း န ငေ့  သနဘာတူည ကြသညေ့  ဧရယိာအဝန ်းအဝိုင ်းမ ာ်းြို 

မ တ သာ်းထာ်းပါ။ အနာဂတ အနဖခအနနန ငေ့  စပ လ ဉ််းနသာ နလေ့လာသံု်းသပ ခ ြ မ ာ်း၊ ထိ်ုးထငွ ်းသဖိမင ဖခင ်း 

မ ာ်းန ငေ့  စုိ်းရိမ နနရသညေ့ အခ ြ မ ာ်းြို နတာင ်းခံပါ။ “tool” ြို အသံု်းဖပ မှုအနပေါ် သံု်းသပ ခ ြ အဖမင  

ြိုလည ်း နတာင ်းခံပါ။  

(သို ေ့မ ုတ ) ပုံဝတတ  နဖပာကြာ်းဖခင ်းအနပေါ် အာရံုစိုြ ပါ။ ဇာတ လမ ်းနာ်းနထာင ရသညေ့ ပရိသတ အာ်း __ 

ဇာတ လမ ်းြ ထထိမိိမိ ရ ိပါသလာ်း။ နာ်းလည သနဘာနပါြ  လွယ ပါသလာ်း။ စိတ ခံစာ်းခ ြ ြုိ 

ြုိင လှုပ နိငု ပါသလာ်း။ ပရသိတ န ငေ့   ြ သယွ ခ ိတ  ြ မှုတစ ခုြုိ ဖပ လုပ ပပ ်းဖြစ ပပ ်း ၄င ်းတုိ ေ့အနနဖြငေ့  

မ တ သာ်းစရာ တစ စံတုစ ခု ြ န ရစ ပါသလာ်း။  __ နမ်းဖမန ်းပါ။ 

NB: အြယ ၍ ထန ်းပင နြ ်းရွာ၏ ပုိင ရ င သည  သင တန ်း၌  ြ လြ ရ ိနနပါြ - သူ ေ့အာ်း အမ တ တရ 

ဖြစ နစခ ေ့နသာ အရာမ ာ်း (pitches) အာ်း နမ်းဖမန ်းပါ။ (သူရရ ိခ ေ့နသာ အဓိြ သင ခန ်းစာမ ာ်း (take aways)၊  

အသအိဖမင သစ မ ာ်း၊ သူ ေ့အာ်း နတွ်းနတာနစခ ေ့နသာအရာ၊ သူန ငေ့ အတူ တစ ပါတည ်း လြ မလွှတ တမ ်း 

ယူန ာင သွာ်းမညေ့  အရာ၊ စသည ... )  

ဖပန လည ရ င ်းလင ်းဖခင ်း 



အာ်းလုံ်း အဖမင ခ င ်းတူသညေ့  အနကြာင ်းအရာမ ာ်း န ငေ့  သနဘာတူည ကြသညေ့  ဧရယိာအဝန ်းအဝုိင ်းမ ာ်းြုိ 

မ တ သာ်းထာ်းပါ။ အနာဂတ အနဖခအနနန ငေ့  စပ လ ဉ််းနသာ နလေ့လာသံု်းသပ ခ ြ မ ာ်း၊ ထိ်ုးထငွ ်းသဖိမင ဖခင ်း 

မ ာ်းန ငေ့  စုိ်းရိမ နနရသညေ့ အခ ြ မ ာ်းြုိ နတာင ်းခံပါ။ “tool” ြို အသံု်းဖပ မှုအနပေါ် သံု်းသပ ခ ြ အဖမင  

ြိုလည ်း နတာင ်းခံပါ။  

(သို ေ့မ ုတ ) ပုံဝတတ  နဖပာကြာ်းဖခင ်းအနပေါ် အာရံုစိုြ ပါ။ ဇာတ လမ ်းနာ်းနထာင ရသညေ့ ပရိသတ အာ်း __ 

ဇာတ လမ ်းြ ထထိမိိမိ ရ ိပါသလာ်း။ နာ်းလည သနဘာနပါြ  လွယ ပါသလာ်း။ စိတ ခံစာ်းခ ြ ြုိ 

ြုိင လှုပ နိငု ပါသလာ်း။ ပရသိတ န ငေ့   ြ သယွ ခ ိတ  ြ မှုတစ ခုြုိ ဖပ လုပ ပပ ်းဖြစ ပပ ်း ၄င ်းတုိ ေ့အနနဖြငေ့  

မ တ သာ်းစရာ တစ စံတုစ ခု ြ န ရစ ပါသလာ်း။  __ နမ်းဖမန ်းပါ။  

Source: https://gamestorming.com/cover-story/ 

နနံြ  ၁၁ နာရ  ၌ အာ်းလပ ခ ိန စတင ပါမည ။  
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အာ်းလပ ခ ိန  

အခ ိန  - နနံြ  ၁၁ နာရ မ  ၁၁ နာရ  ၁၅ မိနစ   

ယခုအခ ိန သည  ြျွန ပု တုိ ေ့န ငေ့  နြာင ်းစွာထိြု တန နသာ ဒတိုယ အာ်းလပ ခ ိန  ဖြစ ပါသည ။ 

အာ်းလပ ခ ိန ပပ ်းနနာြ  Monique ြ အမိ ရ င အဖြစ  လွှ နဖပာင ်းယူပါမည ။  

*************** 
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အလုပ ရံုန ွ်းနန်ွးပွ  နဒိါန ်း 

အခ ိန  -  နနံြ  ၁၁ နာရ  ၁၅ မိနစ မ  ၁၁ နာရ  ၃၀ အထ ိ 

အာ်းလပ ခ ိန ပပ ်းနနာြ  ဖပန လည ကြိ  ိုပါ၏။ လာမညေ့ အခ ိန နာရ မ ာ်းအတွြ  ြျွန ပု မ  

အမိ ရ င အဖြစ  န ာင ရွြ ပါမည ။ မ ြ န ာြုံ်းဇာတ လမ ်းန ငေ့  စပ လ ဉ််း၍ သင တုိ ေ့န ာင ရွြ ရသည မ ာ်းြုိ 

နပ ာ ရွှင ကြမည  ု နမျှာ လငေ့ ပါသည ။ သင တုိ ေ့အာ်းလုံ်းသည  ပုံနဖပာနြာင ်းသူမ ာ်း ဖြစ သည ြုိ သရိ ရိပါပပ ။ 

ပုံဝတတ  မ ာ်း န ာနဖပာဖခင ်းအဖပင  ယနန ေ့အစ အစဉ်၌ ြိုယ ပုိင လုပ ငန ်းအမ တ တံ ပိ ထာ်းရ ိဖခင ်း (Branding) 

န ငေ့   ြ သွယ န ာင ရွြ ဖခင ်း (communication) တုိ ေ့လည ်း ပါရ ပိါသည ။ ယခုအ ိပုါ အဖခင ်းအရာန စ ခု 

အနပေါ်  ြ လြ လုပ န ာင ကြပါမည ။ ြ န ရ သိညေ့  အခ ိန န စ နာရ အတွင ်း၌ နအာြ ပါ 

နစ ်းြွြ ရ ာနြွနရ်းန ငေ့   ြ စပ နနသညေ့  နမ်းခွန ်းမ ာ်းန ငေ့  စပ လ ဉ််းန ာင ရွြ ကြပါမည ။  

သငေ့ အြွ ွေ့အစည ်း၏ ြုိယ ပုိင လုပ ငန ်းအမ တ တံ ပိ ၏ အန စ သာရမ ာ အဘယ နည ်း။  

သငေ့ အာ်း အာ်းနပ်းနနကြသညေ့  ပရိသတ မ ာ်းမ ာ မည သတုိူ ေ့နည ်း။   

သငေ့ ြုိ အာ်းနပ်းနနသူတုိ ေ့အာ်း သင န ငေ့ ပတ သြ ၍ မည သို ေ့ နတွ်းနတာခံစာ်းမိနစလုိပါသနည ်း။  

ထိအုရာြုိ သင မည ြ ေ့သို ေ့ ရရ ိနိငု ပါသနည ်း? 

ထို ေ့ဖပင  နစ ်းြွြ ရ ာနြွနရ်း ိုင ရာ အသပိညာမ ာ်း၊ ထိ်ုးထငွ ်းအဖမင မ ာ်းန ငေ့  ြင ်းဗတ စာမ ြ န ာအသစ တုိ ေ့ြုိ 

သင တုိ ေ့၏ တြကသိုလ မ ာ်းသို ေ့ နပ်းအပ ပါမည ။  
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ယမန နန ေ့ြ Anne Miltenburg ြ ြိုယ ပုိင လုပ ငန ်းအမ တ တံ ပိ ထာ်းရ ိဖခင ်းအနကြာင ်း စိတ ဝင စာ်းြွယ  

န ာနဖပာမှု ဖပ လုပ ခ ေ့ပါသည ။ 

သူမြ ြိုယ ပုိင လုပ ငန ်းအမ တ တံ ပိ  နည ်းဗ   ာမ ်း (brand strategist) တစ ဥ ်းအနနဖြငေ့  နတွ်းနတာရမညေ့  

စည ်းမ ဉ််း (၇) ခုြုိ နပ်းအပ ခ ေ့ပါသည ။  

ပထမစည ်းမ ဉ််းမ ာ “မိမြိို အာ်းနပ်းသူပရိသတ အာ်း ပထမနနရာ၌ ထာ်းပါ။”  

ဒတိုယစည ်းမ ဉ််းမ ာ “သင န ငေ့ ပတ သြ ၍ အဖခာ်းသူမ ာ်းြ မည သိုထင ဖမင ခံစာ်းရသည န ငေ့  စပ လ ဉ််း၍ 

နန ာငေ့ နန ်းမနနဘ  တုံ ေ့ဖပန မှုတစ ခုခု ဖပ ပါ။” 

ဤန စ ခ ြ သည  အလွန အနရ်းကြ ်းသည မ ာ ထင သာဖမင သာပါသည ။  

ယမန နန ေ့ြ Tony Chocolonely ၏ case မ လည ်း မိမိတုိ ေ့ နလေ့လာသင ယူခ ေ့ရသည ေ့အရာမ ာ -  

Ynzo မ  Tony ၌ ရ ိနသာ ပရသိတ မ ာ်းြိ ုထင ရ ာ်းစွာ အမ ိ ်းမ ိ ်း ခွ ဖခာ်းဖပသသွာ်းသည  -  

(၁) ပထမအမ ိ ်းအစာ်းအာ်းဖြငေ့  Tony ၌ အုပ စအုြွ ွေ့တစ ခုရ သိဖြငေ့  ထိအုြွ ွေ့ မ  အာ်းနပ်းသမူ ာ်းသည  သ၏ူ 

ပရိသတ  

(၂) ဒတုိယအမ ိ ်းအစာ်း ပရသိတ မ ာ ြုိြို်း (coco beans) စိုြ ပ ိ ်းသမာ်းမ ာ်း 

(၃) တတိယနနရာ၌ ရ သိူမ ာ်းမ ာ (ြျွန ပု အထင  စတိ ဝင စာ်းြွယ နြာင ်းသည ) စာ်းသံ်ုးသူနြာြ သည မ ာ်း 

(*ဖြစ နြာင ်းဖြစ နိငု ပပ ်း သတုိူ ေ့ြုိ ပထမနနရာ၌ မထာ်းရန ဖြစ ပါသည ) – (* ဘာသာဖပန သူမ တ ခ ြ ။  ။ 

သင တန ်းသာ်းမ ာ်းြုိ  ာသအနနဖြငေ့  တမင ထညေ့ သွင ်းနဖပာသညေ့ ပုံစံမ ိ ်း ဖြစ ပါသည ။) 

(၄) စတုတထ အနနဖြငေ့  လြ လ ဝယ ယူစာ်းသံု်းသူမ ာ်းန ငေ့  နနာြ  ံု်းနနရာ၌ ရ ိမညေ့ သူမ ာ်းမ ာ ြုန ပစစည ်း 

နပ်းသွင ်းသမူ ာ်း 

Anne ြ brand အမ တ တံ ပိ ြုိ လူသာ်းမ ာ်းန ငေ့  တင စာ်းခုိင ်းနှုငိ ်းထာ်းပပ ်း brandအမ တ တံ ပိ ၏ 

အန စ သာရြို လူတစ ဥ ်း၏ စာရိတတ ၊ ယံုကြည ရမှု၊ ြုိယ ရည ြုိယ နသ်ွးတုိ ေ့န ငေ့ လည ်းနြာင ်း၊ ြုန အမ တ  

တံ ပိ ၏ ြုိယ ပုိင သ ်းသန ေ့ ဖြစ တည မှု (identity)ြို လတူစ ဥ ်း၏ ြိုယ ပုိင အဖမင ၊ ြိုယ ပုိင  နှုတ အမူအရာ 

တုိ ေ့န ငေ့ လည ်းနြာင ်း၊ Brand အမ တ တံ ပိ  အဖပန အလ န  ြ သွယ မှုမ ာ်း (interactions) ြိ ု ြျွန ပု တုိ ေ့ 

လူသာ်းမ ာ်းြ မိတ န ွသငူယ ခ င ်းမ ာ်း၊ မိသာ်းစုမ ာ်းန ငေ့  အဖပန အလ န  နတွွေ့ ံုကြပုံဖြငေ့ လည ်းနြာင ်း 

နှုငိ ်းယ ဥ ဖပထာ်းသည ။ ထို ေ့နကြာငေ့  ြျွန ပု တုိ ေ့အနနဖြငေ့  မည သညေ့ နနရာ၊ မည ြ ေ့သို ေ့ ပရိသတ န ငေ့  နတွွေ့ ံုကြ 

ပါသနည ်း။  

သို ေ့ဖြစ ရာ အာ်းနပ်းသူပရသိတ မ ာ်းသည  Brand အမ တ တံ ပိ ထာ်းရ ိဖခင ်း၏ အနရ်းကြ ်းနသာအပုိင ်းပင  

ဖြစ သည ။ ထို ေ့နကြာငေ့  လမူှုစ ်းပွာ်းပုံစံ (Social Business Model) ြင ်းဗတ စာမ ြ န ာမ ာ်းန ငေ့  လုံ်းဝ 

လိုြ ြြ ည သညေ့  အဖခာ်းြင ်းဗတ စာမ ြ န ာမ ာ်းန ငေ့  မိတ  ြ နပ်းလုိပါသည ။ အ ိုပါြင ်းဗတ  

စာမ ြ န ာမ ာ်းသည  အမ ိ ်းမ ိ ်းနသာ ပရိသတ မ ာ်း (သို ေ့) ခ ိန ရွယ လုိသညေ့  အြွ ွေ့မ ာ်းအနကြာင ်း   အတွင ်းြ ြ  

သဖိမင နိငု ရန  အြူအည နပ်းပါသည ။  

 ြ လြ ၍ “ဘယ အရာန ေ့ ခ ိတ  ြ  ြ သွယ မလ ”၊ “မည သူြုိ မည သညေ့ နည ်းလမ ်းဖြငေ့   ြ သယွ  

မလ ”၊ “မိမိတုိ ေ့သည  လူသမိ ာ်းပပ ်း ခ စ ခင န စ သြ ဖခင ်းြုိ ခံယူလုိကြသဖြငေ့  ထိသုို ေ့ဖြစ ရန  ဘယ အရာြ 



အနရ်းကြ ်းပါသလ ” စသညေ့  နမ်းခွန ်းမ ာ်းြို နဖြ ိုနိငု ရန အတြွ  ဤြင ်းဗတ စာမ ြ န ာြ 

အြူအည နပ်းပါလိမေ့ မည ။  
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သင တန ်း၏ ယခုအပိငု ်း၌ ြုန အမ တ တံ ပိ နတွ်းနခေါ် ဖခင ်း (brand thinking) ြင ်းဗတ နပံါတ (၂) န ငေ့  

မိတ  ြ နပ်းလိပုါသည ။ ြင ်းဗတ ၏ရည ရွယ ခ ြ မ ာ မိမိပရိသတ ဖြစ လာမည  ု ခ ိန ရွယ သတ မ တ  

ထာ်းသညေ့  မတူည နသာအြွ ွေ့မ ာ်းြို စနစ တြ  နရ်းသာ်းမ တ သာ်းထာ်းရန  (to map) ဖြစ သည ။ 

ခ ိန ရွယ ထာ်းသညေ့ အြွ ွေ့မ ာ်းထသံို ေ့ တစ စိတ တစ ပုိင ်းအာ်းဖြငေ့  မတူည နသာ သတင ်းစြာ်းမ ာ်းနပ်းပုိ ေ့ပပ ်း 

 ြ သွယ ခ ိတ  ြ မည နလာ၊ ဤြ ေ့သို ေ့ နပ်းပုိ ေ့ဖခင ်းြုိ မည သို ေ့အနြာင ်း ံ်ုးဖြစ နအာင  လုပ န ာင မည  

စသည တုိ ေ့ြုိ  ရ င ်းရ င ်းလင ်းလင ်းသထိာ်းရန မ ာ ပုိမုိအနရ်းကြ ်း၏။  

အ ငေ့ နလ်း ငေ့ ဖြငေ့  ပုံစံြုိ ဖြညေ့ ပါ။  

ပထမအ ငေ့ အနနဖြငေ့  သငေ့ စမ တ သည  ထင ရ ာ်းရ င ်းလင ်းရမည ။ လူမှုစ ်းပွာ်းနရ်း 

ြင ်းဗတ စာမ ြ န ာအရ နြာ ဖပရပါြ  “သင ၏ တည ရ ခွိငေ့ ၊ သင ၏ အဓိြ၊ သင ၏တန ြုိ်း အ ိုဖပ ခ ြ ” 

(သို ေ့) ယမန နန ေ့ြ Anne Miltenburg သံု်းနှုန ်းခ ေ့နသာ အသံု်းအနှုန ်းဖြငေ့  နြာ ဖပရပါြ “သငေ့ အမ တ တံ ပိ ၏ 

အန စ သာရ” ဖြစ ြာ ၄င ်းစမ တ သည  ထင ရ ာ်းရ င ်းလင ်းနနရမည  ု  ိုလိုဖခင ်းဖြစ သည ။ 

သင ဘာအတွြ  ရပ တည နနသလ  ိုသညေ့ ြို ရ င ်းရ င ်းလင ်းလင ်းသပိါြ သငေ့ နတွ်းနခေါ်မှုမ ာ်း (သို ေ့) 

အဖမင တုိ ေ့ သည  နရ ွေ့သို ေ့ နမျှာ ဖမင နတွ်းနခေါ်နနနပလိမေ့ မည ။ ထို ေ့အတွြ  သင ခ ိန ရွယ မည  ု 

သတ မ တ ထာ်းနသာ စာ်းသံ်ုးသူ အုပ စုထြ သာမြ နနာြ ထပ နနာြ ထပ နသာအုပ စုအြွ ွေ့မ ာ်းထမံ  ပံေ့ပုိ်းမှုြုိ 

သင လိုအပ နပ လိမေ့ မည ။ ထို ေ့နကြာငေ့  ဒတိုယအ ငေ့ မ ာ မည သူတုိ ေ့သည  သငေ့ ြုိ အာ်းနပ်းသူမ ာ်းဖြစ မည ြုိ 

ရ ာနြွပါ။ ထိသုို ေ့ ရ ာနြွထတု နြာ ဖခင ်းသည  နဖပာင ်းလ မှု  သို ေ့လ မ ်းနနသညေ့ သငေ့ ခရ ်း၌ ထိသုူတုိ ေ့အာ်း 

သင ဘယ ြ ေ့သို ေ့ ထညေ့ သွင ်းထာ်းသည ြို သရိ ိရန  ြူည နပ်းပါမည ။ 

တတိယအ ငေ့ မ ာ သငေ့ ြုိ မည ြ ေ့သို ေ့မ တ မိနနနစလုိသည  ိုသညေ့ အခ ြ ြုိ သတ မ တ ရန  

ဖြစ သည ။ စတုတထ နနာြ  ံ်ုးအ ငေ့ အနနဖြငေ့  ထိအုခ ြ ြို သင မည ြ ေ့သို ေ့ ရရ ိနိငု မည  ိုသည ြုိ  ံု်းဖြတ ရန  

ဖြစ သည ။ ထိနုနာြ  ံု်းအခ ြ ြပင  သင ၏ နစ ်းြွြ ရ ာနြွရန လုပ န ာင မှုမ ာ်းန ငေ့  

 ြ သွယ ခ ိတ  ြ မှုတုိ ေ့ နအာင ဖမင ရန အတွြ  ဗ   ာြ နသာ လမ ်းဖပနဖမပံုြို နနာြ  ံု်း၌ 

နရ်း ွ နပ်းနပလိမေ့ မည ။  
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လုံနလာြ နသာ နဖပာ ိုန ွ်းနန်ွးမှုြုိ ဖပ လုပ ပပ ်းဖြစ သဖြငေ့  သင တုိ ေ့၏ တြကသိုလ အသ ်းသ ်းအတွြ  

ဤပုံစံြုိ ဖြညေ့ သွင ်းကြပါစုိ ေ့။ ယမန နန ေ့၌ Liliya ြ သင တုိ ေ့တြကသိုလ ၏ Brand အမ တ တံ ပိ  ထာ်းရ ိဖခင ်းန ငေ့  

စပ လ ဉ််းနဖပာကြာ်းပပ ်း ဖြစ ပါသည ။ ယနန ေ့တငွ  ထိအုနကြာင ်းအရာအနပေါ်  ြ လြ န ွ်းနန်ွး 

သွာ်းကြပါမည ။  

နြာ ဖပထာ်းသညေ့ အတိုင ်း - ပထမအ ငေ့ မ ာ Brand ြိယု ပုိင အမ တ တံ ပိ ၏ အန စ သာရြို  ံ်ုးဖြတ ရန  

ဖြစ ပါသည ။ ထို ေ့နကြာင ေ့ ပထမန ာင ရွြ ရန မ ာ - Brand ြုိယ ပုိင အမ တ တံ ပိ ၏ အန စ သာရန ငေ့  



စပ လ ဉ််း၍ တြကသိုလ တစ ခုခ င ်းစ အလိုြ  တန ်းခွ မ ာ်း (Break-out rooms) သို ေ့သွာ်းနရာြ ြာ 

န ွ်းနန်ွးရပါမည ။  

ပွ ဥ ်းထြွ စမ တ အဖြစ  သငေ့ တြကသိလု ၏ တန ြုိ်းမ ာ်း၊ လုပ ငန ်းတာဝန န ငေ့  နမျှာ မ န ်းခ ြ တုိ ေ့ြုိ 

စတင ထညေ့ သွင ်း န ွ်းနန်ွးပါ။ Brand ြိုယ ပုိင အမ တ တံ ပိ ၏ အန စ သာရြို စာနကြာင ်းတစ နကြာင ်း 

နရ်းြာ အဓိပပါယ ြွငေ့  ိုပါ။ (ယမန နန ေ့ြ Tony Chocolonely အနပေါ် ြျွန ပု တုိ ေ့ န ာင ရွြ ခ ေ့သညေ့ အတုိင ်းပင ) 

ပပ ်းစ ်းပါြ သင ဥ ်းတည ခ ိန ရွယ လုိသညေ့  အုပ စအုြွ ွေ့အမ ိ ်းမ ိ ်းအာ်း စဉ််းစာ်းပါ။ ဥပမာ - 

သငေ့ လုပ နြာ ြုိင ြြ မ ာ်း၊ နြ ာင ်းသာ်းမ ာ်း၊ တိုြ တစ လံု်းတည ်း ဖခံဝန ်းတစ ခုတည ်းအတွင ်း နနထိငု သူမ ာ်း၊  

အစုိ်းရ (သို ေ့) စာနယ ဇင ်းမ  ပုဂဂ ိလ မ ာ်း 

******************** 
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နနာြ တစ  ငေ့ မ ာ - သင ဥ ်းတည ခ ိန ရွယ ထာ်းသညေ့  အပု စုအြွ ွေ့အမ ိ ်းမ ိ ်းအာ်း သငေ့ တြကသိုလ အနကြာင ်း 

ဘာြို သင နဖပာဖပပါမည နည ်း။ သင န ငေ့  ပတ သြ ၍ ၄င ်းတုိ ေ့အာ်း မည ြ ေ့သို ေ့ ထင ဖမင ခံစာ်းနစလုိပါသနည ်း။ 

ထို ေ့နကြာငေ့  ယခုြိစစတွင လည ်း သငေ့ တြကသိုလ အနနဖြငေ့  တြကသိုလ ြုိအာ်းနပ်းနနသူပရိသတ မ ာ်းအာ်း 

တြကသိုလ အနပေါ် မည ြ ေ့သို ေ့ ထင ဖမင ခံစာ်းနစလုိပါသနည ်း။ ဤပံစုံြိုနမူနာယူြာ ပုံစံတူြူ်းယူြန တ ်း၍ 

တစ ဥ ်းခ င ်းစ မ  စာနကြာင ်းတစ နကြာင ်းစ  နမွ်းထတု ကြပါ။ 

သင မည သည ြုိ နဖပာလုိ (သို ေ့) နြာ ဖပလုိသည ြုိ သင သပိါြ ထိသုို ေ့ဖပ လုပ ရန  အနြာင ်း ံ်ုးနည ်းလမ ်းြုိ 

သင စဉ််းစာ်းရနပမည ။ မည သညေ့  လမ ်းနကြာင ်းအမ ိ ်းအစာ်းြုိ သင အသံ်ုးဖပ ပါမည နည ်း။ “မည သို ေ့..” 

 ိုသညေ့ အရာန ငေ့  စပ လ ဉ််း၍ သင စဉ််းစာ်းနနဖခင ်းအာ်း ပထမနတွွေ့ရနသာ နမ်းခွန ်းအခ ိ ွေ့ြ အြအူည  

နပ်းပါလိမေ့ မည ။ “မည သညေ့  ြ သွယ နရ်းလမ ်းနကြာင ်း”ြုိ သငေ့ စဉ််းစာ်းနနဖခင ်းအတွြ  ဖြစ နိငု သညေ့  

လမ ်းနကြာင ်းမ ာ်းအာ်း နနာြ  လိုြ  (SLIDE) တစ ခ ပ ၌ နမူနာနပ်းထာ်းပါသည ။ 

****************** 
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တန ်းခွ မ ာ်း (Break-out rooms) သို ေ့ သွာ်းနရာြ ရန ။  

အခ ိန  - နန ေ့လညေ့  ၁၁ နာရ  ၃၀ မိနစ မ  မွန ်းလွ  ၁၂ နာရ  ၁၀ မိနစ အထ ိ 

“Mural” သို ေ့ သွာ်းနရာြ ရန  ြိတ  နခေါ်ပါသည ။ တြကသိုလ တစ ခုခ င ်းစ အတွြ  “Mural”တစ ခုခ င ်းစ ြို 

ြန တ ်းဖပ လုပ  နပ်းထာ်းပါသည ။  

ြင ်းဗတ စာမ ြ န ာနပေါ် ရ ိ အနကြာင ်းအရာမ ာ်းြုိ ဖြညေ့ သွင ်းရန  နန ေ့လည  ၁၂ နာရ  ၁၀ မိနစ အထ ိ

အခ ိန ရပါသည ။ ြံနြာင ်းပါနစ။ Good luck! 
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တင ဖပမှု 

အခ ိန  - နန ေ့လည  ၁၂ နာရ  ၁၀ မိနစ မ  ၁၂ နာရ  ၄၅ မိနစ အထ ိ 



တြကသိုလ တုိင ်းမ  ပရိသတ တစ ဥ ်းစ ၏ အမည ြုိ သြ  ိုင ရာ “ဘာ....” န ငေ့  “ဘယ လုိ..” ဖြငေ့  စသညေ့  

နမ်းခွန ်းန ငေ့ အတူ နပ်းနစလုိပါသည ။  

(ဖြစ နြာင ်းဖြစ နိငု သည မ ာ တြကသိုလ တစ ခုခုမ  ြုန အမ တ တံ ပိ ၏ အန စ သာရ (brand essence) န ငေ့  

စပ လ ဉ််း၍ ရ င ်းလင ်းနဖပာကြာ်း) 

၁။ Payap University:  

 သငေ့ ပရသိတ မ ာ်းအထ မ  တစ ဉ ်းအမည ြုိ နဖပာကြာ်းပပ ်း “ဘာ...” န ငေ့  “ဘယ လုိ..” ဖြငေ့  စသညေ့  

နမ်းခွန ်းတစ နကြာင ်း နြာ ဖပနစလုိပါသည ။  

၂။ Burapha University:  

 အဖခာ်းပရိသတ တစ ဉ ်း၏ အမည ြို ြျွန နတာ တုိ ေ့အာ်းလုံ်းအတွြ  နြာ ဖပနပ်းနိငု ပါသလာ်း။  

၃။ Prince of Songkla University 

၄။ Mahasarakham University 

၅။ Mandalay University 

၆။ National Management Degree College  

တင ဖပခ ိန သည  ၃၅ မိနစ ခန ေ့  ကြာဖမငေ့ နိငု ပါသည ။  

*************** 
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Mentimeter & နဂိံု်းခ  ပ  

အခ ိန  - မွန ်းလွ  ၁၂ နာရ  ၄၅ မိနစ မ  မွန ်းလွ  ၁ နာရ အထ ိ

*************** 

 


