
Welcome 
เน่ืองในโอกาสครบรอบ 1 ปีของการก่อตัง้ เรายินดีอย่างย่ิงท่ีจะขอรายงานกิจกรรม ผลงาน โครงการ และความส าเรจ็ ถึงท่าน ด้วย
จดหมายข่าวอิเลคทรอนิคสฉ์บบัน้ี  

 
ในโอกาสเดียวกนัน้ี เราขอขอบพระคณุทุกท่านเป็นอย่างสูง ท่ีมีส่วนในการสนับสนุน ช่วยเหลือ ผลกัดนั และประคบัประคองให้
ความตัง้ใจของเราสามารถเกิดขึน้จริงได้ในมหาวิทยาลยัพายพัแห่งน้ี 

 
หากท่านอยากจะรูจ้กัเรามากขึน้  และสนใจในความมุ่งมัน่ในการท างานเพื่อสรา้งสรรคผ์ลกระทบในเชิงบวกและการรบัใช้สงัคม
ของเรา ท่านสามารถติดตามเราได้ท่ีน่ี!  
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 The Center for Social Impact ได้ก่อตัง้ขึ้นส าเรจ็ในปี 2019 เพ่ือ
ตอบสนองปณิธานของมหาวิทยาลยัพายพั ในการท่ีจะยึดมัน่ในหลกั 
“สจัจะ-บริการ”  

 

ศนูย ์CSI ตัง้เป้าในการท่ีจะเป็นแหล่งทรพัยากรในการให้บริการทาง
วิชาการส าหรบัตวัแทนด้านการสร้างการเปล่ียนแปลง และผูป้ฏิบติังาน
ทางด้านการสร้างผลกระทบทางสงัคม โดยการสร้างความร่วมมือจากผู้
มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วนในการจดัการกบัประเดน็ทางสงัคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เราพยายามท่ีจะเสริมสร้างศกัยภาพให้กบัผู้ท่ีพยายามสร้างการ
เปล่ียนแปลงอย่างมียทุธศาสตรใ์นการสร้างผลกระทบทางสงัคมอย่าง
สร้างสรรค ์ผ่านการการอ านวยความสะดวกในการท างานร่วมกนั
ระหว่างผู้ก าหนดนโยบาย ผูป้ฏิบติังาน สถาบนัการศึกษา ผู้ให้เงินทุน 
และประชาชนทัว่ไปในการส่งเสริมและสนับสนุนองคก์รทางสงัคม และ
โครงการริเร่ิมสร้างสรรคท์างสงัคมท่ีพึงประสงค ์ 

ความสนใจใน startup ของกิจการเพ่ือสงัคม (SE)   ในประเทศไทยได้
เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคญัในการตอบสนองช่องว่างหรือการขาดโอกาสใน
สงัคมด้านต่างๆ มหาวิทยาลยัพายพัได้ด าเนินตามคติพจน์ของ
มหาวิทยาลยัในการบริการรบัใช้สงัคมมาโดยตลอด ทัง้น้ีในปี 2013 
มหาวิทยาลยัได้เน้นการเข้าไปบริการรบัใช้ชมุชนในหลายๆพ้ืนท่ี จนใน
ท่ีสุดถือได้ว่าเป็นท่ีมาของการก่อตัง้ Payap Center for Social Impact 
ในมหาวิทยาลยัพายพัเขตแม่คาว ในปี 2019 

 

ภารกิจหลกัของศนูย ์CSI คือการสนับสนุนการฝึกอบรม ให้ค าปรึกษา
และเป็นแหล่งข้อมลู ในการบริการทางวิชาการให้กบัผู้ก าหนดนโยบาย 
ผู้ปฏิบติังาน ผูส้นับสนุน และชมุชนวิชาการต่างๆในอาเซียน ภายใต้
หลกัการความพอเพียง ในการสร้างกิจการเพ่ือสงัคมท่ียัง่ยืน ดงันัน้
เป้าหมายหลกัของเราคือ การสรา้งสรรคผ์ลกระทบท่ีพึงประสงคใ์ห้กบั
สงัคม 

  

 

ศนูย ์CSI มุ่งมัน่ท่ีจะสนับสนุน ส่งเสริม ให้นักศึกษาสามารถพฒันาไป
เป็นผูส้ร้างการเปล่ียนแปลงท่ีประสบความส าเรจ็ ศนูยพ์ร้อมท่ีจะ
ต้อนรบัและให้บริการทุกๆท่านในทุกๆด้านท่ีเป็นไปตามปรชัญาการ
ก่อตัง้ศนูยข์องเรา ทัง้ด้านการบริการชุมชน ด้านการน าเสนอโครงการ
เพ่ือการจดัหาทุนในการสร้างผลกระทบทางสงัคม และด้านอ่ืนๆ  

  

       
 ส าหรบัผูท่ี้มีบทบาทสร้างสรรคผ์ลกระทบทางสงัคมอยู่แล้ว 
ศนูยพ์ร้อมท่ีจะสนับสนุนและร่วมมือในการท่ีจะเป็นแหล่งทรพัยากร 
ศนูยฝึ์กอบรม ส าหรบัผู้สนับสนุนการสร้างการเปล่ียนแปลงและ
สร้างสรรคผ์ลกระทบทางสงัคม เราอยากเรียนเชิญท่านให้มารูจ้กัหรือ
เข้ามาเย่ียมเยือนเรา เพ่ือแสวงหาความร่วมมือในการท่ีเราจะช่วยกนั
สร้างสรรการเปล่ียนแปลงให้เกิดขึ้นกบัสงัคมเราได้อย่างเป็นรปูธรรม 

เก่ียวกบัเรา 

We Empower Agents of Social 

Change  



เวทีน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรนำนำชำติด้ำนกำรพฒันำกำรท่องเทีย่วอย่ำงยัง่ยืนในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ 

ศนูย ์TOURIST Competence Center ของมหาวิทยาลยัพายพัมีความภาคภมิูใจในการเข้าร่วม
น าเสนอผลงานทางวิชาการ ด้านกฎหมายเชิงนโยบายด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทยและ
คณุภาพชีวิต ในเวทีน าเสนอผลงานทางวิชาการนานาชาติด้านการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 
ครัง้ท่ี 1 ณ กรงุฮานอย ประเทศเวียดนาม เม่ือเดือน ธนัวาคม โดยผลงานของเราได้รบัการคดัเลือก
ให้เป็น “best-practice case study”  

 

 

กำรศึกษำดงูำนของนักศึกษำมหำวิทยำลยัพำยพั ที ่Vietnam National University, Hanoi 

นักศึกษาจากสาขาวิชาโรงแรมและการท่องเท่ียว และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ได้เดินทาง
ไปยงัเมืองฮานอยเป็นระยะเวลา 2 สปัดาหเ์พ่ือศึกษาดงูานท่ีมหาวิทยาลยัพนัธมิตรของเรา VUN 
USSH ในการศึกษาดงูานดงักล่าวนักศึกษาของเรามีโอกาสได้เข้าร่วมเวทีน าเสนอผลงานทางวิชาการ
นานาชาติด้านการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน ครัง้ท่ี1 รวมทัง้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการด้านการท่องเท่ียวต่างๆในหลากหลายกิจกรรม 

กำรศึกษำดงูำนของนักศึกษำมหำวิทยำลยัจำก Hue University ทีม่หำวิทยำลยัพำยพั 

นักศึกษาจาก Hue University ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสถาบนัพนัธมิตรของเราได้เดินทางมาศึกษาดงูานท่ี
TOURIST Competence Center มหาวิทยาลยัพายพั ในช่วงระยะเวลาวนัท่ี 2-15 กมุภาพนัธ ์2020 เพ่ือ
ศึกษาวิธีการบริหารและด าเนินกิจกรรมของศนูยฯ์ ท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือ ประเทศไทย 

กำรอบรมเชิงปฏิบติักำรด้ำนกำรท่องเทีย่วอย่ำงยัง่ยืน 

วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ ์ศนูยฯ์ได้ด าเนินการจดัการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการด้านการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน
ให้กบัผู้มีส่วนได้เสียด้านการท่องเท่ียวจ านวน 35 คน ประกอบด้วยนักศึกษาและบคุลากรจาก
มหาวิทยาลยัจากแม่โจ้ มหาวิทยาลยัราชภฏั มหาวิทยาลยัพละศึกษา เชียงใหม่ ผู้บริหารจากเทศบาล
หนองป่าครัง่ ตวัแทนจากกิจการด้านการท่องเท่ียว และผู้ประกอบการด้านโรงแรมและการท่องเท่ียว 

ศนูยพ์ฒันำศกัยภำพกำรท่องเทีย่วอย่ำงยัง่ยืนและนวตักรรมกลยุทธก์ำรจดักำรทำงกำรเงิน เพือ่เสริมสรำ้งผลกระทบเชิงบวก

ด้ำนกำรท่องเทีย่วในประเทศไทยและเวียดนำม 



กำรให้ค ำปรึกษำผู้มีส่วนได้เสียด้ำนกำรท่องเทีย่วอย่ำงยัง่ยืน 

ทีมงานของศนูย ์TOURIST Competence Center ด าเนินการให้ข้อมลูและค าปรึกษาเก่ียวกบัการ
พฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน และแนวทางการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้อง ส าหรบัผู้มีส่วนได้เสียด้าน
การท่องเท่ียวในท้องถ่ิน โดยในเดือนกมุภาพนัธไ์ด้พบกบัเทศบาลต าบลท่าศาลา และเดือนมิถนุายน
ได้พบกบัผู้บริหารของ Northern Trek and Travel รวมทัง้ชมรมมคัคเุทศก ์จงัหวดัเชียงใหม่ เน้ือหาใน
การพบปะหารือหลกัเน้นไปท่ีการสนับสนุนธรุกิจด้านการท่องเท่ียวท่ีพยายามสร้างความยัง่ยืนให้กบั
อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน 

 

 

Partner Institutions 

TOURIST Zooming 

การด าเนินงานและการประสานงานระหว่างสถาบนัพนัธมิตรของโครงการยงัเป็นไปอย่างต่อเน่ือง

ผ่านการประชุมร่วมกนัด้วย zoom ….. การประชมุยงัคงบรรยากาศความเป็นนานาชาติผา่นความ

ร่วมมือของตวัแทนสถาบนัพนัธมิตรจากประเทศไทย เวียดนาม ออสเตรีย สเปน และฟินแลนด ์

วีดีโอประชำสมัพนัธ์ศนูย ์TOURIST Competence Center  

ช่วงเดือนมิถนุำยน ทีมท ำงำนของโครงกำร TOURIST ได้ร่วมมือกนัสร้าง วีดีโอเพ่ือการ

ประชาสมัพนัธโ์ครงการ โดยเน้นกิจกรรมต่างๆท่ีศนูยไ์ด้ด าเนินการ โดยทีมงานได้ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเกบ็

ภาพพ้ืนท่ีการท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยเฉพาะท่ีหมู่บ้านแม่กลางหลวง อทุยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์

ซ่ึงโครงการได้เข้าไปด าเนินกิจกรรมหลายๆด้านในช่วงระยะเวลากว่าปีท่ีผ่านมา  

สามารถรบัชมวีดีโอได้ โดยคลิกท่ีลิงคน้ี์ 

Click or scan for more information 

https://www.facebook.com/watch/?v=1647614205404152
https://www.facebook.com/watch/?v=1647614205404152
https://csi.payap.ac.th/tourist/
https://csi.payap.ac.th/tourist/


 

Partner Institutions 

โครงกำรส่งเสริมขีดควำมสำมำรถด้ำนวิเทศสมัพนัธแ์ละกำรมีส่วนรว่ม ระหวำ่งวฒันธรรมเพือ่ส่งเสริมควำม

หลำกหลำยและควำมเป็น นำนำชำติภำยในมหำวิยำลยั   

หลกัสตูรออนไลน์ด้ำนกำรเรียนรู้ข้ำมวฒันธรรม และควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม  

ในเดือนเมษายนได้เร่ิมโครงการ “FRIENDS Intercultural Passport” เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษา
มหาวิทยาลยัพายพัสามารถเข้าร่วมการแลกเปล่ียนในกิจกรรมค่ายพฒันาผู้น า ท่ี Varna University 
of Management ประเทศบลัแกเรยี เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห ์ร่วมกบันักศึกษาจากประเทศภฏูาน 

กมัพชูา มาเลเซีย และฟิลิปปินส ์โดยนักศึกษาท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าวในเบือ้งต้นจะต้องผ่าน
หลกัสูตรออนไลน์ด้านการเรียนรู้ข้ามวฒันธรรมและความหลากหลายทางวฒันธรรม ท่ีพฒันาขึน้โดย
สถาบนัพนัธมิตรในโครงการจากสหภาพยุโรป 

กำรประกวด กำรเล่ำเรือ่งรำวผำ่นสือ่ดิจิตลั 

เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมในโครงการ Intercultural Passport ท่ีจะมีส่วนในการคดัเลือกนักศึกษาท่ี
ประสงคจ์ะเข้าร่วมการแลกเปล่ียนในกิจกรรมค่ายพฒันาผู้น า โดยนักศึกษาท่ีผา่นหลกัสูตรออนไลน์ฯ
จะต้องส่งวีดีโอการเล่าเร่ืองราวผา่นส่ือดิจิตลัท่ีเก่ียวข้องกบัประสบการณ์ทางวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
เพ่ือเข้าร่วมประกวดคดัเลือกนักศึกษาท่ีจะเป็นตวัแทนของมหาวิทยาลยัในกิจกรรมค่ายพฒันาผู้น า  

 สามารถคลิกดวีูดีโอ ได้ท่ีลิงคน้ี์ 

 

กำรประกวด กำรออกแบบของทีร่ะลึก (SWAG: stuff we all get) 

การประกวด การออกแบบของท่ีระลึก “The FRIENDS SWAG” จดัขึ้นเพ่ือจดุประกายความอยากรู้
ข้อมูลของโครงการให้กบันักศึกษา และของท่ีระลึกท่ีชนะการประกวดจะใช้เป็นต้นแบบในการผลิต
ของท่ีระลึกเพ่ือเป็นรางวลัส าหรบักิจกรรมต่างๆในโครงการ การประกวดดงักล่าวมีนักศึกษาส่ง
ผลงานเข้าประกวดทัง้หมด 20 ผลงาน โดยผู้ท่ีชนะการประกวดคือ Parkphin Srimahachota จากคณะ
นิเทศศาสตร ์

…..กรณุาติดตามข่าวสารกิจกรรม เพ่ือโอกาสในการรบัของรางวลัจากเรา…... 

Click or scan for more information 

https://erasmusplusfriends.eu/thailand-pyu/
https://csi.payap.ac.th/friends/
https://csi.payap.ac.th/friends/


 

 

โครงกำรเสริมสรำ้งศกัยภำพเพือ่กำรพฒันำ นวตักรรมกำรประกอบกำรทำงสงัคม ท่ำมกลำงกระแสกำรเปลีย่นแปลงกำร

ประกอบธรุกิจในประเทศไทยและเมียนมำ 

 Kick-Off Meeting ของโครงกำร 

ในระหว่างเดือนมีนาคม มีการประชุมเพ่ือเร่ิมต้นการด าเนินโครงการ ซ่ึงนับเป็นโครงการท่ีสาม ท่ีเรา
ได้รบัทุนสนับสนุนโครงการจากสหภาพยุโรปในนามโครงการ Erasmus+ การประชมุดงักล่าวจดัโดย
สถาบนัเจ้าภาพ FH JOANNEUM เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย นอกเหนือจากการประชมุทัง้ 4วนั ยงั
มีการเย่ียมชมกิจการเพ่ือสงัคมต่างๆท่ีมีบทบาทส าคญัในพ้ืนท่ี โครงการดงักล่าวเรามีหน้าท่ีส าคญัใน
การท่ีจะสร้างความตระหนัก ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสริมการประกอบการทางสงัคมในพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ของประเทศไทย นอกจากน้ี หน่ึงในความภาคภมิูใจอย่างย่ิงของเราส าหรบัโครงการน้ี คือการไปรบั
มอบหมายให้เป็น Project National Coordinator  ของโครงการ 

กำรจดักำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) 

หน่ึงในภารกิจส าคญั หลงัจากการประชุมท่ีประเทศออสเตรีย คือในฐานะตวัแทนของมหาวิทยาลยั
พายพั เรามีหน้าท่ีในการเข้ามีส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนได้เสียในพ้ืนท่ี ในการรวบรวมข้อมลูต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องสถาณการณ์และความท้าทายของกลุ่มกิจการในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีก าลงัเผชิญอยู่ใน
ปัจจบุนั การสนทนากลุ่มได้จดัขึ้น (ยึดหลกัการเว้นระยะห่างทางสงัคม) ท่ีมหาวิทยาลยัพายพั เม่ือ
วนัท่ี 17เมษายน โดยมีตวัแทนจากกลุ่มภาคการประกอบการทางสงัคมกลุ่มต่างๆในจงัหวดัเชียงใหม่
เข้าร่วมสนทนา ทัง้น้ีข้อมูลทรงค่าท่ีได้รบัจะถกูน าไปประกอบการวิเคราะหส์ภาพการณ์เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดกิจกรรมในการด าเนินโครงการต่อไป 

Zooming 

ถึงแม้จะเกิดสถาณการณ์ขึน้ในช่วงการด าเนินการ โครงการเพ่ือการประกอบการทางสงัคมของเรา

ยงัคงมีการประสานงานและด าเนินการอย่างต่อเน่ืองผา่นการประชุนออนไลน์ทางซมู…..โดยความ

ร่วมมือของ 9 สถาบนัอดุมศึกษาพนัธมิตรนานาชาติของเรา จากประเทศไทย เมียนมา ออสเตรีย 

โปแลนด ์และเนเธอรแ์ลนด ์

Partner Institutions 
Click or scan for more information 

https://csi.payap.ac.th/stepup/
https://csi.payap.ac.th/stepup/


ประกำศนียบตัร หลกัสตูรกำรประกอบกำรทำงสงัคมและกำรพฒันำชมุชน 

กำรสนับสนุนและส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำในประเทศเมียนมำ 

ในเดือนกมุภาพนัธท่ี์ผ่านมา เราใช้เวลากว่า 2 สปัดาหใ์นการเดินทางไปเย่ียมเยือน 4 สถาบนัใน
ประเทศเมียนมา (Pinnya Tagar, Cherry Myay, Level Up and Education Gathering Group)ท่ีเป็น
พนัธมิตรทางการศึกษา เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการก ากบั และติดตามการด าเนินการหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรในประเทศพม่า ท่ีเร่ิมด าเนินการมาตัง้แต่ปี 2013 ส าหรบัผู้เรียน 36 รุ่น โดยในปีน้ีเรา
มีความยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีจ านวนผูท่ี้ผ่านการเรียนและการฝึกอบรมจนส าเรจ็หลกัสูตรทัง้ส้ินมี
มากกว่า 1,000 คน และบทบาทหลกัของผู้ท่ีจบหลกัสูตรคือการท่ีได้กลบัไปรบัใช้และพฒันาชมุชน 

หลกัสตูรกำรประกอบกำรทำงสงัคม Social Entrepreneurship  

ในปีท่ีผ่านมาเราได้พฒันาหลกัสูตรใหม่ด้านการประกอบการทางสงัคมส าเรจ็ และได้ด าเนินการจดั
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการอย่างเร่งรดัให้กบัผู้สอนและผู้บริหารจากสถาบนัต่างๆจากประเทศเมียนมา 
ศนูยฯ์ได้ด าเนินก ากบัติดตามรวมทัง้ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านต่างๆเพ่ือควบคมุคณุภาพการ
ด าเนินการของหลกัสูตรดงักล่าวในประเทศเมียนมา โดยในปีน้ีเราคาดว่าจะสามารถให้การสนับสนุน
และให้ค าปรึกษาแนะน าผู้เรียนในหลกัสูตรในการพฒันากิจการเพ่ือสงัคม เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลง
ต่างๆให้กบัชมุชนได้อย่างเป็นรปูธรรม 

กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำผำ่น Zoom Mentoring  

เม่ือเราไม่สามารถเดินทางไปหาผู้เรียนของเราในประเทศเมียนมา ผู้เรียนของเรายงัคงมาหาเราท่ี
พายพัได้ ผา่นระบบเสมือนจริง  

ในช่วงระยะเวลาหลายเดือนท่ีผา่นมา เรายงัคงคอยสนับสนุนและให้ค าแนะน าผู้เรียนของเราผา่นการ
ประชมุออนไลน์ ในการพฒันา Social Business Model Canvas อย่างสม า่เสมอ 

Partner Institutions 



 

 

มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง Mae Fah Luang Foundation (MFLF) 

เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2019 ในฐานะของพนัธมิตรของเครือข่ายกิจการเพ่ือสงัคมในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ได้ร่วมต้อนรบัคณะจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถมัภ ์เพ่ือหารือในประเดน็การร่วม
สนับสนุนการขบัเคล่ือน ผลกัดนัและพฒันาระบบนิเวศของการประกอบการทางสงัสมในภาคเหนือ 

SE Thailand Roadshow: Together we Grow 

เม่ือวนัท่ี 26 มิถนุายน 2019 เราได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกบั SE Thailand ในงานดงักล่าว ผู้เข้าร่วมงานส่วน
ใหญ่เป็นผู้ประกอบการกิจการทางสงัคมทัง้ท่ีเป็นระดบัเร่ิมต้นและระดบัผู้เช่ียวชาญ โดยส่วนใหญ่เหน็
ตรงกนัในทางท่ีคิดว่าการสร้างความร่วมมือระหว่างผูป้ระกอบกิจการทางสงัคมด้วยกนัจะเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีจะช่วยผลกัดนัให้การประกอบกิจการทางสงัคมในจงัหวดัเชียงใหม่ประสบความส าเรจ็ ทัง้น้ีมี
การหารือว่าศนูยแ์ละ SE Thailand จะมีบทบาทในการสนับสนุนผู้ประกอบการและกิจการเพ่ือสงัคม
ได้ในส่วนไหนและอย่างไร 

Action Aid SE Workshop 

เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิงในการได้รบัเชิญจาก The Yunus Center มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ใน
การเข้าร่วมบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบติัการเป็นระยะเวลา2วนั ในเรือ่ง The Social Business 
Model Canvas ซ่ึง The Yunus Center มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์จดัขึ้นร่วมกบั ActionAid Thailand 
การอบรมเชิงปฏิบติัการจดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 2-3 กนัยายน 2019 ทัง้น้ีงานดงักล่าวจดัขึ้นโดยมีวตัถปุระสงค์
หลกัในการสนับสนุน ส่งเสริม และพฒันากิจการเพ่ือสงัคม ส าหรบักลุ่มเป้าหมายจากพ้ืนท่ีจงัหวดั
ภาคใต้และผู้ท่ีมีส่วนร่วม 

กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบติักำรส ำหรบัผูส้อนจำก Mandalay University  

ในช่วงเดือน ตลุาคม 2019 เราได้ด าเนินการจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการส าหรบัผู้สอนในหลกัสูตร
Trainers Leadership and Organizational Management ให้กบัผูส้อน 32 ท่าน จาก Mandalay 
University ซ่ึงประกอบได้ด้วยผู้ทรงคณุวฒิุจาก 19 สาขาวิชา ทัง้น้ีโครงการและความร่วมมือดงักล่าว
ได้รบัการสนับสนุนจาก United Board for Christian Higher Education in Asia  

 

ข่าวอ่ืนๆ 



ข่าวอ่ืนๆ 

หลกัสตูรกำรฝึกงำนด้ำนกำรประกอบกำรทำงสงัคม 

เราภาคภมิูใจท่ีได้ร่วมเป็นพนัธมิตรกบั Growing Entrepreneurs International ในการเปิด
โอกาสให้นักศึกษาและผูท่ี้สนใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนระหว่างประเทศ The 
Unleashed Emerging World Internship ท่ีมหาวิทยาลยัพายพั โดยโครงการดงักล่าวเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนจากต่างประเทศได้มีโอกาสฝึกงาน เพ่ือเรียนรู้และได้รบัประสบการณ์ในการท างาน
จากผูป้ระกอบการ และกิจการชัน้น า  

เครือข่ำยผูป้ระกอบกำรทำงสงัคม ในเชียงใหม่ 

เม่ือเดือนมกราคมท่ีผา่นมา เรารูสึ้กยินดีอย่างย่ิงท่ีได้มีโอการรบัเป็นเจ้าภาพในการจดัประชมุ
ผู้ประกอบการทางสงัคมในจงัหวดัเชียงใหม่อีกครัง้หน่ึง ในการประชุมดงักล่าวได้มีการน าเสนอการ
ด าเนินกิจกรรมและโครงการดีๆจากผู้ประกอบการทางสงัคมในท้องถ่ินเราเอง อาทิเช่น โครงการ 
FLR349 (Forest Landscape Restoration Fund) ท่ีน าเสนอการริเร่ิมสร้างฐานข้อมลูของพ้ืนท่ีในการ
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัการฟ้ืนฟพ้ืูนท่ีสีเขียวในประเทศไทย 

กำรส ำรวจข้อมูลเชิงนิเวศน์ของกิจกำรเพือ่สงัคมในประเทศไทย 

ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา ทีมงานของเราได้เข้ามีส่วนร่วมในการส ารวจข้อมูลเชิงนิเวศน์ของกิจการ
เพ่ือสงัคมในประเทศไทย ท่ีจดัขึ้นโดย The Thailand Development Research Institute and (TDRI) 
และ SE Thailand โดยได้รบัการสนับสนุนจาก British Council.  

 

กำรปฐมนิเทศนักศึกษำของคณะนิติศำสตร ์มหำวิทยำลยัพำยพั 

เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคมท่ีผา่นมา เรารูสึ้กยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีคณะนิติศาสตร ์ได้มาใช้พื้นท่ีของศนูยใ์น
การปฐมนิเทศฯนักศึกษาในหลกัสูตรของคณะฯ รวมทัง้รูสึ้กเป็นเกียรติอย่างย่ิงท่ีทางคณะฯได้แนะน า
พนัธกิจและการด าเนินการของเราให้กบันักศึกษา เพ่ือเชิญชวนให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินพนัธกิจรบัใช้สงัคมของศนูย ์

https://www.growingei.com/
https://flr349.org/


การบรรลผุลส าเรจ็จากความพยายามของเรา

จนถึง ณ ปัจจบุนั …. 

…..ชัว่โมงในการบริการรบัใช้ชุมชนของผูเ้รียนในหลกัสูตรต่างๆของเรา 33,840 

15,876,596 
…..บาท ซ่ึงเป็นทุนท่ีได้รบัการสนับสนุนจากตวัแทนภาครฐัในต่างประเทศ 

และมูลนิธิต่างๆ 

…..ชัว่โมงในการฝึกอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพ และการให้ค าปรกึษาส าหรบัพนัธมิตร และผูมี้

ส่วนได้เสียต่างๆ ในประเทศไทยและประเทศเมียนมา 545 

…..นักศึกษามหาวิทยาลยัพายพัท่ีเขา้รว่มกิจกรรม และโครงการในมหาวิทยาลยัในด้าน 

การค้าท่ีเป็นธรรม การท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน นวตักรรมทางการเงิน และกิจการเพื่อสงัคม 438 

…..ผูเ้รียนในประเทศเมียนมาท่ีส าเรจ็การศึกษาจากหลกัสตูรของเรา ปัจจบุนัศิษยเ์ก่า

ของเรามีบทบาทและประสบความส าเรจ็ในหลายภาคส่วน อาทิเช่น ผูน้ าชุมชน  ผูน้ าภาค

สงัคม นักการเมือง ผูป้ระกอบการ นักวิชาการ และอ่ืนๆ 
1,128 

…..คณาจารยท่ี์ได้รบัการสนับสนุนและส่งเสริมให้เขา้รว่มการฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพใน

วิชาชีพ ระดบันานาชาติ   14 

…..พนัธมิตรทัง้ระดบัท้องถ่ิน และระดบันานาชาติท่ีท าพนัธกิจรว่มกนัเพือ่สรา้งสรรผลกระทบใน

เชิงบวกอยา่งเป็นรปูธรรมในสงัคมและชุมชนของเรา 42 



@payapcsi csi.payap.ac.th csi.info@payap.ac.th 

Upcoming Events 

ท่ำนคือผูที้อ่ยำกสร้ำงกำรเปลีย่นแปลงใช่หรือไม่ 
 
ท่ี The Center for Social Impact (CSI) เรามุ่งมัน่ท่ีจะสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ในการท่ีจะพฒันา
ตวัเองให้เป็นผูส้ร้างการเปล่ียนแปลงสงัคมอย่างสร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิภาพ ศนูย ์CSI ในฐานะท่ีเป็นแหล่ง
ทรพัยากรการเรียนรู้และการฝึกอบรม เราพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทัง้ด้านโอกาสในการ
เปล่ียนแปลงและบริการสงัคม ด้านการน าเสนอเพ่ือระดมทุนในการสร้างการเปล่ียนแปลงให้กบัสงัคม รวมทัง้การ
ความช่วยเหลือในรปูแบบอ่ืนๆ ส าหรบัผู้ท่ีก าลงัพยายามสร้างการเปล่ียนแปลงให้กบัสงัคม ศนูย ์CSI เราพร้อมท่ีจะ
หาทางสร้างความร่วมมือกบัท่านเพ่ือช่วยกนัเปล่ียนแปลงความมุ่งมัน่ของเราในการท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลงให้
เกิดผลจริงดงัท่ีตัง้ใจ 

Come visit us on Campus! 

 

 

1st STEPup capacity-building training at PYU 

20th—23rd October 2020 

FRIENDS Staff Retreat at PYU 

6th—9th October 2020 

2nd STEPup training at Mandalay, Myanmar 

17th—20th November 2020 

Click or scan for more information 

http://tourist.bus.ku.ac.th/index.php
https://www.facebook.com/payapcsi/

