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Welcome
เนื่ องในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการก่อตัง้ เรายิ นดีอย่างยิ่ งที่จะขอรายงานกิ จกรรม ผลงาน โครงการ และความสาเร็จ ถึงท่าน ด้วย
จดหมายข่าวอิ เลคทรอนิ คส์ฉบับนี้
ในโอกาสเดียวกันนี้ เราขอขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างสูง ที่มีสว่ นในการสนับสนุน ช่วยเหลือ ผลักดัน และประคับประคองให้
ความตัง้ ใจของเราสามารถเกิ ดขึน้ จริงได้ในมหาวิ ทยาลัยพายัพแห่งนี้
หากท่านอยากจะรูจ้ กั เรามากขึน้
และสนใจในความมุ่งมันในการท
่
างานเพื่อสร้างสรรค์ผลกระทบในเชิ งบวกและการรับใช้สงั คม
ของเรา ท่านสามารถติ ดตามเราได้ที่นี่!

เกี่ยวกับเรา
The Center for Social Impact ได้ก่อตัง้ ขึ้นสาเร็จในปี 2019 เพื่อ
ตอบสนองปณิ ธานของมหาวิ ทยาลัยพายัพ ในการที่จะยึดมันในหลั
่
ก
“สัจจะ-บริ การ”

ศูนย์ CSI มุ่งมันที
่ ่จะสนับสนุน ส่งเสริม ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาไป
เป็ นผูส้ ร้างการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสาเร็จ ศูนย์พร้อมที่จะ
ต้อนรับและให้บริ การทุกๆท่านในทุกๆด้านที่เป็ นไปตามปรัชญาการ
ก่อตัง้ ศูนย์ของเรา ทัง้ ด้านการบริ การชุมชน ด้านการนาเสนอโครงการ
เพื่อการจัดหาทุนในการสร้างผลกระทบทางสังคม และด้านอื่นๆ

ศูนย์ CSI ตัง้ เป้ าในการที่จะเป็ นแหล่งทรัพยากรในการให้บริ การทาง
วิ ชาการสาหรับตัวแทนด้านการสร้างการเปลี่ยนแปลง และผูป้ ฏิ บตั ิ งาน
ทางด้านการสร้างผลกระทบทางสังคม โดยการสร้างความร่วมมือจากผู้
มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วนในการจัดการกับประเด็นทางสังคมได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
เราพยายามที่จะเสริ มสร้างศักยภาพให้กบั ผู้ที่พยายามสร้างการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมียทุ ธศาสตร์ในการสร้างผลกระทบทางสังคมอย่าง
สร้างสรรค์ ผ่านการการอานวยความสะดวกในการทางานร่วมกัน
ระหว่างผู้กาหนดนโยบาย ผูป้ ฏิ บตั ิ งาน สถาบันการศึกษา ผู้ให้เงิ นทุน
และประชาชนทัวไปในการส่
่
งเสริมและสนับสนุนองค์กรทางสังคม และ
่
โครงการริ เริมสร้างสรรค์ทางสังคมที่พึงประสงค์

We Empower Agents of Social
Change
ความสนใจใน startup ของกิ จการเพื่อสังคม (SE) ในประเทศไทยได้
เพิ่ มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญในการตอบสนองช่องว่างหรือการขาดโอกาสใน
สังคมด้านต่างๆ มหาวิ ทยาลัยพายัพได้ดาเนิ นตามคติ พจน์ ของ
มหาวิ ทยาลัยในการบริ การรับใช้สงั คมมาโดยตลอด ทัง้ นี้ ในปี 2013
มหาวิ ทยาลัยได้เน้ นการเข้าไปบริ การรับใช้ชมุ ชนในหลายๆพื้นที่ จนใน
ที่สุดถือได้ว่าเป็ นที่มาของการก่อตัง้ Payap Center for Social Impact
ในมหาวิ ทยาลัยพายัพเขตแม่คาว ในปี 2019
ภารกิ จหลักของศูนย์ CSI คือการสนับสนุนการฝึ กอบรม ให้คาปรึกษา
และเป็ นแหล่งข้อมูล ในการบริ การทางวิ ชาการให้กบั ผู้กาหนดนโยบาย
ผู้ปฏิ บตั ิ งาน ผูส้ นับสนุน และชุมชนวิ ชาการต่างๆในอาเซียน ภายใต้
หลักการความพอเพียง ในการสร้างกิ จการเพื่อสังคมที่ยงยื
ั ่ น ดังนัน้
เป้ าหมายหลักของเราคือ การสร้างสรรค์ผลกระทบที่พึงประสงค์ให้กบั
สังคม

สาหรับผูท้ ี่มีบทบาทสร้างสรรค์ผลกระทบทางสังคมอยู่แล้ว
ศูนย์พร้อมที่จะสนับสนุนและร่วมมือในการที่จะเป็ นแหล่งทรัพยากร
ศูนย์ฝึกอบรม สาหรับผู้สนับสนุนการสร้างการเปลี่ยนแปลงและ
สร้างสรรค์ผลกระทบทางสังคม เราอยากเรียนเชิ ญท่านให้มารูจ้ กั หรือ
เข้ามาเยี่ยมเยือนเรา เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการที่เราจะช่วยกัน
สร้างสรรการเปลี่ยนแปลงให้เกิ ดขึ้นกับสังคมเราได้อย่างเป็ นรูปธรรม

ศูนย์พฒ
ั นำศักยภำพกำรท่องเทีย่ วอย่ำงยังยื
่ นและนวัตกรรมกลยุทธ์กำรจัดกำรทำงกำรเงิ น เพือ่ เสริมสร้ำงผลกระทบเชิ งบวก
ด้ำนกำรท่องเทีย่ วในประเทศไทยและเวียดนำม

เวทีนำเสนอผลงำนทำงวิ ชำกำรนำนำชำติ ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที ย่ วอย่ำงยังยื
่ นในเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้
ศูนย์ TOURIST Competence Center ของมหาวิ ทยาลัยพายัพมีความภาคภูมิใจในการเข้าร่วม
นาเสนอผลงานทางวิ ชาการ ด้านกฎหมายเชิ งนโยบายด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยและ
คุณภาพชีวิต ในเวทีนาเสนอผลงานทางวิ ชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น
ครัง้ ที่ 1 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อเดือน ธันวาคม โดยผลงานของเราได้รบั การคัดเลือก
ให้เป็ น “best-practice case study”

กำรศึกษำดูงำนของนักศึกษำมหำวิ ทยำลัยพำยัพ ที ่ Vietnam National University, Hanoi
นักศึกษาจากสาขาวิ ชาโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาวิ ชาการเงิ นและการธนาคาร ได้เดิ นทาง
ไปยังเมืองฮานอยเป็ นระยะเวลา 2 สัปดาห์เพื่อศึกษาดูงานที่มหาวิ ทยาลัยพันธมิ ตรของเรา VUN
USSH ในการศึกษาดูงานดังกล่าวนักศึกษาของเรามีโอกาสได้เข้าร่วมเวทีนาเสนอผลงานทางวิ ชาการ
นานาชาติ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น ครังที
้ ่1 รวมทัง้ มีโอกาสเข้าร่วมกิ จกรรมทาง
วิ ชาการด้านการท่องเที่ยวต่างๆในหลากหลายกิ จกรรม

กำรศึกษำดูงำนของนักศึกษำมหำวิ ทยำลัยจำก Hue University ที ม่ หำวิ ทยำลัยพำยัพ
นักศึกษาจาก Hue University ซึ่งเป็ นอีกหนึ่ งสถาบันพันธมิ ตรของเราได้เดิ นทางมาศึกษาดูงานที่
TOURIST Competence Center มหาวิ ทยาลัยพายัพ ในช่วงระยะเวลาวันที่ 2-15 กุมภาพันธ์ 2020 เพื่อ
ศึกษาวิ ธีการบริ หารและดาเนิ นกิ จกรรมของศูนย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ นในพื้นที่
ภาคเหนื อ ประเทศไทย

กำรอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ กำรด้ำนกำรท่องเที ย่ วอย่ำงยังยื
่ น
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ศูนย์ฯได้ดาเนิ นการจัดการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การด้านการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น
ให้กบั ผู้มีส่วนได้เสียด้านการท่องเที่ยวจานวน 35 คน ประกอบด้วยนักศึกษาและบุคลากรจาก
มหาวิ ทยาลัยจากแม่โจ้ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ มหาวิ ทยาลัยพละศึกษา เชียงใหม่ ผู้บริ หารจากเทศบาล
หนองป่ าครัง่ ตัวแทนจากกิ จการด้านการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว

กำรให้คำปรึกษำผู้มีส่วนได้เสียด้ำนกำรท่องเที ย่ วอย่ำงยังยื
่ น
ทีมงานของศูนย์ TOURIST Competence Center ดาเนิ นการให้ข้อมูลและคาปรึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น และแนวทางการดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้อง สาหรับผู้มีส่วนได้เสียด้าน
่
การท่องเที่ยวในท้องถิ น โดยในเดือนกุมภาพันธ์ได้พบกับเทศบาลตาบลท่าศาลา และเดือนมิ ถนุ ายน
ได้พบกับผู้บริ หารของ Northern Trek and Travel รวมทัง้ ชมรมมัคคุเทศก์ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้ อหาใน
การพบปะหารือหลักเน้ นไปที่การสนับสนุนธุรกิ จด้านการท่องเที่ยวที่พยายามสร้างความยังยื
่ นให้กบั
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่ น

TOURIST Zooming
การดาเนิ นงานและการประสานงานระหว่างสถาบันพันธมิ ตรของโครงการยังเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง
ผ่านการประชุมร่วมกันด้วย zoom ….. การประชุมยังคงบรรยากาศความเป็ นนานาชาติ ผา่ นความ
ร่วมมือของตัวแทนสถาบันพันธมิ ตรจากประเทศไทย เวียดนาม ออสเตรีย สเปน และฟิ นแลนด์

วีดีโอประชำสัมพันธ์ศนู ย์ TOURIST Competence Center
ช่วงเดือนมิ ถนุ ำยน ทีมทำงำนของโครงกำร TOURIST ได้ร่วมมือกันสร้าง วีดีโอเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยเน้ นกิ จกรรมต่างๆที่ศนู ย์ได้ดาเนิ นการ โดยทีมงานได้ลงพืน้ ที่เพื่อเก็บ
ภาพพื้นที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเฉพาะที่หมู่บา้ นแม่กลางหลวง อุทยานแห่งชาติ ดอยอิ นทนนท์
ซึ่งโครงการได้เข้าไปดาเนิ นกิ จกรรมหลายๆด้านในช่วงระยะเวลากว่าปี ที่ผ่านมา
สามารถรับชมวีดีโอได้ โดยคลิ กที่ลิงค์นี้
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โครงกำรส่งเสริมขีดควำมสำมำรถด้ำนวิ เทศสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วม ระหว่ำงวัฒนธรรมเพือ่ ส่งเสริมควำม
หลำกหลำยและควำมเป็ น นำนำชำติ ภำยในมหำวิยำลัย
หลักสูตรออนไลน์ ด้ำนกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม
ในเดือนเมษายนได้เริ่ มโครงการ “FRIENDS Intercultural Passport” เพื่อเปิ ดโอกาสให้นักศึกษา
มหาวิ ทยาลัยพายัพสามารถเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนในกิ จกรรมค่ายพัฒนาผู้นา ที่ Varna University
of Management ประเทศบัลแกเรีย เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ร่วมกับนักศึกษาจากประเทศภูฏาน
กัมพูชา มาเลเซีย และฟิ ลิ ปปิ นส์ โดยนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิ จกรรมดังกล่าวในเบือ้ งต้นจะต้องผ่าน
หลักสูตรออนไลน์ ด้านการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่พฒ
ั นาขึน้ โดย
สถาบันพันธมิ ตรในโครงการจากสหภาพยุโรป

กำรประกวด กำรเล่ำเรือ่ งรำวผ่ำนสือ่ ดิ จิตลั
เป็ นอีกหนึ่ งกิ จกรรมในโครงการ Intercultural Passport ที่จะมีส่วนในการคัดเลือกนักศึกษาที่
ประสงค์จะเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนในกิ จกรรมค่ายพัฒนาผู้นา โดยนักศึกษาที่ผา่ นหลักสูตรออนไลน์ ฯ
จะต้องส่งวีดีโอการเล่าเรือ่ งราวผ่านสื่อดิ จิตลั ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง
เพื่อเข้าร่วมประกวดคัดเลือกนักศึกษาที่จะเป็ นตัวแทนของมหาวิ ทยาลัยในกิ จกรรมค่ายพัฒนาผู้นา
สามารถคลิ กดูวีดีโอ ได้ที่ลิงค์นี้

กำรประกวด กำรออกแบบของทีร่ ะลึก (SWAG: stuff we all get)
การประกวด การออกแบบของที่ระลึก “The FRIENDS SWAG” จัดขึ้นเพื่อจุดประกายความอยากรู้
ข้อมูลของโครงการให้กบั นักศึกษา และของที่ระลึกที่ชนะการประกวดจะใช้เป็ นต้นแบบในการผลิ ต
ของที่ระลึกเพื่อเป็ นรางวัลสาหรับกิ จกรรมต่างๆในโครงการ การประกวดดังกล่าวมีนักศึกษาส่ง
ผลงานเข้าประกวดทัง้ หมด 20 ผลงาน โดยผู้ที่ชนะการประกวดคือ Parkphin Srimahachota จากคณะ
นิ เทศศาสตร์
…..กรุณาติ ดตามข่าวสารกิ จกรรม เพื่อโอกาสในการรับของรางวัลจากเรา…...

Click or scan for more information
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โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพเพือ่ กำรพัฒนำ นวัตกรรมกำรประกอบกำรทำงสังคม ท่ำมกลำงกระแสกำรเปลีย่ นแปลงกำร
ประกอบธุรกิ จในประเทศไทยและเมียนมำ
Kick-Off Meeting ของโครงกำร
ในระหว่างเดือนมีนาคม มีการประชุมเพื่อเริ่ มต้นการดาเนิ นโครงการ ซึ่งนับเป็ นโครงการที่สาม ที่เรา
ได้รบั ทุนสนับสนุนโครงการจากสหภาพยุโรปในนามโครงการ Erasmus+ การประชุมดังกล่าวจัดโดย
สถาบันเจ้าภาพ FH JOANNEUM เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย นอกเหนื อจากการประชุมทัง้ 4วัน ยัง
มีการเยี่ยมชมกิ จการเพื่อสังคมต่างๆที่มีบทบาทสาคัญในพื้นที่ โครงการดังกล่าวเรามีหน้ าที่สาคัญใน
การที่จะสร้างความตระหนัก ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการประกอบการทางสังคมในพื้นที่ภาคเหนื อ
ของประเทศไทย นอกจากนี้ หนึ่ งในความภาคภูมิใจอย่างยิ่ งของเราสาหรับโครงการนี้ คือการไปรับ
มอบหมายให้เป็ น Project National Coordinator ของโครงการ

กำรจัดกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion)
หนึ่ งในภารกิ จสาคัญ หลังจากการประชุมที่ประเทศออสเตรีย คือในฐานะตัวแทนของมหาวิ ทยาลัย
พายัพ เรามีหน้ าที่ในการเข้ามีส่วนร่วมกับผูม้ ีส่วนได้เสียในพื้นที่ ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องสถาณการณ์และความท้าทายของกลุ่มกิ จการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่กาลังเผชิ ญอยู่ใน
ปั จจุบนั การสนทนากลุ่มได้จดั ขึ้น (ยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม) ที่มหาวิ ทยาลัยพายัพ เมื่อ
วันที่ 17เมษายน โดยมีตวั แทนจากกลุ่มภาคการประกอบการทางสังคมกลุ่มต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมสนทนา ทัง้ นี้ ข้อมูลทรงค่าที่ได้รบั จะถูกนาไปประกอบการวิ เคราะห์สภาพการณ์เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการกาหนดกิ จกรรมในการดาเนิ นโครงการต่อไป

Zooming
ถึงแม้จะเกิ ดสถาณการณ์ขนึ้ ในช่วงการดาเนิ นการ โครงการเพื่อการประกอบการทางสังคมของเรา
ยังคงมีการประสานงานและดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องผ่านการประชุนออนไลน์ ทางซูม…..โดยความ
ร่วมมือของ 9 สถาบันอุดมศึกษาพันธมิ ตรนานาชาติ ของเรา จากประเทศไทย เมียนมา ออสเตรีย
โปแลนด์ และเนเธอร์แลนด์
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ประกำศนี ยบัตร หลักสูตรกำรประกอบกำรทำงสังคมและกำรพัฒนำชุมชน

กำรสนับสนุนและส่งเสริ มโอกำสทำงกำรศึกษำในประเทศเมียนมำ
ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เราใช้เวลากว่า 2 สัปดาห์ในการเดิ นทางไปเยี่ยมเยือน 4 สถาบันใน
ประเทศเมียนมา (Pinnya Tagar, Cherry Myay, Level Up and Education Gathering Group)ที่เป็ น
พันธมิ ตรทางการศึกษา เพื่อวัตถุประสงค์ในการกากับ และติ ดตามการดาเนิ นการหลักสูตร
ประกาศนี ยบัตรในประเทศพม่า ที่เริ่มดาเนิ นการมาตัง้ แต่ปี 2013 สาหรับผู้เรียน 36 รุ่น โดยในปี นี้ เรา
มีความยิ นดีเป็ นอย่างยิ่ งที่จานวนผูท้ ี่ผ่านการเรียนและการฝึ กอบรมจนสาเร็จหลักสูตรทัง้ สิ้ นมี
มากกว่า 1,000 คน และบทบาทหลักของผู้ที่จบหลักสูตรคือการที่ได้กลับไปรับใช้และพัฒนาชุมชน

หลักสูตรกำรประกอบกำรทำงสังคม Social Entrepreneurship
ในปี ที่ผ่านมาเราได้พฒ
ั นาหลักสูตรใหม่ด้านการประกอบการทางสังคมสาเร็จ และได้ดาเนิ นการจัด
ฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การอย่างเร่งรัดให้กบั ผู้สอนและผู้บริ หารจากสถาบันต่างๆจากประเทศเมียนมา
ศูนย์ฯได้ดาเนิ นกากับติ ดตามรวมทัง้ ให้คาปรึกษาแนะนาด้านต่างๆเพื่อควบคุมคุณภาพการ
ดาเนิ นการของหลักสูตรดังกล่าวในประเทศเมียนมา โดยในปี นี้ เราคาดว่าจะสามารถให้การสนับสนุน
และให้คาปรึกษาแนะนาผู้เรียนในหลักสูตรในการพัฒนากิ จการเพื่อสังคม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆให้กบั ชุมชนได้อย่างเป็ นรูปธรรม

กำรให้คำปรึกษำแนะนำผ่ำน Zoom Mentoring
เมื่อเราไม่สามารถเดิ นทางไปหาผู้เรียนของเราในประเทศเมียนมา
พายัพได้ ผ่านระบบเสมือนจริง

ผู้เรียนของเรายังคงมาหาเราที่

ในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผา่ นมา เรายังคงคอยสนับสนุนและให้คาแนะนาผู้เรียนของเราผ่านการ
ประชุมออนไลน์ ในการพัฒนา Social Business Model Canvas อย่างสมา่ เสมอ

Partner Institutions

ข่าวอื่นๆ
SE Thailand Roadshow: Together we Grow
เมื่อวันที่ 26 มิ ถนุ ายน 2019 เราได้ร่วมเป็ นเจ้าภาพกับ SE Thailand ในงานดังกล่าว ผู้เข้าร่วมงานส่วน
ใหญ่เป็ นผู้ประกอบการกิ จการทางสังคมทัง้ ที่เป็ นระดับเริ่ มต้นและระดับผู้เชี่ยวชาญ โดยส่วนใหญ่เห็น
ตรงกันในทางที่คิดว่าการสร้างความร่วมมือระหว่างผูป้ ระกอบกิ จการทางสังคมด้วยกันจะเป็ นปัจจัย
สาคัญที่จะช่วยผลักดันให้การประกอบกิ จการทางสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ประสบความสาเร็จ ทัง้ นี้ มี
การหารือว่าศูนย์และ SE Thailand จะมีบทบาทในการสนับสนุนผู้ประกอบการและกิ จการเพื่อสังคม
ได้ในส่วนไหนและอย่างไร

มูลนิ ธิแม่ฟ้ำหลวง Mae Fah Luang Foundation (MFLF)
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2019 ในฐานะของพันธมิ ตรของเครือข่ายกิ จการเพื่อสังคมในจังหวัดเชียงใหม่
ได้ร่วมต้อนรับคณะจากมูลนิ ธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อหารือในประเด็นการร่วม
สนับสนุนการขับเคลื่อน ผลักดันและพัฒนาระบบนิ เวศของการประกอบการทางสังสมในภาคเหนื อ

Action Aid SE Workshop
เรารู้สึกเป็ นเกียรติ อย่างยิ่ งในการได้รบั เชิ ญจาก The Yunus Center มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน
การเข้าร่วมบรรยายในการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การเป็ นระยะเวลา2วัน ในเรือ่ ง The Social Business
Model Canvas ซึ่ง The Yunus Center มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นร่วมกับ ActionAid Thailand
การอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2019 ทัง้ นี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์
หลักในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนากิ จการเพื่อสังคม สาหรับกลุ่มเป้ าหมายจากพื้นที่จงั หวัด
ภาคใต้และผู้ที่มีส่วนร่วม

กำรฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ กำรสำหรับผูส้ อนจำก Mandalay University
ในช่วงเดือน ตุลาคม 2019 เราได้ดาเนิ นการจัดฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การสาหรับผู้สอนในหลักสูตร
Trainers Leadership and Organizational Management ให้กบั ผูส้ อน 32 ท่าน จาก Mandalay
University ซึ่งประกอบได้ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก 19 สาขาวิ ชา ทัง้ นี้ โครงการและความร่วมมือดังกล่าว
ได้รบั การสนับสนุนจาก United Board for Christian Higher Education in Asia

ข่าวอื่นๆ
หลักสูตรกำรฝึ กงำนด้ำนกำรประกอบกำรทำงสังคม
เราภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็ นพันธมิ ตรกับ Growing Entrepreneurs International ในการเปิ ด
โอกาสให้นักศึกษาและผูท้ ี่สนใจในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ The
Unleashed Emerging World Internship ที่มหาวิ ทยาลัยพายัพ โดยโครงการดังกล่าวเปิ ดโอกาส
ให้ผ้เู รียนจากต่างประเทศได้มีโอกาสฝึ กงาน เพื่อเรียนรู้และได้รบั ประสบการณ์ในการทางาน
จากผูป้ ระกอบการ และกิ จการชัน้ นา

เครือข่ำยผูป้ ระกอบกำรทำงสังคม ในเชียงใหม่
เมื่อเดือนมกราคมที่ผา่ นมา เรารูส้ ึกยิ นดีอย่างยิ่ งที่ได้มีโอการรับเป็ นเจ้าภาพในการจัดประชุม
ผู้ประกอบการทางสังคมในจังหวัดเชียงใหม่อีกครัง้ หนึ่ ง ในการประชุมดังกล่าวได้มีการนาเสนอการ
ดาเนิ นกิ จกรรมและโครงการดีๆจากผู้ประกอบการทางสังคมในท้องถิ่ นเราเอง อาทิ เช่น โครงการ
FLR349 (Forest Landscape Restoration Fund) ที่นาเสนอการริ เริ่มสร้างฐานข้อมูลของพืน้ ที่ในการ
สนับสนุนการดาเนิ นกิ จกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการฟื้ นฟูพื้นที่สีเขียวในประเทศไทย

กำรสำรวจข้อมูลเชิ งนิ เวศน์ ของกิ จกำรเพือ่ สังคมในประเทศไทย
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทีมงานของเราได้เข้ามีส่วนร่วมในการสารวจข้อมูลเชิ งนิ เวศน์ของกิ จการ
เพื่อสังคมในประเทศไทย ที่จดั ขึ้นโดย The Thailand Development Research Institute and (TDRI)
และ SE Thailand โดยได้รบั การสนับสนุนจาก British Council.

กำรปฐมนิ เทศนักศึกษำของคณะนิ ติศำสตร์ มหำวิ ทยำลัยพำยัพ
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผา่ นมา เรารูส้ ึกยิ นดีเป็ นอย่างยิ่ งที่คณะนิ ติศาสตร์ ได้มาใช้พื้นที่ของศูนย์ใน
การปฐมนิ เทศฯนักศึกษาในหลักสูตรของคณะฯ รวมทัง้ รูส้ ึกเป็ นเกียรติ อย่างยิ่ งที่ทางคณะฯได้แนะนา
พันธกิ จและการดาเนิ นการของเราให้กบั นักศึกษา เพื่อเชิ ญชวนให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนิ นพันธกิ จรับใช้สงั คมของศูนย์

การบรรลุผลสาเร็จจากความพยายามของเรา
จนถึง ณ ปัจจุบนั ….
…..ผูเ้ รียนในประเทศเมียนมาที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรของเรา ปัจจุบนั ศิ ษย์เก่า

1,128
33,840
438
545
42
14

ของเรามีบทบาทและประสบความสาเร็จในหลายภาคส่วน อาทิ เช่น ผูน้ าชุมชน ผูน้ าภาค
สังคม นักการเมือง ผูป้ ระกอบการ นักวิชาการ และอื่นๆ

…..ชัวโมงในการบริ
่
การรับใช้ชุมชนของผูเ้ รียนในหลักสูตรต่างๆของเรา

…..นักศึกษามหาวิ ทยาลัยพายัพที่เข้าร่วมกิ จกรรม และโครงการในมหาวิ ทยาลัยในด้าน
การค้าที่เป็ นธรรม การท่องเที่ยวอย่างยังยื
่ น นวัตกรรมทางการเงิ น และกิ จการเพื่อสังคม

…..ชัวโมงในการฝึ
่
กอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพ และการให้คาปรึกษาสาหรับพันธมิ ตร และผูม้ ี
ส่วนได้เสียต่างๆ ในประเทศไทยและประเทศเมียนมา

…..พันธมิ ตรทัง้ ระดับท้องถิ่ น และระดับนานาชาติ ที่ทาพันธกิ จร่วมกันเพือ่ สร้างสรรผลกระทบใน
เชิ งบวกอย่างเป็ นรูปธรรมในสังคมและชุมชนของเรา

…..คณาจารย์ที่ได้รบั การสนับสนุนและส่งเสริมให้เข้าร่วมการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพใน
วิ ชาชีพ ระดับนานาชาติ

15,876,596

…..บาท ซึ่งเป็ นทุนที่ได้รบั การสนับสนุนจากตัวแทนภาครัฐในต่างประเทศ
และมูลนิ ธิต่างๆ

Upcoming Events

FRIENDS Staff Retreat at PYU
6th—9th October 2020
1st STEPup capacity-building training at PYU
20th—23rd October 2020

2nd STEPup training at Mandalay, Myanmar
17th—20th November 2020

ท่ำนคือผูท้ ีอ่ ยำกสร้ำงกำรเปลีย่ นแปลงใช่หรือไม่
ที่ The Center for Social Impact (CSI) เรามุ่งมันที
่ ่จะสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ในการที่จะพัฒนา
ตัวเองให้เป็ นผูส้ ร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์และมีประสิ ทธิ ภาพ ศูนย์ CSI ในฐานะที่เป็ นแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนรู้และการฝึ กอบรม เราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทัง้ ด้านโอกาสในการ
เปลี่ยนแปลงและบริ การสังคม ด้านการนาเสนอเพื่อระดมทุนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กบั สังคม รวมทัง้ การ
ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆ สาหรับผู้ที่กาลังพยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กบั สังคม ศูนย์ CSI เราพร้อมที่จะ
หาทางสร้างความร่วมมือกับท่านเพื่อช่วยกันเปลี่ยนแปลงความมุ่งมันของเราในการที
่
่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้
เกิ ดผลจริงดังที่ตงั ้ ใจ

csi.info@payap.ac.th
Click or scan for more information

csi.payap.ac.th

@payapcsi

Come visit us on Campus!

