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ปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกงาน
ศิรินาฎ มาตรา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ

เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ศูนยป์ ระชาสังคม

และการจัดการองคก์ รเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.)คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ไดจ้ ัดการประชุมปั จฉิมนิเทศการ
ฝึ กปฏิ บัติ งานของนั กศึ กษา ณ ห้อ งประชุ ม ศปส. ในภาคการศึกษานี้มี
จานวนนักศึกษาทีเ่ ขา้ รว่ มโครงการฝึ กปฏิบัติงาน 3 คน นักศึกษาแตล่ ะคน
ได้ทาการนาเสนอการฝึ กงานตลอดระยะเวลา 3 เดือนในองคก์ ร โดยเล่า
ถึงกิจกรรมทีท่ าในช่วงการฝึ กปฏิบัติงานและสิง่ ทีไ่ ดเ้ รียนรู้
ในส่วนของกิจกรรมนั้น นักศึกษาเล่าว่าพวกเขาได้ช่วยบุคลากร
ในองคก์ รทาโครงการในประเด็นตา่ งๆ เช่น โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้ ด้ อ ยโอกาส โครงการป้ องกั น การตั้ ง ครรภ์ ก่อ นวั ย อั น ควร และ
โครงการอบรมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการตัง้ ครรภไ์ มพ่ รอ้ มในสถานศึกษา

“ พื้นทีน่ ักศึกษาฝึ กงาน ”
1.มูลนิธิพัฒนาอีสาน จ.สุรินทร์
2.มูลนิธิประชาสังคมจังหวัด
อุบลราชธานี
3.มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการ

แบง่ ปั น จ.อุบลราชธานี

นอกจากนี้ นั ก ศึ ก ษาเล่ า ต่ อ ว่ า ตลอดระยะเวลาการฝึ ก

ปฏิ บั ติ ง าน พวกเขาได้มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบมากขึ้ น และพั ฒ นาทั ก ษะการ
ประสานงานและปฏิบัติงาน รวมทัง้ เพิม่ พูนความรูม้ ากขึ้นอีกดว้ ย หลังจาก
นั้น ได้พู ดคุ ยแลกเปลี่ยน 4 ภาคส่ว น ซึ่งมี นักศึ กษา องค์กรภาคประชา
สังคมที่ให้นักศึกษาฝึ กงาน อาจารยท์ ี่ปรึกษา และศปส.บอกเล่าถึงจุดแข็ง
และจุดทีต่ อ้ งปรับปรุงของการฝึ กงานในครัง้ นี้ และตา่ งก็ให้ขอ้ เสนอแนะซึ่ง
กันและกันในการปรับปรุงกระบวนการฝึ กงานทีจ่ ะมีข้นึ อนาคต
ทาง ศปส.หวังเป็ นอยา่ งยิ่งว่า ประสบการณใ์ นการร่ วมมือ กั น
ครั้งนี้หวังว่าจะสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีจิตใจอาสาสมัครและทางานภาค
ประชาสังคมมากขึ้น ๆ
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ภาคีความร่วมมือพัฒนาชุมชนและสังคม
ขอนแก่นเข้มแข็ง
ศิรินาฎ มาตรา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ

เมื่ อ วั น ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2559 ศู น ย์ป ระชาสั ง คมและการจั ด การองค์ ก รเอกชน

สาธารณประโยชน์ (ศปส.) จัดเวที “ภาคีความร่วมมือพัฒนาชุมชนและสังคมขอนแกน่ เขม้ แข็ง” ณ ห้อง
มงกุฎเงิน โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแกน่ โดยได้รับสนใจจากหลายภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ
และภาคประชาสังคม จังหวัดขอนแกน่
ในการนี้ ท่านสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวเปิ ดงานและ
กล่ า วต้ อ นรั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม พร้ อ มกั น นั้ น ผศ.ดร.อั ง คณา ทองพู น พั ฒ นศร รองคณบดี ฝ่ ายวิ ช าการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง ผูอ้ านวยการ ศปส. ได้ร่วมกล่าว
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรธุรกิจและหน่วยงาน
ราชการ จากนั้น ภาคี ป ระชาสั ง คม หอการค้า ภาคธุ ร กิ จ และหน่ ว ยงานราชการ ได้ ร่ ว มน าเสนอและ
แลกเปลี่ยนการทางานด้านกิจการสังคมและชุมชน รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสร้าง
ความรว่ มมือในการพัฒนาชุมชนและสังคมขอนแกน่ ให้เขม้ แข็ง สมดุล และยัง่ ยืน ในลาดับตอ่ ไป
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พบปะสมาชิกใหม่องค์กรแกนหลักภาคประชาสังคม
ศิรินาฎ มาตรา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ

เมื่ อ วั น ที่ 21 พฤศจิ ก ายน 2559 โครงการหุ้ น ส่ ว นการ

พัฒนาภาคประชาสังคมลุ่มน้าโขง โดยการสนับสนุนจาก USAID ภายใต้
ศูนยป์ ระชาสังคมและการจัดการองคก์ รเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.)
ได้จัดประชุมพบปะองค์กรแกนหลักใหม่ จานวน 4 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิ
ไทยอาทร โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด สมาคมไทบา้ น และกลุ่มเพื่อนคน
ไร้ที่พ่ึง โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายขอบเขตการทางานร่วมกับองค์กรภาค
ประชาสังคม ครอบคลุมจังหวัดขอนแกน่ และมหาสารคาม และเพื่อสร้าง
ความเขา้ ใจร่วมในบทบาทและหนา้ ที่การเป็ นหุ้นส่วนการพัฒนาศักยภาพ
องค์ ก รภาคประชาสั ง คม ผ่ า นกิ จ กรรมอบรม สั ม มนา งานวิ จั ย และ
นวัตกรรม สาหรับการขับเคลื่อนภาคประชาสังคมรว่ มกันในอนาคต

ศูนยป์ ระชาสังคมและการจัดการองคก์ รเอกชนสาธารณประโยชน์
อาคาร HS02 ชัน้ 4 ห้อง 2405–2406
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่
ที่อยู่ 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน่ 40002
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