
 

  

  
 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ 15 กุมภาพันธ์ 2561 
 

บ้านปูฯ เดนิหน้าโครงการ “พลังเปล่ียนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 8 
สร้าง SE School แพลตฟอร์มออนไลน์ส าหรับคนรุ่นใหม่ท่ีมุ่งม่ันสร้างการเปล่ียนแปลงให้สังคม 

 
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ผู้ น ำธุรกิจพลังงำนแห่งเอเชียท่ีมุ่งมั่นพัฒนำสังคมอย่ำงยั่งยืน และ 
สถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงผลก ำไรภำยใต้มลูนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ เดินหน้ำสร้ำงควำมเปล่ียนแปลงให้แก่สังคมอย่ำงต่อเน่ือง สำนต่อ โครงการ “พลัง

เปล่ียนแปลงเพื่อสังคม ปีที่  8” หรือ “Banpu Champions for Change 8 (BC4C)” พร้อมปรับรูปแบบ
โครงกำรฯ ให้ตอบสนองกับโลกยุคปัจจุบนัและคนรุ่นใหม่ สร้ำงควำมน่ำต่ืนเต้นให้แก่ผู้ ท่ีสนใจมำกยิ่งขึน้ 
ผ่ำน SE School (Social Enterprise School) แพลตฟอร์มออนไลน์ส ำหรับผู้ ท่ีมีใจรักท่ีจะเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจไปพร้อมๆ กับสร้ำงกำรเปล่ียนแปลงแก่สงัคมแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งแพลตฟอร์มดงักล่ำวเปิด
กว้ำงให้ประชำชนทัว่ไปสำมำรถเข้ำถึงและเรียนรู้ข้อมลูเก่ียวกบักิจกำรเพ่ือสงัคม ในขณะท่ีผู้ ท่ีสนใจเข้ำร่วม
โครงกำร BC4C ปีท่ี 8 นี ้จะได้เรียนรู้องค์ประกอบท่ีจ ำเป็นเพ่ือเพิ่มรำกฐำนท่ีแข็งแรงให้กับกิจกำรเพ่ือ
สงัคมของตนเอง ก่อนท่ีจะส่งแผนธุรกิจ เข้ำร่วมแข่งขนัเพ่ือรับทุนสนับสนุนรวมกว่ำ 2 ล้ำนบำท ทัง้นีจ้ะ
เปิดรับสมคัรผู้ ท่ีสนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ ทัง้ประเภทรำยบคุคล หรือรวมกลุม่ไม่เกิน 4 คน อำยรุะหวำ่ง 20 – 
35 ปี ตัง้แต ่วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ ถึง 30 มีนำคม 2561  
 
นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อ านวยการสายอาวุโส - องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
กล่าวว่า "ตลอดระยะเวลำ 7 ปี ท่ีด ำเนินโครงกำรฯ มำ บ้ำนปฯู ได้มอบกำรสนบัสนนุแก่ผู้ เข้ำสมคัรในทุก
แง่มมุไมว่ำ่จะเป็นเงินทนุ กิจกรรมเวิร์คช็อป ตลอดจนสร้ำงเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรเพ่ือสงัคม และในปีนี ้
ด้วยแนวคิดของบ้ำนปูฯ ท่ีว่ำ พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปล่ียนแปลงและพัฒนา เรำจึงพัฒนำ
โครงกำรฯ ไปอีกขัน้ด้วย “SE School”แพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ออนไลน์โดยบ้ำนปฯู และ Change Fusion 
ร่วมออกแบบ เพ่ือให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีสนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ และประชำชนทั่วไปได้เรียนรู้และเข้ำใจ
กระบวนกำรด ำเนินงำนของกิจกำรเพ่ือสงัคมมำกยิ่งขึน้ โดยมีผู้ให้ค ำปรึกษำจำกหลำกหลำยสำขำและรุ่นพ่ี 
SE ท่ีมำกด้วยประสบกำรณ์ ร่วมกันสร้ำงพืน้ท่ีเล็กๆ ตรงนี ้ให้เป็นพืน้ท่ีแห่งโอกำสของคนรุ่นใหม่ในกำร
เรียนรู้และสร้ำงกิจกำรเพ่ือสงัคมด้วยตวัเองได้อยำ่งมีประสิทธิภำพและเดนิไปสู่ควำมส ำเร็จในอนำคต” 
 
ส ำหรับ โครงกำรพลงัเปล่ียนแปลงเพ่ือสงัคม ปีท่ี 8 นี ้จะแตกต่ำงและสนุกสนำนกว่ำปีท่ีผ่ำนมำด้วย SE 
School แพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีถูกออกแบบขึน้ด้วยควำมเข้ำใจไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่และโลกท่ี



เปล่ียนแปลงไป ให้พวกเขำสำมำรถค้นหำข้อมลูได้ทุกท่ี ทกุเวลำ โดยองค์ควำมรู้ด้ำนกำรประกอบกิจกำร
เพ่ือสงัคมและด้ำนกำรสร้ำงผลกระทบทำงสงัคมจำกโครงกำรฯ ในปีก่อนๆ จะถกูรวบรวมไว้ใน SE School 
เพ่ือให้คนรุ่นใหม่ท่ีสนใจจะด ำเนินกิจกำรประเภทนีมี้โอกำสเรียนรู้จำกผู้ มีประสบกำรณ์อย่ำงแท้จริง เกิด
แรงบนัดำลใจและควำมมุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงกำรเปล่ียนแปลงและผลกระทบเชิงบวกท่ียิ่งใหญ่ต่อสงัคมตอ่ไป 
โดยเนือ้หำใน SE School จะครอบคลมุหวัข้อท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินกิจกำรเพ่ือสงัคมรอบด้ำน ไม่ว่ำจะเป็น
กำรสร้ำงกิจกำร กำรท ำควำมเข้ำใจปัญหำสังคมท่ีตวัเองต้องกำรจะแก้ไข เรียนรู้โมเดลทำงธุรกิจ กำร
จดักำรต้นทุนก ำไร ศึกษำเทคนิคกำรทดลองตลำด สร้ำงคณุค่ำของสินค้ำและบริกำร ควบคู่ไปกับเรียนรู้
ทกัษะด้ำนกำรเป็นผู้ประกอบกำรท่ีมีคณุภำพ  
 
ส ำหรับผู้ เข้ำร่วมโครงกำร BC4C นอกเหนือจำกควำมรู้ท่ีได้รับจำก SE School แล้ว จะยงัได้เข้ำร่วมเวิร์ค 
ช็อปอีกมำกมำย รวมถึงกิจกรรม Mentor Matching ท่ีจะช่วยให้ผู้ประกอบกำรได้แลกเปล่ียน เรียนรู้และ
สร้ำงเครือข่ำยให้กว้ำงขวำงยิ่งขึน้ โดยทัง้หมดนีจ้ะช่วยให้ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถสร้ำงกิจกำรเพ่ือ
สงัคมท่ีด ำเนินกำรได้จริงด้วยตวัเองอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน ไปพร้อมๆ กับโอกำสในกำรสร้ำงเครือข่ำย
ผู้ประกอบกำรกิจกำรเพ่ือสงัคมร่วมกนั 
 
หลกัจำกท่ี ผู้ประกอบกำรท่ีสนใจได้เรียนรู้และทดสอบตวัเองผ่ำน  SE School และส่งแผนธุรกิจพร้อมกบั
เป้ำหมำยทำงธุรกิจ สงัคม หรือสิ่งแวดล้อมชดัเจนแล้ว ในรอบแรก 20 แผนธุรกิจจะได้รับกำรคดัเลือกให้เข้ำ
เวิร์คช็อปเพ่ือบม่เพำะแผนธุรกิจให้แข็งแกร่ง จำกนัน้ 10 แผนธุรกิจท่ีโดดเดน่และสร้ำงประโยชน์ทำงสงัคม 
จะได้รับเลือกเพ่ือรับทนุเบือ้งต้นตลอดจนควำมรู้และทกัษะเพิ่มเตมิน ำไปตอ่ยอดและด ำเนินกิจกำรจริงเป็น
ระยะเวลำ 3 เดือน โดย 5 กิจกำรท่ีโดดเด่นในเชิงธุรกิจและสังคมมำกท่ีสุด จะได้รับคดัเลือกเพ่ือรับทุน
สนบัสนนุให้ด ำเนินกิจกำรตอ่เน่ืองในระยะยำว รวมทนุสนบัสนนุตลอดโครงกำรฯ กวำ่ 2 ล้ำนบำท 
 
ผู้สนใจ สำมำรถดรูำยละเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ีเฟซบุ๊ค www.facebook.com/banpuchampions  
 
เปิดรับสมัคร: 1 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2561 
ดาวน์โหลดใบสมัครที่: http://bit.ly/2nswogD 
สอบถามเพิ่มเตมิ: โทร. 087-075-4815 อีเมล์ banpuchampions@gmail.com  
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ภาพประกอบ 
ภาพท่ี 1 - นำงอดุมลกัษณ์ โอฬำร ผู้อ ำนวยกำรสำยอำวโุส-องค์กรสมัพนัธ์บริษัท บ้ำนป ูจ ำกดั (มหำชน) 
ภาพท่ี 2 ภำพประชำสมัพนัธ์โครงกำรพลงัเปล่ียนแปลงเพ่ือสงัคมปีท่ี 8 (Banpu Champions for Change 8 
– BC4C) 

 
# # # 

 

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ 
บริษัท บ้ำนปู จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้บุกเบิกด้ำนพลงังำนชัน้แนวหน้ำของเอเชีย ด ำเนินธุรกิจถ่ำนหิน ธุรกิจไฟฟ้ำ และ
พลงังำนที่เก่ียวเนื่องอยำ่งครบวงจร ใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลำว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่ น 
และสหรัฐอเมริกำ 
 
“พลังความรู้ คอืพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”  
บ้ำนปฯู เช่ือวำ่ “กำรเรียนรู้” เป็นรำกฐำนส ำคญัในกำรพฒันำ “คน” ซึง่จะขบัเคลือ่นชมุชนและสงัคมให้พฒันำอยำ่งยัง่ยืน
ในระยะยำว โครงกำรซีเอสอำร์ของบ้ำนปฯู ในทกุประเทศ จงึมุง่เน้นสนบัสนนุและสง่เสริมกำรเรียนรู้อยำ่งตอ่เนื่องให้กบั
เยำวชนและชมุชนในหลำกหลำยรูปแบบ ทัง้กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง กำรด ำเนินชีวติประจ ำวนั กำรเรียนรู้ทัง้ใน
และนอกห้องเรียน กำรฝึกฝนเพื่อพฒันำศกัยภำพและทกัษะชีวิต หรือกำรค้นคว้ำ เรียนรู้ และค้นพบองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง
หรือร่วมกบัคนอื่นๆ   
 

# # # 
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ฮิลล์ แอนด์ นอลตนั สแตรทิจส์ี ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จ ากดั (มหาชน) 

วลยัสมร ผึง้น้อย   02.627.3501 ตอ่ 222 
wbheungnoi@hkstrategies.com 
ปริตต์ กำศยปนนัทน์  02.627.3501 ตอ่ 129 
pkasayapanunth@hkstrategies.com 

อรสริิ วรยศ 02.694.6923 
ornsiri_v@banpu.co.th  
วริษฐำ ธนมิตรสมบรูณ์ 02.694.6670 
warittha_t@banpu.co.th  
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