Our Focus

2015 - 2016
Creative Chiang Mai covers
all aspects of a creative ecosystem

Each year, the CCM secretariat and a core group of the
most active organizations and volunteers establish a
program. In addition, many activities that make Chiang Mai
creative are organized by member organizations, other
groups and volunteers.
For 2015, our focus areas are:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Developing the IT, software, and digital content cluster of
Chiang Mai
Continuing our flagship project in the craft sector (handmadechiang mai.com)
Creating platforms for idea exchange, networking and action
(TEDxChiangMai, CNXP, etc.)
Promoting design and developing new products or design
conceptsacross different sectors including the Chiang Mai
Design Awards
Promoting and supporting collaboration so that ideas, activities
and projects have more impact
Promoting innovation and entrepreneurship in business,
innovation, education and government
Developing our collaboration internationally, particularly with
Southeast Asian Creative Cities network (www.seaccn.com)
City branding and marketing Chiang Mai nationally and
internationally
Research, knowledge creation and sharing about the creative
economy and city development

All these activities require the support and participation from
organizations, groups and volunteers in Chiang Mai.

เชี ยงใหม่สร้างสรรค์

คืออะไร?

What is Creative Chiang Mai?
เชี ย งใหม่ ส ร้ า งสรรค์ เ ป� น แนวคิ ด และเครื อ ข่ า ยหน่ ว ยงานจาก
ทั�งสถาบันการศึกษา ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ตลอดจนกลุ่ม
ธุ รกิ จ อี ก กว่ า 40 องค์ ก รที่ ร วมตั ว กั น ทํ า งานด้ ว ยจิ ต อาสา
โดยอุ ทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
เป�นเลขานุการ เครือข่ายเชี ยงใหม่สร้างสรรค์ใช�ความหลากหลาย
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อน
และพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของเชี ยงใหม่
โลโก้ เ ป� น ภาพจํ า ลองคู เ มื อ งเชี ยงใหม่
สัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และมี จุ ดเด่ น ที่ ชั ด เจน สี คื อ การต่ อ ยอด
ด้ ว ยความคิ ด สร้ า งสรรค์ และการหมุ น
ตรงกลางหมายถึงนวัตกรรม
The logo shows the city walls of Chiang Mai, the
colors reflect creativity and the slightly turned
square center symbolizes innovation.

www.creativechiangmai.com
Creative Chiang Mai Secretariat
Science and Technology Park, Chiang Mai University (CMU STeP)
2nd floor, Research and Technology Transfer Building (RTT Bld.)
Faculty of Engineering, Chiang Mai University
239 Huay Kaew Rd., Muang District, Chiang Mai, 50200
Email: cmcc@creativechiangmai.com
Mobile: (+66) 88 268 5369
Tel: 053 942 88 - 91 ext. 208
Fax: 053 942 88 - 91 ext. 413

CreativeChiangMai
CM_creativecity
CreativeChiangmai

Southeast Asian Creative Cities Network
Please check out our website

IDEAS

COLLABORATION

INNOVATION

DIVERSITY

หัวใจหลักของ
เชี ยงใหม่สร้างสรรค์
พ.ศ. 2558 - 2559

เชี ยงใหม่สร้างสรรค์มุ่งเน้นการทํางาน
ที่ครอบคลุมความหลากหลายในระบบ
นิเวศเชิ งสร้างสรรค์
โดยในแต่ละปี เลขานุการเชี ยงใหม่สร้างสรรค์และคณะทํางานหลักจากหน่วยงาน
องค์กรต่าง ๆ รวมถึงอาสาสมัครเป�นผู ค้ ดิ และดําเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
ยิ่งไปกว่านัน� กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาํ เนินการไปแล้วและทําให้เชี ยงใหม่เกิดความสร้างสรรค์
ล้วนแต่มาจากความร่วมมือของสมาชิ กในองค์กรกลุม่ ต่าง ๆ และอาสาสมัครทัง� สิน�
สําหรับปี 2558 - 2559 เรามุ ่งเน้นในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี�
• พัฒนากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟแวร์ และกลุ่มธุ รกิจเนื�อหาดิจิทัล (Digital contentcluster)
•
•
•
•
•
•
•
•

ของเชี ยงใหม่
ดําเนินการต่อเนื่องในกิจกรรมหลักที่เกี่ยวกับกลุ่มงานหัตถกรรม (handmade-chiangmai.com)
สร้างพื�นที่สําหรับการแลกเปลี่ยนความคิด เครือข่าย และนําไปสู่การปฏิบัติ (อาทิเช่ น
TEDxChiangMai, CNXP และอื่น ๆ )
สนับสนุนการออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือพัฒนาแนวคิดการออกแบบข้ามกลุ่มที่มีความ
แตกต่างกัน รวมถึงการให้รางวัลการออกแบบของเชี ยงใหม่ โดยรางวัลนีเ� ป�นกิจกรรมที่จดั ขึน� ทุก ๆ ปี
ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ เพือ่ ให้เกิดแนวคิด กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ ได้รบั ผลกระทบในวงกว้าง
สนับสนุนนวัตกรรมและผู ้ประกอบการในธุ รกิจ ภาคการศึกษา และภาครัฐ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์เอเชี ยตะวันออก
เฉียงใต้ Southeast Asian Creative Cities network” (www.seaccn.com)
การสร้างตรา (Branding) และการตลาดของเชี ยงใหม่ ทัง� ในประเทศและนานาชาติ
สร้างการวิจยั และองค์ความรู ้ รวมถึงการแบ่งปั นความรูเ้ กี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาเมือง
แนวคิดและกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวต้องการการสนับสนุน และการมีส่วนร่วมจาก ทุกองค์กร
กลุ่มต่าง ๆ และอาสาสมัครในเชี ยงใหม่ทัง� สิ�น

ร่วมสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของ
เชี ยงใหม่สร้างสรรค์
เชียงใหม่สร้างสรรค์คอื เครือข่ายอาสาสมัคร เรามุง่ หวังว่าวิสยั ทัศน์และแนวคิดต่างๆ
ของเชียงใหม่สร้างสรรค์จะได้รบั การเผยแพร่โดยองค์กร กลุม่ และประชาชนจากทุก
สาขาอาชีพ คุณสามารถร่วมทํางานกับเราได้ ไม่วา่ จะเป�นความร่วมมือโดยตรงหรือ
ความร่วมมือผ่านการจัดโครงการต่าง ๆ งาน หรือกิจกรรมของท่านเอง ที่มี
วัตถุประสงค์มุง่ พัฒนาเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวมของเชี ยงใหม่
เชี ยงใหม่สร้างสรรค์เปรียบเสมือนแหล่งรวมแนวคิด ทุกคนคือเจ้าของเชี ยงใหม่
สร้างสรรค์และทุก ๆ คนสามารถอุ ทศิ แรงกายแรงใจ และพลังสมองให้กบั การ
สร้างสรรค์เมือง และเพราะเราเป�นเครือข่ายอาสาสมัคร เราจึงมีความต้องการ
คนที่ลงมือทํางานพร้อมกันกับแนวคิดต่าง ๆ
สําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เราได้วางแผนไว้แล้ว เรายังคงต้องการผู ้สนับสนุน
อาสาสมัคร หรือองค์กรที่เต็มใจและพร้อมเป�นผู น้ าํ ในการจัดการบางกิจกรรม
กรุณาติดต่อเราหากคุณสนใจตอบรับการส่งเสริมและสนับสนุน หรือร่วมแบ่งปั นการ
จัดกิจกรรม หรือแม้กระทั่งต้องการการสนับสนุนจากเราในทางใดทางหนึ่งก็ตาม
ท้ายที่สดุ นี� เราอยากให้ทกุ คนช่ วยกันใช�ตราสัญลักษณ์ (Logo) ของเชี ยงใหม่
สร้างสรรค์ เพื่อแสดงการสนับสนุนถึงแนวคิดและวิสัยทัศน์ของพวกเรา
ให้เป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน

How to get
involved / support
Creative Chiang Mai is a voluntary network. We hope that
the vision and ideas of the Creative Chiang Mai initiative
are shared by many organizations, groups and people from
all walks of life. You can either work with us directly or
(continue to) organize projects, events and activities that
improve the city, economy and society of Chiang Mai.
It is like an open pool; everybody owns Creative Chiang
Mai and can contribute to creative city making. As we
are a network of volunteers, we need doers as well as
ideas.
For our planned activities, we need sponsors, volunteers or
organizations willing to take the lead in organizing and
managing some of the activities. Please contact us if you
would like to sponsor or support us, if you want to share an
upcoming event or require our support in some other way.
Last but not least, we encourage everybody to use the Creative
Chiang Mai logo to show support for the idea and vision.

