The Tea Leaf Center Co., Ltd

www.thetealeafcenter.org | Facebook: www.facebook.com/tealeafcenter
Chiang Mai, Thailand

Job Description: Communications Intern
Deadline: 24th June 2022

รายละเอียดงาน: นักศึกษาฝึ กงานด้านการสื่อสาร
หมดเขตภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2565
The Tea Leaf Center
The Tea Leaf Center Co., Ltd. is a social enterprise research and training consulting firm registered and
based in Thailand and working throughout Southeast Asia.

เดอะ ที ลีฟ เซ็นเตอร์
บริษัท
เดอะ
ที
ลีฟ
เซ็นเตอร์
จำกัด
ที่ให้คำปรึกษำด้ำนกำรวิจยั และกำรฝึ กอบรมที่จดทะเบียนและตัง้ อยู่ในประเทศไทย
และดำเนินงำนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เป็ นวิสำหกิจเพื่อสังคม

We seek to shift the balance of power in international development and research toward local
organizations, communities and individuals directly impacted by the issues they are working on. We do
this through three work areas: 1) mentorship and training to local groups, organizations, and communities
to improve their research skills and increase the impact of their research; 2) support to early-career
researchers from Southeast Asia working in civil society; and 3) MEAL services focused on creating more
effective empowerment and more equitable partnerships.

เรำพยำยำมที่จะเปลี่ยนสมดุลอำนำจในกำรพัฒนำและกำรดำเนินงำนวิจยั ระหว่ำงประเทศ สูอ่ งค์กรท้องถิ่น ชุมชน
และผูท้ ่ไี ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจำกประเด็นที่พวกเขำกำลังเผชิญอยู่ โดยมีขอบเขตกำรทำงำนสำมส่วน ได้แก่ 1.
เป็ นผูใ้ ห้คำปรึกษำและฝึ กอบรมให้กบั กลุม่ คนท้องถิ่น
องค์กรพัฒนำเอกชน
และชุมชนต่ำง
ๆ
ในกำรพัฒนำทักษะกำรดำเนินงำนวิจยั และเพิ่มผลกระทบที่เกิดจำกงำนวิจยั ของพวกเขำ
2.
ช่วยเหลือนักวิจยั มือใหม่จำกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ที ำงำนภำคประชำสังคม
3. ดำเนินงำนด้ำนกำรติดตำมผล
ประเมินผล ควำมรับผิดชอบ และกำรเรียนรู ้ (Monitoring, Evaluation, Accountability, and Learning)
ที่ม่งุ เน้นกำรสร้ำงเสริมพลังอย่ำงมีประสิทธิภำพและควำมร่วมมือที่เสมอภำค

The Tea Leaf Center is founded and directed by two experienced researchers who have lived and worked
across Southeast Asia, and now has diverse staff from the US, Myanmar, and Thailand. Since its inception
in 2019, the Tea Leaf Center has conducted many training and research projects, with its focus on
Myanmar and northern Thailand. It has also formed strong connections with other CBOs, CSOs, and
NGOs to collaborate in the future.

The Tea Leaf Center Co., Ltd
Website: www.thetealeafcenter.org | Facebook: www.facebook.com/tealeafcenter
Chiang Mai, Thailand
Since the Tea Leaf Center is still in its start-up phase, this position gives the opportunity to contribute to
the development of the organization, to learn about managing social media and organizing events, and
to meet researchers from around the world.

เดอะ
ที
ลีฟ
เซ็นเตอร์
ก่อตัง้ และดำเนินงำนโดยนักวิจยั ที่มีประสบกำรณ์สองท่ำน
ซึ่งเคยอำศัยอยู่และทำงำนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในปั จจุบนั มีเจ้ำหน้ำที่จำกหลำกหลำยประเทศทำงำนร่วมกัน
เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกำ ประเทศพม่ำ และประเทศไทย นับตัง้ แต่กำรก่อตัง้ องค์กรในปี 2019 เดอะ ที ลีฟ เซ็นเตอร์
ได้จดั กำรฝึ กอบรมและดำเนินงำนวิจยั โครงกำรต่ำง
ๆ
โดยเน้นไปที่ประเทศพม่ำและภำคเหนือของประเทศไทย
และยังมีควำมสัมพันธ์ท่แี น่นแฟ้นกับองค์กรชุมชน
องค์กรภำคประชำสังคม
และองค์กรพัฒนำเอกชน
ที่จะสร้ำงควำมร่วมมือกันในอนำคต
เนื่องจำก เดอะ ที ลีฟ เซ็นเตอร์ ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น งำนนีจ้ ึงเปิ ดโอกำสให้มีสว่ นร่วมในกำรพัฒนำองค์กรร่วมกัน
เรียนรูก้ ำรจัดกำรสื่อออนไลน์และจัดกิจกรรม และพบปะกับนักวิจยั จำกทั่วโลก
The Position
The Tea Leaf Center is recruiting a communications intern to support tasks including collecting resources
for our monthly newsletter, creating and editing social media posts, and other similar projects. The
communications intern will help the Tea Leaf Center share knowledge about research with its audience
and increase visibility and awareness of the Tea Leaf Center’s work.
In this position, you will learn about preparing communications and social media posts for a regional
organization while experiencing a diverse and dynamic working environment. You will also gain exposure
to civil society organizations doing work on development, human rights, education, and other topics in
Southeast Asia by monitoring and summarizing their research work.
This position will be part-time, with two days a week of work in the Tea Leaf Center office in San Sai
Noi. The communications intern will receive stipend of 1,600 THB per month.

ตาแหน่งทีร่ ับสมัคร
เดอะ
ที
ลีฟ
เซ็นเตอร์ กำลังรับสมัครนักศึกษำฝึ กงำนด้ำนกำรสื่อสำรเพื่อสนับสนุนงำนด้ำนต่ำง
ๆ
รวมถึงกำรรวบรวมข้อมูลสำหรับจดหมำยข่ำวรำยเดือนขององค์กร สร้ำงและตัดต่องำนด้ำนสื่อ และโครงกำรอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
นักศึกษำฝึ กงำนด้ำนกำรสื่อสำรจะช่วยองค์กรในกำรเผยแพร่องค์ควำมรู ท้ ่เี กี่ยวข้องกับงำนวิจยั กับผูอ้ ่ำน
เพื่อเพิ่มกำรเข้ำถึงและสร้ำงควำมตระหนักด้ำนกำรทำงำนของ เดอะ ที ลีฟ เซ็นเตอร์
ในตำแหน่งงำนนี ้
นักศึกษำฝึ กงำนจะได้เรียนรู เ้ กี่ยวกับกำรจัดเตรียมรูปแบบกำรสื่อสำรและโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับองค์กรระดับภู
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มิภำค
ในสภำพแวดล้อมกำรทำงำนที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำย
นอกจำกนี ้
นักศึกษำฝึ กงำนยังได้สมั ผัสกับกำรทำงำนขององค์กรภำคประชำสังคมต่ำง ๆ ที่ทำงำนด้ำนกำรพัฒนำ สิทธิมนุษยชน
กำรศึกษำ และหัวข้ออื่น ๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่ำนกำรติดตำมผลและสรุปผลงำนวิจยั ของพวกเขำ
ตำแหน่งนีเ้ ป็ นงำน part-time ทำงำนสองวันต่ออำทิตย์ ที่สำนักงำน เดอะ ที ลีฟ เซ็นเตอร์ ซึ่งตัง้ อยู่ในตำบลสันทรำยน้อย
และนักศึกษำฝึ กงำนจะได้รบั ค่ำตอบแทน 1,600 บำทต่อเดือน
Responsibilities
• Assist on planning social media posts and campaigns, including assisting colleagues prepare posts
based on their work and preparing graphics and other materials to accompany posts.
• Monitor, collect and share resources about research, and research reports published by civil
society organizations in Southeast Asia, through our newsletter and social media.
• Assist with identifying potential partners and/or clients by monitoring social media and
supporting the Finance, Admin and Outreach Officer to conduct stakeholder mapping.
• Assist in organizing events to promote locally-led research, including public talks, forums,
roundtables, and others, as relevant.
Qualifications
• Enrolled in the 3rd or the final year of bachelor’s studies or a recent graduate in Social Sciences,
Political Science, Journalism, Mass Communication, or related fields.
• Good knowledge of social media platforms.
• Fluent Thai or Burmese and proficient English; another regional language including Karen, Shan
or Lao would be considered an asset.
• Interest in supporting and working with local civil society organizations.
• Ability to interact respectfully and inclusively with people of diverse backgrounds, including
ethnic and religious minorities and other marginalized populations.
How to Apply
Send the following application materials to info@thetealeafcenter.org with the subject line
“Communications Intern” by 24th June 2022. (Applications will be reviewed when received and a decision
may be made before the deadline):
• CV/resume; and
• Cover letter explaining relevant experience and reason for applying.

