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Thông tin về thầy Từ Lạc Văn :
Tên tiếng Anh : Wally Hsu
Học lực : Tiến sĩ nghành Quản lý thương mại trường đại học Maryland - Mỹ 
Kinh nghiệm :
Giám đốc Phòng kinh doanh công ty nước ngoài
Phó chủ nhiệm khoa Phát triển nghề nghiệp kiêm trợ lý Giáo sư khoa Kỹ thuật Học 
viện quản lý trường đại học Nguyên Trí 
Sở trường : 
Thành lập và quản lý đội , hành vi tổ chức và ra quyết định , quản lý và đưa ra 
sách lược , quản lý nguy cơ khủng hoảng

Để sinh viên hiểu hơn về tình hình vận hành của các 
doanh nghiệp trong xã hội , tích lũy năng lực công 
sở từ việc thực tập , từ ngày 5 đến ngày 9/9 và ngày 
13/10 trường đại học Nguyên Trí tổ chức「Sáng tạo 
xã hội – Trại hè phát triển tài năng lãnh đạo「dưới sự 
hướng dẫn của thầy Từ Lạc Văn - giáo sư Học viện 
nghành quản lý , sinh viên thông qua hội trại sẽ học 
hỏi được năng lực giải quyết vấn đề và sự độc lập về 
suy nghĩ , đồng thời có sự chuẩn bị để bước chân vào 
nơi làm việc. Từ Lạc Văn kỳ vọng「Mỗi sinh viên không 
chỉ là leader「team-builder và follower tốt mà nên 
học được “Làm thế nào dùng năng lực của nghành 
thương mại để thay đổi hoặc giải quyết các vấn đề xã 
hội” đây mới là mục tiêu lớn nhất của trại hè.     

ĐÀO TẠO LÂU DÀI DOANH NHÂN TRẺ 
CÓ LÒNG HƯỚNG TỚI XÃ HỘI

Người hiện đang làm việc tại công ty - Lâm Nguyệt 
Sầm đã sáng lập trại hè vào năm 2011 , về sau trại 
hè「Doanh nhân trẻ quan tâm xã hội「do thầy Từ Lạc 
Văn phụ trách đã tổ chức liên tiếp 4 năm , năm nay 
là năm thứ 7 với hơn 520 bạn trẻ với tinh thần「Ý 
thức sáng tạo xã hội , tinh thần nhà sáng nghiệp , 
sinh viên với tài năng lãnh đạo「, những vấn đề mà 
các bạn sinh viên quan tâm rất đa dạng như sự quan 
tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn neo đơn 
, bảo vệ môi trường , an toàn thực phẩm , phúc lợi 
xã hội , phúc lợi dành cho người già , nhân lực nhàn 
rỗi , thích ứng văn hóa , sản xuất và tiêu thụ các sản 
phẩm nông nghiệp v.v   

Trại hè lần này vẫn tiếp tục duy trì tinh thần của 
những năm trước , trải qua 5 ngày với những hoạt 
động như tọa đàm , hoạt động theo nhóm , diễn 
thuyết , hạng mục đoàn thể được mô phỏng theo mô 
hình công việc thu nhỏ cùng những chủ đề riêng biệt 
, để sinh viên luyện tập hợp tác theo nhóm và năng 
lực giải quyết vấn đề cũng như tư duy sáng tạo , 
đồng thời thông qua việc thảo luận thực tế cũng 
như động não suy nghĩ để sinh viên tự đưa ra bảng 
kế hoạch , trực tiếp đối mặt và giải quyết những vấn 
đề xã hội trong thực tế.

Từ Lạc Văn nói「Doanh nghiệp xã hội coi trọng việc
「Dùng năng lượng doanh nghiệp cải thiện các vấn 
đề xã hội「thế nên hội trại lần này với 3 sloga「Làm 
việc tốt để kiếm tiền , kiếm tiền để làm việc tốt「,
「Sáng nghiệp doanh nghiệp xã hội : năng lượng mới 
thay đổi thế giới「,「Xây dựng xã hội mới : làm thế 
nào để dùng năng lực doanh nghiệp cải thiện vấn đề 
xã hội「dùng để truyền đạt tinh thần của các doanh 
nghiệp xã hội , chúng tôi sẽ dẫn dắt sinh viên cùng 
nỗ lực thực hiện.  

TIẾP THU Ý KIẾN QUẦN CHÚNG 
CÙNG GIAO LƯU HỌC HỎI  NUÔI 
DƯỠNG TƯ DUY DOANH NGHIỆP XÃ 
HỘI

Trại hè được sinh viên nhiệt liệt hưởng ứng và ủng 
hộ từ giới doanh nghiệp là do việc loại bỏ những 

THẦY GIÁO TỪ LẠC VĂN 
THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
NGUYÊN TRÍ  THÚC ĐẨY 
GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP
元智大學領導才能發展營　
徐樂文：培育社企新力量

文／ Rick　圖／徐樂文
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kiến thức cứng nhắc trong sách vở và những lý luận 
lạ lẫm , để sinh viên dùng phương thức Hackathon 
tiến hành thảo luận , cùng với việc mời nhà sáng lập 
doanh nghiệp xã hội nổi tiếng Social Enterprise (SE) 
hoặc các doanh nghiệp liên quan đến diễn thuyết 
, tổ chức xã hội được công nhận với sự ghé thăm 
nhiều lần , đưa sinh viên vào phương thức vận hành 
của doanh nghiệp xã hội , mượn những chia sẻ của 
các chủ doanh nghiệp để học hỏi những kinh nghiệm 
quý báu mà trong trường không học được. 

Trong quá trình dẫn dắt trại hè , Từ Lạc Văn cho rằng 
, để toàn đội cùng nhau tiến hành thuận lợi thì đây 
là kết quả của sự đồng lòng , ngoài việc các sinh 
viên tích cực tham dự , chủ doanh nghiệp SE , các 
diễn giả đều loại bỏ những khó khăn , bớt chút thời 
gian quý giá đến chia sẻ những điều tâm đắc trong 
những năm tháng dài tích lũy , tinh thần tích cực và 
nhiệt tình làm nhiều người khâm phục , đây cũng là 
những tố chất mà các bạn sinh viên cần học theo. 

THAM GIA NHỮNG CUỘC THI NGOÀI 
TRƯỜNG HỌC ĐỂ MÀI GIŨA KINH 
NGHIỆM

Các đội và sinh viên tham gia trại hè từng nhận 
được nhiều giải thưởng về “Sáng tạo doanh nghiệp 
xã hội” như giải thưởng「Cuộc thi cạnh tranh sáng 
nghiệp doanh nghiệp xã hội Yunus lần thứ 1 năm 
2016「đạt Giải nhì toàn quốc (cuộc thi do người 
đạt Giải thưởng hòa bình Noben – ông Muhammad 
Yunus đảm nhận vai trò ban giám khảo và trao giải), 

Cuộc thi Sáng nghiệp Vạn Lý Mã lần thứ 10 năm 
2017 , Kế hoạch thực hiện ước mơ lần thứ 2 – Tuyên 
thệ tuổi trẻ (số tiền thưởng đạt được 5000000 Đài 
tệ), Cuộc thi Sáng nghiệp doanh nghiệp xã hội Đào 
Viên, Cuộc thi Yunus và tọa đàm về doanh nghiệp xã 
hội trẻ , Cuộc thi Sáng nghiệp và sáng tạo xã hội lần 
thứ 2 , Cuộc thi sáng tạo giữa những người trẻ và 
già v.v, còn có những đội và các bạn sinh viên năm 
3 đã thành lập công ty vào tháng 2 năm nay (công ty 
trách nhiệm hữu hạn xã hội Lân Trù).

Từ Lạc Văn nói「Cảm ơn chủ doanh nghiệp SE dùng 
“Trồng hạt giống hy vọng” nhiệt tình đến chia sẻ 
sự kiên trì trong quá trình lập nghiệp , giá trị và câu 
chuyện thương hiệu để các bạn sinh viên và nhân 
viên được biết. Ngàn dặm đường dài dưới chân ta 
, tin rằng các bạn sinh viên sẽ không ngừng nổ lực 
, sáng lập càng nhiều doanh nghiệp theo hình thức 
quan tâm xã hội và sáng tạo.

Kho tàng kiến thức :
Hackathon là gì ?

Hackathon là từ kết hợp giữa Hack + Marathon , là 
hình thức nhiều người cùng tiến hành “Marathon” 
trong một khoảng thời gian dài “cân não” (Hack).

( from http://www.seinsights.asia/aboutse)

Doanh nghiệp xã hội Social Enterprise (SE) là gì ?
“Doanh nghiệp xã hội” là tổ chức dùng phương thức 
doanh nghiệp để giải quyết vấn đề môi trường hoặc 
xã hội nào đó , như việc đưa ra dịch vụ / sản phẩm 
thúc đẩy bảo vệ môi trường hoặc trách nhiệm xã hội 
, tạo cơ hội việc làm cho những người thiệt thòi yếu 
kém , phục vụ / mua những sản phẩm do các đơn 
vị vùng xa hoặc yếu kém bán. Tổ chức này có thể 
dùng phương thức kinh doanh hoặc phi lợi nhuận 
để tồn tại , đồng thời có doanh thu và lợi nhuận. Lợi 
nhuận này chủ yếu dùng đầu tư vào bản thân của 
doanh nghiệp xã hội , tiếp tục giải quyết những vấn 
đề về môi trường hoặc xã hội , không phải do người 
đầu tư giành lợi ích nhiều nhất.

( from http://www.seinsights.asia/aboutse)

照片來源：青年創世代

照片來源：青年創世代
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文／ Rick　

圖／徐樂文

徐樂文小檔案：

英文名：Wally Hsu

學歷：美國馬里蘭大學商管博士

經歷：

外商公司營運部經理人

元智大學管理學院客座技術職助理教授

兼學生職涯發展辦公室副主任

專長：

團隊建立與管理、組織行為與決策制定、

策略制定與管理、危機管理

為了讓學生更了解社會企業的運作狀況、從實踐中累

積職場必備能力，元智大學於 9 月 5 日至 9 日及 10 月

13 日舉辦「社會創新—領導才能發展營隊」，由管理

學院教授徐樂文帶領，讓學子能夠在營隊中，獲得獨

立思考與解決問題的能力，並提早為職場做準備。徐

樂文期盼，「讓每個學生不單要成為一個好的 leader、

team-builder 及 follower，更要學會 『如何用商業力

量去改變或解決社會問題』是這個營隊最大的目標。」

長期耕耘 培育心懷社會的青年企業家
領才營隊自 2011 年由目前已至企業服務的林玥岑老師

所開辦 , 後由徐樂文老師接力持續辦理四年的培育「心

懷社會的青年企業家」，迄今已邁入第七個年頭，共

有超過 520 位具 「社會創新意識、創業家精神、領導

才能的學生」，在課程指引下，學生關心的議題面向

相當多元，涵括弱勢關懷、環境保護、食品安全、社

會福利、老人福祉、閒置勞力、文化適應、農業產銷

等等。

本次營隊也延續過往精神，透過 5 日密集特定主題工

作坊模式的講座、課堂活動、演講、團隊項目，讓學

生練習到團隊合作與解決問題的能力及創造性思維，

並透過實際討論與腦力激盪，讓學生提出企畫案，直

接面對與解決真實的社會議題。

徐樂文說，「社會企業強調『以商業力量改善社會問

題』，因此，這次營隊以 3 大 slogan 來表達社企的核

心精神，包括『做好事賺錢，賺錢做好事』、『社會

企業創業：改變世界的新力量』、『社會創新：如何

用商業力量去改變社會問題』，我們將帶領學生，努

力實踐。」

集思廣益　透過產學互動培養社企思維
領才營之所以能夠獲得學生廣大的回響及業界支持，

在於跳脫死板的教科書內容及生硬的理論，讓學生直

接藉由「黑客松」（Hackathon）模式進行討論，並邀

請知名的社會企業 (Social Enterprise，簡稱 SE) 創辦

人或相關產業的參與者進行演講、參訪屢獲肯定的社

企組織，引導學生投入社企運作模式，藉由業主的分

享，獲得學校學不到的寶貴經驗。

帶領營隊的過程中，徐樂文認為，能夠讓營隊順利進

行，是大家齊心協力的結果，除了學生們的熱情參與，

SE 業主、講者也都排除萬難，在百忙之中前來營隊分

享長年累積的實務心得，積極與熱情的精神令人相當

敬佩，這也是學生必學的社企經營者特質。

校外參賽 磨練商業模式 
此營隊所培育出來的同學團隊，也榮獲了不少相關的

「社會創新及社企創新創業」比賽的獎項如「2016 尤

努斯第一屆社會創新與創業競賽」獲得全國第二名 ( 此

競賽由諾貝爾和平獎得主尤努斯博士親自擔任評審並

頒獎 )、2017 第十屆千里馬創業競賽、第二屆台積電

青年築夢計畫－我的青春宣言 ( 獲得獎金 50 萬 )、桃

園社會企業創業競賽、社會型企業青年論壇暨尤努斯

獎、第二屆社會創新與創業競賽、青銀族代間創意創

新競賽等獎項，更有學生團隊於今年 2 月，大三就成

立公司 ( 鄰廚社會企業有限公司 )。

徐樂文說，「非常感謝 SE 業主能夠以『撒下希望種子』

的熱情來為營隊學員及工作人員分享他們創業的堅持、

價值及品牌故事。千里之行，始於足下，相信學生能

在不斷的鍛鍊中，開創更多兼具社會關懷與創意的企

業模式。」

小知識：

什麼是「黑客松（Hackathon）」？

「 黑 客 松 」 為 「 黑 客 + 馬 拉 松 」（Hack + 

Marathon）的組合字，是眾人聚在一起以「馬拉松」

（Marathon）的方式進行一段長時間「腦力激盪」

（Hack）的活動。

什麼是「社會企業（Social Enterprise 簡稱 SE）」？

廣義而言，「社會企業」指的是一個用商業模式來

解決某一個社會或環境問題的組織，例如提供具社

會責任或促進環境保護的產品／服務、為弱勢社群

創造就業機會、採購弱勢或邊緣族群提供的產品／

服務等。其組織可以以營利公司或非營利組織之型

態存在，並且有營收與盈餘。其盈餘主要用來投資

社會企業本身、繼續解決該社會或環境問題，而非

為出資人或所有者謀取最大的利益。

( from http://www.seinsights.asia/aboutse)


