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วัตถุประสงค�
1.   เพ�่อเป�ดโอกาสให�เด็กยากจนมีโอกาสได�รับการศึกษาอย�างต�อเนื่องถึงระดับอาชีวศึกษาหร�อระดับ
       อุดมศึกษา

2.  เพ�่อปลูกฝ�งและพัฒนาความคิดของเด็กและเยาวชนให�ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา
     ศีลธรรม จร�ยธรรม และแนวทางการดำเนินชีว�ตอันถูกต�อง  เพ�่อให�มีความรับผิดชอบต�อตนเอง
     ครอบครัว และสังคม

3. เพ�่อให�เด็กและเยาวชนได�ตระหนัก และเพ�ยรพยายามที่จะคงรักษาไว�ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
     ของท�องถิ�นตนเอง และสามารถผสมผสานความกลมกลืนระหว�างวัฒนธรรมท�องถิ�นและวัฒนธรรม-
     เมือง และนำความรู�ไปใช�ในการพัฒนาท�องถิ�นของตนเอง

ก�อตั้ง พ.ศ.
“โอกาสสำคัญต�อชีว�ตและตัวตน”

ถึงป�จจ�บัน

ให�ทุนการศึกษาอย�างเท�าเทียมกัน
อย�างต�อเนื่อง

จนจบระดับอาชีวศึกษา
หร�ออุดมศึกษา

1.
ส�งเสร�มและสนับสนุนการเร�ยน
ที่ตอบโจทย� อาชีพของอนาคต

    ให�ตรงกับทักษะ
และ ความถนัด

ของนักเร�ยนทุนฯ

2.
ถอดบทเร�ยนการดำเนินงานในรูปแบบ
งานว�จัย และสร�างตัวอย�างขององค�กร

ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา
ในการพัฒนาทรัพยากร “คน”

ที่เป�นสิ�งสำคัญของประเทศ

3.
สร�างเคร�อข�าย

ทั้งหน�วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

4.

นโยบาย

โครงการทุนการศึกษา
บร�ษัท กรุงไทยการไฟฟ�า จำกัด



สิ�งที่เราให�นักเร�ยนทุนฯ

ทุนการศึกษา

Knowledge
Transfer

$B

กิจกรรม

ความรู�ที่เป�นประโยชน�ในการศึกษา
ทักษะชีว�ต (ความคิดสร�างสรรค� ว�เคราะห� แก�ป�ญหา)
ความรู�ที่ทันต�อสถานการณ� และอาชีพใหม�ๆ 
ที่เกิดข�้นทั้งป�จจ�บันและอนาคต
ความรู�ที่เน�นการทำประโยชน�เพ�่อส�วนรวม

กตัญู

ของนร.ทุนฯ

ค�นหาตัวเอง
คิดถึงส�วนรวม

DNA
ซื่อสัตย�

“ชีว�ตมีเป�าหมาย มองเห็นตัวเอง 
มองกลับไปที่ส�วนรวม
คืนคุณค�าสู�สังคม”

ประเทศได�
“พลเมืองที่มีคุณภาพ

ต�อสังคมและเศรษฐกิจ”

คาดหวังให� “คิดเป�น ทำงานเป�น”



การดำเนินงาน ของโครงการทุนการศึกษาฯ

ความรู�ที่เป�นประโยชน�ในการศึกษา
ทักษะชีว�ต (ความคิดสร�างสรรค� ว�เคราะห� แก�ป�ญหา)
ความรู�ความเป�นมนุษย�
ความรู�ที่ทันต�อสถานการณ� และอาชีพใหม�ๆ
ที่เกิดข�้นทั้งป�จจ�บันและอนาคต
ความรู�ที่เน�นการทำประโยชน�เพ�่อส�วนรวม

เติมเต็มศักยภาพให�นร.ทุนฯ
อย�างรอบด�าน

ระยะที่ 4

ระยะที่ 1
2554 - 2557 2558 - 2562

2563- 2569

พ
.ศ

.

พ.ศ. พ.ศ.
พ

.ศ.

ระยะที่ 2 ระยะที่ 3

ปลูกฝ�งคุณธรรม จร�ยธรรม

ให�ความรู�รอบตัว
เสร�มทักษะชีว�ต

“เข�าสู�สังคม Digital”
ว�เคราะห�เชิงลึกของระบบการศึกษาไทย

ว�เคราะห�การเบี่ยงเบนความคิดของนร.ทุนฯ
ปรับนโยบาย และกลยุทธ�ใหม�

สร�างให�นักเร�ยนทุนฯ

“คิดเป�น”

เข�าสู�บทบาท
Knowledge Transfer

สร�างครูให�มีคุณสมบัติ
ที่แข็งแรงทางความคิด

และปรับตัวได�เร็ว

ระยะที่ 4

พ.ศ.2563-2569



กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ และเติมเต็ม..

ครู
และอาจารย�

กิจกรรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ  “ครู” สามเณร

ทุนฯ

นักเร�ยน
ทุนฯ

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา และ
กิจกรรมอบรมจร�ยธรรมและทัศนศึกษา (ทุกป�)

เพ�่อส�งเสร�มทักษะ ต�างๆ นอกห�องเร�ยน
มีความรู�รอบด�าน ค�นหาตัวเอง เท�าทันต�อสถานการณ�
และทำประโยชน�เพ�่อส�วนรวม

เพ�่อแนะแนวการศึกษาสำหรับสามเณร ทางด�านธรรมะ
และด�านว�ชาชีพให� ได�รับประสบการณ�ใหม�ๆ
เท�าทันต�อสถานการณ� สืบต�อพระศาสนา
และเป�นศาสนทายาทที่ดี

แนะแนวการศึกษา และ กิจกรรม “ปลูกต�นกล�าทางธรรม” 

เพ�่อ สร�างให�ครู มีความแข็งแรงทางความคิด 
และปรับตัวได�เร็วเท�าทันสถานการณ�

กระบวนการเร�ยนรู�อย�างรอบด�าน



ถึงป�จจ�บัน
มีนร.ทุนฯ ครอบคลุม

77 จังหวัด

ตั้งแต�ป�การศึกษา พ.ศ. 2544 - 2562

นร.ทุนฯสำเร็จการศึกษาแล�ว

1,488 คน

1,074คน
72%

414คน
28%



รัฐบาล
เอกชน

(พระ 2 รูป , นักเร�ยนทุนฯ 3 คน)

(92 คน)

9%
56%

(603 คน)

0.01%

ราชภัฏ

(374 คน)

35%

ตั้งแต�ป�การศึกษา พ.ศ. 2544 - 2562

นักเร�ยนทุนฯ 

ระดับอุดมศึกษา



ตั้งแต�ป�การศึกษา พ.ศ. 2544 - 2562 

จำนวนนักเร�ยนทุนฯ 

ว�ทยาศาสตร�
และเทคโนโลยี

บร�หารธุรกิจ
และการจัดการ

มนุษยศาสตร�
และศิลปศาสตร�

ศึกษาศาสตร� สังคมศาสตร�

51%
24%

10% 9% 6%

(ระดับอุดมศึกษา)

จำนวนเต็ม 1,074 คน

ที่จบหลักสูตรต�างๆ 



นักเร�ยนทุนฯ จบระดับอุดมศึกษา ในกลุ�มอาชีพต�างๆ

ไม�ว�าอาชีพอะไร ขอเแค�เพ�ยง..

“เป�นคนดี และเป�นผู�ให� คืนสู�สังคม” รวม     1,074 คน

แพทย�

พยาบาล

ว�ทยาศาสตร� และเทคโนโลยี

ว�ศวกร

บัญชี และการเง�น

ครู

อื่นๆ 

9 คน

348 คน

80 คน

102 คน

99 คน

73 คน

363 คน



ตั้งแต�ป�การศึกษา พ.ศ. 2544 - 2562

จำนวนนักเร�ยนทุนฯ

พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การผลิต

คหกรรมเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
การท�องเที่ยว

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และการสื่อสาร

ในภาคพาณิชยกรรม

54%
ภาคอุตสาหกรรม 

และการผลิต

35%

ผลิตคนคุณภาพ

(ระดับอาชีวศึกษา)

หมายเหตุ แบ�งกลุ�มสาขาว�ชาตามสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

จำนวนเต็ม 414 คน
ที่จบหลักสูตรต�างๆ 

กลุ�มสาขา

ศิลปกรรม

54%

35%

4% 3% 2% 1% 1%

ตอบโจทย�ภาคการผลิตและบร�การ



ป�จจ�บัน

2563

กำลังศึกษา
62.1%

21.3%

16.4%

0.2%

ระดับประถมศึกษา
จำนวน 1 คน

ระดับอาชีวศึกษา
จำนวน 95 คน

ระดับมัธยมศึกษา
สามเณรทุนฯ 15 รูป

ระดับอุดมศึกษา

นักเร�ยนทุนฯ 109 คน

สามเณรทุนฯ 2 รูป
นักเร�ยนทุนฯ 358 คน

มีนักเร�ยนทุนฯ และสามเณรทุนฯ

580
ป�การศึกษา



33.5 
4.5 

 50.0

 100.0

 150.0

 200.0

 250.0

 300.0

 350.0

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

ล�านบาท

Budget
2563

7.2 9.7 10.8 14.8 16.9 15.3 15.1 13.3 13.4 16.2 15.1 18.3 17.2 
27.1 27.7 33.2 30.6 

7.2 

347.1

11.7 18.9 
28.6 

39.4 
54.2 71.1 

86.4 
101.5 

114.8 
128.2 

144.4 
159.5 

177.8 
195.0 

222.1

283.0 
313.6 

249.8

ค�าใช�จ�าย
พ.ศ.2544-2563
347.1ล�านบาท

ค�าใช�จ�ายสะสม
ค�าใช�จ�ายทั้งโครงการแต�ละป�



กลับถิ�นฐานบ�านเกิด 376 คน
จบอุดมศึกษา 1,074 คน

35%
กลับถิ�นฐานบ�านเกิด 236 คน

จบอาชีวศึกษา 414 คน

57%
และช�วยเหลือประเทศชาติ

ตลอด 19 ป�
สู�ผลผลิตในอาชีพที่กลับคืนถิ�น



ส�งเสร�มกิจกรรม

เพ�่อสังคม
ของศิษย�เก�านักเร�ยนทุนฯ

“จากผู�รับ กลับเป�นผู�ให�”
ให�มีจ�ตอาสา และคืนสิ�งดี ๆ กลับคืนสังคม และประเทศ

กิจกรรม “คืนดิน คืนป�า รักษาป�าชายเลน”
ณ โรงเร�ยนธรรมชาติป�าชายเลน จ.สมุทรสงคราม

2557 ร�เร��มกิจกรรมปลูกไผ�ชะลอคลื่น

2560 - 2562 ปลูกป�าชายเลน 30,000 ต�น 
2563   ปลูกป�าชายเลน 10,000 ต�น 

(ไม�รวมต�นกล�าที่นำไปซ�อมแซม)
ป�จจ�บันปลูกแล�ว 40,000 ต�น

ตั้งเป�าหมายปลูกให�ได� 50,000 ต�น ในป� 2564



ธรรมชาติ
เติมเต็มดินตะกอน

ป�กไผ�ชะลอคลื่น
ปลูกป�า ครั้งที่ 1

4,000 ต�น

17 มิ.ย. 2560

โดย FEC+TCE+WPT+ศิษย�เก�า นร.ทุนฯโดย ศิษย�เก�า นร.ทุนฯ

30 ก.ย. 2560

ซ�อม+ปลูก ครั้งที่ 2
500 ต�น

โดย FEC+TCE+WPT+ศิษย�เก�า นร.ทุนฯ

9 มิ.ย. 2561

ปลูกป�า ครั้งที่ 3
5,000 ต�น

โดย FEC+TCE+WPT+ศิษย�เก�า นร.ทุนฯ

7 ก.ค. 2561

ปลูกป�า ครั้งที่ 4
6,000 ต�น

โดย นร. ทุนฯ อุดม+ศิษย�เก�า นร.ทุนฯ
+ชุมชน+จ�ตอาสา

2562

22 พ.ย. 2561

ปล�อยกุ�ง
2,000,000 ตัว
โดย อาสาสมัคร TCE  และชุมชน

1 พ.ค. 2562

ปลูกป�า ครั้งที่ 5
8,500 ต�น

โดย นักเร�ยนในโครงการ 3 ม.+ พนง FEC

11 ส.ค. 2562

ปลูกป�า ครั้งที่ 6
6,000 ต�น

โดย  พนง FEC+พนง.เคร�อ W

2560 25612558 25592557

2563

50,000 ต�น
(50 ไร�)

เป�าหมาย
พ.ศ.2564

ซ�อมป�า (แปลงปลูกครั้งที่6)

2,500 ต�น
โดย  หัวหน�าชุมชน และเยาวชนในพ�้นที่

ปลูกป�า ครั้งที่ 7
10,000 ต�น

โดย  หัวหน�าชุมชน และเยาวชนในพ�้นที่

19 มิ.ย. 256313 ก.ค. 2563

เน�น สร�าง+รักษา
ป�าชุมชน



กิจกรรมเพ�่อสังคม ของศิษย�เก�านักเร�ยนทุนฯ

“จากผู�รับ กลับเป�นผู�ให�”
กิจกรรมจ�ตอาสาช�วยเหลือสังคม อาทิ บร�จาคเลือด ,
บร�จาคสิ�งของช�วยเหลือผู�อื่น ,จัดทำอุปกรณ�ช�วยเหลือ
บุคลากรทางการแพทย� ในสถานการณ�โคว�ด-19 เป�นต�น

อื่นๆ



กับมหาว�ทยาลัยมหิดล เพ�่อ ถอดบทเร�ยน และว�เคราะห�ผลลัพธ �

ว�า ..เมื่อได�รับโอกาสทางการศึกษาแล�ว นักเร�ยนทุนฯ 

ความรู�ที่ได� ไปใช�ประกอบอาชีพ

“การหลุดพ�นจากความยากจน
  ได�อย�างยั่งยืน”

ที่เกิดข�้นกับเยาวชน ที่เป�นผลผลิตของโครงการทุนฯ

มีคุณธรรมในการดำเนินชีว�ต จนนำไปสู�.. 

ได�หร�อไม� อย�างไร?  

ความร�วมมือจัดทำงานว�จัย

สามารถนำ 



ได�แก� การสะท�อนความต�องการที่แท�จร�งของตลาดแรงงานในประเทศ  และรายได�ของประชากร
ตามระดับชั้นการศึกษา 

ได�แก� การสะท�อนคุณค�าความเป�นมนุษย� ทั้งด�านศีลธรรมและทัศนคติ 

มิติด�านการศึกษาแบบองค�รวมของประเทศ    

ถ�ายทอดองค�ความรู�ที่สำคัญในการ “สร�างคน” 

การจัดทำงานว�จัย โครงการทุนการศึกษาฯ
ตอบโจทย� 3 มิติ ได�แก�

ได�แก� สะท�อนกระบวนการเร�ยนรู�ของศึกษาเด็กไทยตั้งแต�รากฐาน จนถึงระดับชั้นสูงสุด  
สะท�อนความสำคัญของระดับการศึกษาของประเทศ 

มิติของโครงสร�างทางเศรษฐกิจ  

มิติของสังคม 
เศรษฐกิจ

การศึกษาสังคม

ผลลัพธ�

  ที่เป�นกำลังหลักของประเทศ โดยเป�ดกว�างให�กับทุกภาคส�วนได�นำไปใช�ประโยชน�



โครงการทุนการศึกษา
บร�ษัท กรุงไทยการไฟฟ�า จำกัด


