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The environment is where we all 
meet; where we all have a mutual 

interest; it is the one thing all of us 
share. 

“สภาพแวดลอมเปนที่ซึ่งเราทุกคนมาพบกัน 
ที่ซึ่งเราทุกคนมีความสนใจรวมกัน 

มันเปนสิ่งเดียวที่เราทุกคนรวมแบงปน” 

Lady Bird Johnson /
 เลดี้ เบิรด จอหนสัน
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โครงการทุนการ ึก า บริ ัท กรุงไทยการไฟฟา จํากัด 

ปนคนใ เปนบุคคลคุณภาพ ที่ซื่อ ัตย กตัญ ู คน าตั เอง และคิดถึง นร ม

18 ปีที่ผ่านมา โครงการทุนการศึกษา 

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ�า จํากัด ได้สร้างโอกาส

ทางการศึกษาและเติมเต็มศักยภาพให้นักเรียนทุนฯ

กว่าสามพันคนอย่างรอบด้าน ทั�งทักษะวิชาการ

และวิชาชีพ ท่ีสําคัญได้ถ่ายทอดดีเอ็นเอที่เป�นอัตลักษณ์

แก่เยาวชนเหล่านี�ให้เป�นคนมีคุณธรรม ซ่ือสัตย์ 

และกตัญ�ู เป�นเมล็ดพันธุ์มีคุณค่าที่ผันผ่านวันเวลา 

เติบโตและผลิผลที่งดงาม โดดเด่น เพราะได้รับ

โอกาสทางการศึกษา เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ�น 

ผ่านพ้นความยากจน มีอาชีพการงานมั่นคง และยังเกิด

โอกาสของการได้เป�น “ผู้ให้” เผื่อแผ่ไปถึงผู้อื่น 

หลังจากที่ตนสามารถยืนได้ด้วยตัวเองแล้ว!

ก้าวสู่ปีที่ 19
พลังของการให้โอกาสทางการศึกษา
สู่การพัฒนาเยาวชนของชาติอย่างยั่งยืน

CSR TODAY

19th Anniversary, Valuable to Society
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จากก้าวแรก
จนถึงวันนี้

940 คน 
จบปริญญาตรี

400 คน 
จบอาชีวศึกษา

77 จังหวัด
ที่ได้รับโอกาสอย่างทัว่ถึง

1,340 คน 
ที่สําเร็จการศึกษา
 สู่ผลผลิตของชาติ

จากนักเรียนทุนฯ คนแรกท่ี ําเร็จการ ึก า จนมาถึง ันนี้ 
จาก ันแรกที่ไดเกิด ัญญาใจกับครอบครั ของเด็กๆ ที่
ยากจน าจะทําใ ลูก ลานของพ กเขาไดเรียน นัง ือ
จนถึงชั้น ูง ุด จากคนแรก ู ันนี้ 18 ปที่เปนผลิตผล ําคัญ
ของประเท  กลบั บูานเกดิ เขาไปมี นร มพฒันาทองถิน่ 
ประกอบอาชพี จุรติ ดแูลครอบครั และ งัคมรอบขาง 

762 คน!
ที่กําลังได้รับการ
ส่งเสริมในปัจจุบัน
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"# ก้าวต่อไป
ในปีที่ "#

 เ นทางซเีอ อารของชารป กรงุไทย
การไฟฟาในป 2563 ยงัเตม็ไปด ยกิจกรรม
ที่ ลาก ลายและเพือ่ประโยชนตอเยา ชน
ของประเท  ซึ่งยังคงมุงเนนทางดาน
งานการ ึก าที่แมจะเปนงานยาก ซึ่งตอง
ทําอยางจริงจัง และตอเน่ือง ลายปจึงจะ
เกดิประโยชนและ งผลลัพธตอ งัคมอยาง
แทจริง
 โครงการโดดเดนใน ป 2563 
โครงการทุนการ ึก า บริ ัท กรุงไทย
การไฟฟา จํากัด ไดร มกับม า ิทยาลัย
ม ิดลจัดทํางาน ิจัยโครงการทุนฯ ขึ้น   
เพื่อถอดบทเรียน และ ิเคราะ ผลลัพธที่
เกิดข้ึนกับเยา ชน ที่ เปนผลผลิตของ
โครงการทุนฯ าตลอดระยะเ ลา 18 ป ที่
ผานมา ไดใ  !โอกา ” แกเดก็ และเยา ชน
ท่ียากจนในชนบท ไดรบัโอกา ทางการ กึ า 
โดยการมอบทุนการ ึก าอยางตอเนื่อง 
จนจบการ ึก าระดับช้ันอาชี ึก าและ
อุดม ึก านั้น นักเรียนทุนฯ ามารถนํา 
“ค ามรู” ท่ีไดไปใชประกอบอาชีพ มี
คุณธรรมในการดําเนินชี ิต จนนําไป ู 
“การ ลุดพนจากค ามยากจนไดอยาง
ยั่งยืน”  และเพื่อใ ผล ิจัยทาง ิชาการ
เกดิประโยชนแกภาคการ กึ า ภาค งัคม 
และภาคธุรกิจ ที่ ามารถนําผล ิจัยไป
ขยายผลใ เกิดองคค ามรู เพื่อช ยเ ลือ
แก ังคมและประเท ชาติตอไป 
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แนวคิดของการดําเนินงาน
โครงการทุนฯ ที่ผ่านมา 

เพื่อเติมเต็มศักยภาพเยาวชนไทย
อย่างรอบด้าน

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2 ระยะที่ 3

ระยะที่ 4

ระยะที่ 4 
พ.ศ. 2563 2564
เติมเต็มศักยภาพให้
นร.ทุนฯ อยา่งรอบด้าน
ï  ความรู้ที่เปน็ประโยชนใ์นการศกึษาï ทกัษะชีวติ ความคดิสรา้งสรรค์ 

วิเคราะห์ แก้ปัญหา
ï ความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ 

และอาชีพใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทัง้
ปัจจุบันและอนาคต

ï ความรู้ที่เน้นการทําประโยชน์
เพื่อส่วนรวม

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ให้ความรู้รอบตัว
เสริมทักษะชีวิต

ì เข้าสู่สังคม Digitalî
วิเคราะห์เชิงลึกของระบบการศึกษาไทย
วิเคราะห์การเบี่ยงเบนความคิดของนร.ทุนฯ

ปรับนโยบาย และกลยุทธ์ใหม่
สร้างให้นักเรียน
ì คิดเป็นî

เข้าสู่บทบาท 
Knowledge Transfer

สร้างครูให้มีคุณสมบัติ
ที่แข็งแรงทางความคิด

และปรับตัวได้เร็ว
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