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วตัถปุระสงคข์องมลูนิธฯิมลูนิธทิเีอม็บี (TMB Foundation) ก่อตั้งโดยธนาคารทหารไทย
จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2555 เพื่อท าหน้าท่ีหลักในการบริหารและ
ด าเนินงาน โครงการไฟ-ฟา้ โครงการแห่งการใหท้ี่ยั่งยืนของทีเอ็มบี โดยโครงการไฟ-ฟ้า
เป็นโครงการเพื่อสังคมที่ทีเอ็มบี ริเริ่มขึ้นและด าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 ภายใต้
ปรัชญา “Make THE Difference” มีจุดมุง่หมายเพื่อจุดประกายเยาวชนและชุมชนเพื่อ
เปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้มูลนิธิทีเอ็มบี ได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์การ

สาธารณกุศล ล าดับที่ 881 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ตั้งแต่มกราคม ปี 2558

1.  เพื่อส่งเสริมการศึกษา ให้ทุนการศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย

มุ่งเน้นด้านเยาวชนและส่ิงแวดล้อม

2. เพื่อบ าเพ็ญสาธารณกุศลและการกุศลอ่ืน ๆ

3.  ด าเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์

เพื่อสาธารณประโยชน์

4. ไม่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
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I) เกี่ยวกบัมลูนธิิทเีอ็มบี



ที่ตั้ง : 299-301 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700
เบอร์โทรศัพท์ 02-418-0130

• ส านักงานใหญ่
ที่อยู่ : เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล : tmbfoundation@tmbbank.com

โทร. 02-299-1956

เว็บไซต์: www.tmbfoundation.or.th

• ปัจจบุนั ศูนยก์ารเรยีนรูไ้ฟ-ฟา้ เพื่อจดุประกายเยาวชนมทีัง้หมด 4 แห่ง ได้แก่
1. ศูนยเ์รยีนรู ้ไฟ-ฟา้ ประดิพทัธ ์ 

4.  ศูนยเ์รยีนรู ้ไฟ-ฟา้ บางกอกนอ้ย

2.  ศูนยเ์รยีนรู ้ไฟ-ฟา้ ประชาอุทศิ

3.  ศูนยเ์รยีนรู ้ไฟ-ฟา้ จันทน์

ที่ตั้ง : 196/1-2 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ 02-278-4345

ที่ตั้ง : 39/153-4 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพฯ 10140
เบอร์โทรศัพท์ 02-464-3805

ที่ตั้ง : 71-73 ซ.จันทน์ 16 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 
10120
เบอร์โทรศัพท์ 02 -286-7172
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II) ที่ตั้งมูลนธิิทีเอ็มบี



III) โครงสรา้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการมลูนธิทิเีอม็บี ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 7 ท่านซึ่งเป็นผู้ที่ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) โดยมีประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิาร (Chief Executive Officer) เป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ โดย
ต าแหน่ง จ านวน 1 ท่าน และประกอบด้วยกรรมการอื่นอีกจ านวน 6 ท่าน ดังน้ี
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IV) รายงานการด าเนินงานปี 2561
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ด้านการเงนิ :-

• ด้านรายรบั

ในปี 2561 มูลนิธิทีเอ็มบีได้รับเงินบริจาคจ านวนรวม 40.2 ล้านบาทดังนี้

รับบริจาคจากธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 29.5 ล้านบาท

รับบริจาคจากบุคคลภายนอก 10.7 ล้านบาท

• ด้านรายจา่ย
ด้านรายจ่ายในปี 2561 มูลนิธิทีเอ็มบีมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งส้ิน 41 ล้านบาทซึ่งสามารถ
แบ่งตามโครงการดังต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายโครงการ ร้อยละ
1.ค่าใช้จ่ายโครงการสาธารณประโยชน์เพือ่เยาวชน 67 %

ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้ไฟ-ฟ้า (4 แห่งและส่วนกลาง)   63%

ค่าใช้จ่ายโครงการสาธารณประโยชน์เพื่อเยาวชน (กิจกรรมสร้างสรรค์เช่ือมไฟ-ฟ้าสู่โรงเรียน) 3%

ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา 1%

2. ค่าใช้จ่ายในโครงการสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน 10%
3. ค่าใช้จ่ายการบริจาคเพื่อสาธารณกุศลอื่นๆ 23%



IV) รายงานการด าเนินงานปี 2561
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายแบ่งตามโครงการดังต่อไปนี้

ส าหรับค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์การเรยีนรู้ไฟ-ฟ้า จ านวน 25.8 ล้านบาทนั้น
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ โดยรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ปฎิบัติหน้าท่ีในการด าเนินงานศูนย์ไฟ-ฟ้า จ านวน 5 ล้านบาท
ส าหรับการบริจาคเพื่อสาธารณกุศลอื่นๆ นั้น มูลนิธิทีเอ็มบีได้บริจาคเงินเพื่อ       
การสาธารณกุศลจ านวนเงินกว่า 9 ล้านบาท โดยการมอบเงินบริจาคเพื่อมอบชีวิต
ใหม่ให้กับเด็กโรคหวัใจเป็นการต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2561 มูลนิธิทีเอ็มบีได้มอบเงิน
ช่วยเหลือให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยานิวัฒนาฯ โดยสามารถช่วยเด็กโรคหัวใจและเปล่ียนชีวิตเด็กเหล่านี้ให้ดีขึ้นได้ถึง 
305 ราย และมูลนิธิทีเอ็มได้ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ าท่วม สปป. 
ลาว โดยมอบเงินบริจาคพื่อส่งความช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยผ่านสภากาชาดไทย
นอกจากนี้มูลนิธิทีเอ็มบียังได้มอบเงินบริจาคผ่านองค์การสาธารณกุศลอ่ืนๆ เพื่อ
เป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชนด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง

ด้านการเงนิ (ต่อ) :-
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่เยาวชน :-

มูลนิธิทีเอ็มบี ท าหน้าที่หลักอย่างต่อเนื่องในการด าเนินการโครงการไฟ-ฟา้ โครงการ
แห่งการให้ที่ยั่งยืน เพื่อมอบโอกาสและปลูกฝังให้เยาวชนอายุ 12-17 ปี รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์  ผ่านการเรียนรู้ และการท ากิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ ไม่
ว่าจะเป็นศิลปะ ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์ รวมถึงการพัฒนาทักษะและศักยภาพ 
ภาวะการเป็นผู้น า การท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างเป็นระบบ และการเสริมสร้างทัศนคติ
ในการด ารงชีวิต โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  เพื่อท่ีเยาวชนไฟ-ฟ้า จะสามารถน าส่ิงที่
ได้เรียนรู้ ไปร่วมกันให้คืนสู่ชุมชน และเปล่ียนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมี
กิจกรรม/โครงการหลักที่ส าคัญดังนี้ 

• ศูนยเ์รยีนรูไ้ฟ-ฟา้ : ปัจจุบัน มีศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟา้ อยู่ท้ังส้ิน 4 แห่งที่ท าการเปิดสอน
ให้แก่เด็กชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้แก่ ศูนย์ไฟ-ฟ้า ประดิพัทธ์ ศูนย์ไฟ-ฟ้า
ประชาอุทิศ  ศูนย์ไฟ-ฟ้าจันทน์ และศูนย์ไฟ-ฟ้าบางกอกน้อย เพื่อปลูกฝังให้เยาวชน
ค้นพบความงามเล็ก ๆ จากส่ิงรอบ ๆ ตัว และตระหนักรู้คุณค่าของตนเองผ่านวิชาและ
กิจกรรมการเรยีนรูต้่าง ๆ ได้มากขึ้น
วิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ศิลปะวาดเส้น สีน้ า กีฬาเทควันโด มวยไทย เต้น ร้องเพลง กีตาร์
เป็นต้น รวมถึงทักษะท่ีต่อยอดเป็นอาชีพได้ ได้แก่ ครัวขนมและเบเกอรี่ ออกแบบสิ่งทอ
และแฟชั่น เป็นต้น
ในปี 2561 นี้มูลนิธิทีเอ็มบีก าลังด าเนินการโครงการขยายศนูย์เรยีนรู้แห่งที่ 5 โดยจะ
เปิดศูนย์เรยีนรู้เพิ่มทีจ่งัหวัดสมุทรปราการ (ศูนย์เรยีนรูไ้ฟ-ฟ้าสมุทรปราการ) โดยมี
แผนงานเปิดให้เยาวชนได้สมัครเรียนไดใ้นช่วงกลางปี 2562 ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนในเขต
ปริมณฑลได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมการเรยีนรูไ้ดม้ากขึ้น
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่เยาวชน (ต่อ)  :-

• โครงการทุนการศกึษาเดก็ไฟ-ฟา้ :  ในปี 2561
มูลนิธิทีเอ็มบีได้ร่วมมือกับ มูลนิธิยุวพัฒน์อย่าง
ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 3 ในฐานะองค์กรที่มีประสบการณ์ใน
การเข้ามาช่วยบริหารจัดการการให้ทุนการศึกษาแก่
เยาวชนไฟ-ฟ้า ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1- 6 หรือ
สายอาชีพจนถึงชั้นปวช. 3 ซึ่งความร่วมมือเหล่าน้ี 
ถือเป็นการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง
และยั่งยืนให้กับน้องๆ ไฟ-ฟ้า ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพต่อไปในอนาคต และในปีนี้มูลนิธิทีเอ็มบี จัด
ให้มีการเสริมความรู้พื้นฐานเรื่องวินัยการเงิน เพื่อ
เยาวชนที่ได้รับทุนน าเงินทุนการศึกษาไปใช้เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

• โครงการไฟ-ฟา้ บริดจ ์ 
(กิจกรรมสร้างสรรค์เชื่อมไฟ-ฟ้าสู่

โรงเรียน) : เพื่อให้การเข้าถึงเยาวชนในชุมชน
เป็นไปได้มากขึ้น  มูลนิธิทีเอ็มบีได้ด าเนิน
โครงการ ไฟ-ฟ้า บริดจ์ โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
สร้างสรรค์เชิงศิลปะ     
(Art Contest) หัวข้อเปลี่ยนชุมชนอย่าง

สร้างสรรค์ให้กับนักเรียนในโรงเรียน            
กว่า 100 แห่งทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
โดยในปี 2561 มีเยาวชนเข้าร่วมในโครงการ
มากกว่า 155,000 ราย 
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่เยาวชน (ต่อ)  :-

• โครงการไฟ-ฟ้า  ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มูลนิธิทีเอ็มบีเปิดพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ให้
โรงเรียนมัธยมที่สนใจส่งนักเรียนมาเรียนที่ศูนย์เรียนรู้โครงการไฟ-ฟ้า ตามนโยบาย
รัฐบาลที่ต้องการให้นักเรียนได้มีประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งในปี 2561 มี
โรงเรียนมัธยมสนใจ และส่งนักเรียนมาเรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนจ านวน 5 โรงเรียน 
โดยมีนักเรียนได้รับประโยชน์กว่า 200 คน

• ไฟ-ฟา้ อาร์ท เฟสตวิัล (เทศกาลศลิปะประจ าปี) เป็นการรวบรวมและคัดเลือกผลงาน
ทางศิลปะ
และผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการแสดง ของเด็กๆ ไฟ-ฟ้า เพื่อแสดงความสามารถที่เกิดจากการ
ได้รับการจุดประกาย  มาตลอดทั้งปีของเด็กๆ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจจากเด็กๆ สู่
พนักงานทีเอ็มบี ในการส่งต่อพลังแห่งการให้ที่ยั่งยืนสู่สังคม
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน :-

นอกจากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าแล้ว กิจกรรมเปล่ียนชุมชนเพื่อความยั่งยืน (Community 
Improvement Project) เป็นการต่อยอดแนวความคิดของโครงการ “ไฟ-ฟ้า” 
(FAI-FAH) โดยไม่จ ากัดอยู่ที่ศูนย์ไฟ-ฟา้ 4 แห่ง โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทีเอ็มบี          
ที่ท างานอยู่ตามสาขาทั่วประเทศ ได้ท างานเชิงลึกร่วมกับชุมชนอย่างจริงจังและจริงใจ 
ตลอดปีที่ผ่านมามีอาสาสมัครทีเอ็มบีกว่า 4,000 คนเข้าร่วมกิจกรรม แบ่งหน้าท่ีตั้งแต่
ส ารวจ ท าความเข้าใจปัญหา ความต้องการของชุมชน วางแผนท างาน แนะน าแนวทาง 
อบรมให้ความรู้ ใช้เวลา 3 เดือนต่อโครงการ  รวมถึงติดตามผลโครงการในภายหลัง   
เพื่อมอบประโยชน์ให้แก่ชุมชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน 

ในปี 2561 ที่ผ่านมาไดด้ าเนินกิจกรรมเปล่ียนชุมชนเพื่อความย่ังยืน จ านวน 37 โครงการ
ทั่วประเทศ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน (ต่อ) :-

1. ศูนยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงมติรไมตรกีา้วหนา้ ชุมชนไมตรกีา้วหนา้  
จังหวัดกรงุเทพฯ
พัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อให้เกิดการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ให้เหมาะสมตามช่วงวัย  จัดมุมประสบการณ์การเรียนรูด้้านต่างๆ อาทิเช่น มุมเรียนรู้
มุมหนอนหนังสือ มุมบทบาทสมมุติ มุมเกมส์การศึกษา มุมศิลปะ มุมวิทยาศาสตร์

2. กระดาษมชีีวติ เป็นมติรสิ่งแวดล้อม โรงเรยีนคลองมะขามเทศ เขตประเวศ จังหวัด
กรุงเทพฯ
พัฒนาระบบศูนย์เรียนรู ้ห้องกระดาษมหัศจรรย์ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ผ่านเว๊บ
ไซต์ หรือเฟสบุ๊ค จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดการลดการใช้กระดาษในโรงเรยีน

3. ขยะแลกตน้ไม ้ปลุกจติส านกึรกัษโ์ลกจากโรงเรยีนสู่ชมุชน โรงเรยีนวัดยายรม่
เขตจอมทอง จังหวัดกรงุเทพฯ
เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนน าขยะมาขายให้โรงเรียน ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดการคัดแยกขยะใน
ชุมชมและพัฒนาแปลงเกษตรสาธิตแบบ Smart Farm
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน (ต่อ) :-

4. บ้านขนมอบเพือ่นอ้ง โรงเรยีนวดับางเตย จังหวดักรงุเทพฯ
จัดท าชมรมคหกรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรยีนรูว้ิชาท าขนมและน าสินค้าไปจ าหน่ายที่
สหกรณ์โรงเรียน  พร้อมทั้งสอนเด็กเรื่องการท าบัญชี การคิดต้นทุน และการขาย

5. ไฟ-ฟา้ พระดาบส พัฒนาทกัษะอาชพีเพือ่กา้วสู่การเปน็ผูป้ระกอบการ โรงเรยีน
พระดาบส จังหวดักรงุเทพฯ 
เป็นโครงการต่อเนื่องในปีที่ 2 ต่อยอดชมรมท าอาหารที่อาสาสมัครทีเอ็มบี ท าไว้ใน
ปี 2560 เป็นหลักสูตรวิชาท าอาหารพัฒนาทักษะเด็กนักเรียนพระดาบสให้เป็น
ผู้ประกอบการจัดท ารถเข็นขายอาหารไฟ-ฟา้ พระดาบส เพื่อเป็นต้นแบบให้นักเรียน
สามารถน าไปขายอาหารได้จริงในอนาคตมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนท่ีท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้อย  และจัดท าเส้นทางท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน

6. ห้องสมดุสมนุไพร เสริมสุขภาพ วัดก าแพง บางจาก จังหวดักรงุเทพฯ
สร้างเสริมสุขภาพให้ชุมชนด้วยสมุนไพร ครอบคลุมทั้งเรื่องการป้องกันรักษาโรคและ
รวบรวมองค์ความรู้ด้านสมุนไพแบบฐานข้อมูลและ QR Code
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ด้านโครงการสาธารณประโยชนเ์พือ่ชมุชน (ต่อ) :-

7. Miracle of Sound ชมรมประสาทหเูทยีม แห่งประเทศไทย จังหวัดกรงุเทพฯ
จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารพูดคุยให้ครอบครัว
ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะปัญหาทางการได้ยิน โดยเพิ่มองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านช่องทางส่ือ
สังคมออนไลน์ อาทิ เช่นพัฒนาและจัดท าเว๊บเพจ และผลิตคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่ความรู้
และส่ือสารให้สังคมเกิดความรู้ ความเข้าใจ

8. Happy Teacher ศูนยเ์ด็กเล็กชมุชนแสนสขุ จังหวัดกรงุเทพฯ
ร่วมกับอาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยจันทรเกษม ในการวางแผน
การสอนส าหรับเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อบรมคุณครู และจัดท า
ส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย

9. Big Home Big Heart เพื่อคนไรบ้า้น ศูนยไ์รบ้า้น สุวิทย ์วัดหนู จังหวดั
กรุงเทพฯ 
คนไร้บ้านเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย โดยคนไร้บ้านส่วนใหญ่ขาดความเท่าเทียมกับคน
อื่นในสังคม ขาดสวัสดิการและรายได้ จึงพัฒนาแบรนด์ No Home Big Heartพร้อมท าการ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก วางระบบการขายสินค้าออนไลน์ โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
อาทิ การจัดสรรเสื้อผ้าของใช้มือ 2 ที่คนไร้บ้านได้รับการบรจิาคมาเป็นสินค้าหลัก  และยัง
มีจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมบุคลิกภาพเพื่อให้คนไรบ้้านสามารถอยู่ร่วมใน
สังคมได้เช่นคนท่ัวไป
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10. โปรแกรมจติอาสาเพือ่นอ้งผูพ้กิารทางสายตาป ี2 โรงเรยีนสอนคนตาบอด
จังหวัดกรงุเทพฯ
ปูพื้นฐานการเรียนรูด้้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษให้เด็กตาบอด เพื่อเป็น
พื้นฐานการเรียนรู้ในอนาคต

11. ปลูกความรกั ผัก 5 สี เมนนูอ้งหน ูสถานรบัเลีย้งเด็กปฐมวยั พีระยา นาวิน 
จังหวัดกรงุเทพฯ 
เพื่อจะแก้ปัญหาด้านโภชนาการของเด็กอย่างยั่งยืน จึงต้องการเชื่อมโยงระหว่าง
โรงเรียน และผู้ปกครองให้มีความรู้ความเข้าใจและร่วมมือกันในด้านโภชนาการ และ
การออกก าลังกาย ส าหรับเด็กก่อนปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและสุขภาพที่
แข็งแรง

12. ห้องสมดุสรา้งสขุ กองพนัสารวัตรทหาร สห.11 จังหวัดกรงุเทพฯ
พัฒนาระบบห้องสมุดในชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนโดยเพิ่มหนังสือ
สื่อการเรียน และกิจกรรมที่น่าสนใจ ปรับปรุงห้องสมุดของชุมชนเพื่อดึงดูดความ
สนใจของเด็กในชุมชนด้วยการตกแต่งห้องสมุดใหม่ และจัดกิจกรรมเพื่อเสริม
ศักยภาพให้แก่ครูบรรณารักษ์
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13. พระยาปลา วินเทจซาลอน โรงเรยีนวัดพระยาปลา จังหวัดกรงุเทพฯ
พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่เด็กนักเรียน  จึงเล็งเห็นว่านักเรียนทุกคนต้องตัดผมเป็นประจ า
สามารถเสริมทักษะทางด้านการตัดผมจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในส่วน
นี้ได้ และนักเรียนยังสามารถน าไปต่อยอดให้เป็นอาชีพ
ที่สร้างรายได้

14. ความรกั ความรูสู้ว่ิชทูศิ โรงเรยีนวชิูทศิ ดินแดง จังหวดักรงุเทพฯ
เป็นที่ปรึกษาในการวางแผนการตลาด ช่องทางการขายวิธีจัดจ าหน่ายโดยสอดแทรกให้
นักเรียนได้เรียนรูก้ารท างานร่วมกันเป็นทีม และสนับสนุนการจัดจ าหน่ายตู้ปลาสวยงาม 
เพื่อระดมทุนสานต่อโครงการในพระราชด าริสมเด็จพระเทพรตัน์ฯ

15. FAI-FAH ปลูกศรทัธา ปลูกปญัญา วัดนายโรง จังหวดักรงุเทพฯ
พัฒนาเว็บไซต์ของวัดนายโรง เป็นพื้นที่รวบรวมองค์ความรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์ และต้องการเติมความรู้ให้แก่พระลูกวัด และคณะท างาน ในเรื่องการ
สื่อสารความรู้ ผ่านส่ือดิจิทัล จัดตั้งคณะท างานโดยสร้างความร่วมมือกับโรงเรียน
ใกล้เคียง และจัดอบรมการใช้ Social media เพื่อเผยแพร่หลักธรรม
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16. โครงการ กินยาหรอืโดนยากนิ คณะแพทยศ์าสตร ์จุฬาลงกรณ์ จังหวัดกรงุเทพฯ
จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ที่น่าสนใจ สนุก เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการลดการใช้
ยาปฎิชีวนะโดยไม่จ าเป็น  ซ่ึงเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่คนท างานออฟฟิตและเริ่มต้น
โครงการรณรงค์การใช้ยาอย่างปลอดภัย โดยเริ่มจากภายในทีเอ็มบี

17. Happy Teacher ศูนยเ์ด็กเล็กชมุชนพฒันาใหม ่เขตคลองเตย จังหวัด
กรุงเทพฯ
จัดอบรมครูในศูนย์เด็กเล็กในด้านศิลปะ และกิจรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และปรับปรุง
พื้นที่ในศูนย์เด็กเล็กเพื่อแก้ไขปญัหาทางเสียง  นอกจากนี้ยังมีการวางแผนการขยายผล
โครงการ Happy Teacher ไปยังศูนย์เด็กเล็กอื่นๆ ทั่วประเทศ

18. Happy Teacher ศูนยเ์ด็กเล็กศนูยก์ลางเทวา ชุมชนแสนสขุ ดินแดง 
จังหวัดกรงุเทพฯ
จัดอบรมครูในศูนย์เด็กเล็กในด้านศิลปะ และกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และปรับปรุง
พื้นที่ในศูนย์เด็กเล็กเพื่อแก้ปัญหาทางเสียง นอกจากนี้ยังมีการวางแผนการขยายผล
โครงการ Happy Teacher ไปยังศูนย์เด็กเล็กอื่นๆ ทั่วประเทศ
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19 คิดถึงเตยหอม คิดถึงเลิศสขุสม  ชุมชนเลศิสขุสม จังหวัดกรงุเทพฯ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบเตยให้มีความหลากหลาย สร้างแบรนด์ “หอมเตย” และออกแบบ
แพคเกจจิ้ง และช่วยจัดหาช่องทางการขายและวางแผนการรวมกลุ่มเพื่อเป็นวิสาหกิจ

ชุมชนในอนาคต
20. ยกระดบัเหด็ สินค้าเด็ดบา้นมัน่คง ชุมชนบา้นมัน่คง บางบอน จังหวัดกรงุเทพฯ
ปรับปรุงคุณภาพสินค้าเห็ดของชุมชนให้ได้มาตรฐาน ให้ค าปรึกษาแนะน าการสร้างแบ
รนด์ และออกแบบแพคเกจจิ้ง รวมทั้งช่วยจัดหาช่องทางการขาย และให้ความรู้ทางด้าน
การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
21. จราจรจ าลองของหน ูมูลนิธิเดก็อ่อนพญาไท จังหวัดกรงุเทพฯ
เนื่องจากเด็กๆ วัย 3-6 ปี เป็นเด็กเรียนร่วม คือมีโอกาสได้ไปเรียนหนังสือในโรงเรยีน
ร่วมกับเด็กปกติ  ครูจึงอยากมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตให้เด็กๆ เช่นการเข้าใจวินัย
จราจรเชิงบวก  ประกอบกับโรงเรียนมีสถานที่คับแคบ มีเด็กเป็นจ านวนมากและมีการ เข้า
ออกของรถยนต์เป็นประจ า คุณครูต้องการที่จะส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้กฎจราจรผ่าน
การเล่น และผลิตบอร์ดเกมส์จราจรเพื่อให้ครูใช้เป็นส่ือการสอนอีกทั้งมีการจัดอบรม
วินัยจราจรให้แก่ครแูละนักเรียนในมูลนิธิ
22. เสริมทกัษะใหแ้ม ่(ครพูีเ่ลี้ยง) เพื่อพฒันาการลกูนอ้ย บ้านเดก็อ่อนพญาไท
จังหวัดกรงุเทพฯ
เสริมทักษะครูพี่เลี้ยงในการดูแลเด็กเล็กโดยการเสริมทักษะครูพี่เลี้ยงเพื่อที่จะได้มทีักษะใน
การดูแลเด็กและการเสริมพัฒนาการของเด็กและการจ ากัดอารมณ์ของพี่เลี้ยง
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23. สมุนไพรสรา้งสขุป ี2 โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ ต าบลดาวเรอืง จังหวดัสระบรุี
ต่อยอดแปลงสมุนไพรเป็นอาชีพเสริมให้แก่คนในชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นให้คน
ในชุมชนหันมาเพาะปลูกและใช้สมุนไพรเพิ่มมากขึ้น

24. พลิกฟืน้ต านานกระทงลไิท ชุมชนลไิท จังหวัดสโุขทยั
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน  จัดท าศูนย์การเรียนรูท้ ากระทง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
ให้ความรู้และจ าหน่ายกระทง สร้างแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักในฐานะเป็นผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น

25 สวนน่ารกั ผัก สมุนไพร กินได้ วัดปัญญานนัทาราม จังหวัดปทมุธานี
ท างานร่วมกับท่านเจ้าอาวาสเพื่อพัฒนาโครงการปลูกผัก ปลูกธรรม เพื่อให้ศาสนิกชน
ได้มาใช้สวนผักเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกเจริญสติ และปรับปรุงผักสวนครัว  พร้อมจัดท า
ป้ายบอกช่ือ  และสรรพคุณของผักและสมุนไพรเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน

26. พฤกษาพาเพลนิ  โรงเรยีนมธัยมวัดศรจีนัทรป์ระดิษฐ  จังหวดัสมทุรปราการ
ปรับเปล่ียนพื้นที่ไร้ประโยชน์หลังโรงเรียนให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่ม ีQR code ชื่อและ
สรรพคุณของผัก สมุนไพร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้นักเรียนต่อยอดน าไปแปรรูปเป็น
อาหาร และเป็นอาชีพเสริมในอนาคต
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27. กระเปา๋จากผูสู้งวยั ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชนบางบวัทอง จังหวัดนนทบรุี
สร้างมูลค่าให้กิจกรรมที่ผู้สูงอายุท ากันอยู่แล้ว คือให้ค าปรึกษาในการพัฒนารูปแบบถุงผ้า
จากถุงน้ ายาปรับผ้านุ่มให้น่าสนใจ จึงเกิดเป็นกิจกรรมรณรงค์ใหเ้กิดการแยกขยะในชุมชน 
พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรับบรจิาคถุงน้ ายาปรบัผ้านุ่มในทีเอ็มบี เพื่อน าไปให้ผู้สูงอายุ น าไป
เป็นวัสดุส าหรับผลิตกระเป๋าเพื่อจ าหน่ายต่อไป

28. Zero Waste Community ก้าวแรกทีด่อยหลวง โรงพยาบาลดอยหลวง จังหวดั
เชียงราย
กระตุ้นจิตส านึกการลดขยะด้วยวิธีต่างๆ โดยเริ่มต้นจากโรงพยาบาลท่ีเปลี่ยน
ถุงพลาสติกเป็นถุงผ้ารักษ์โลก จัดกิจกรรมใหค้วามรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การก าจัดขยะที่
ถูกต้องและให้ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากส่ิงเหลือใช้ในชุมชน

29. รักษส์ามล้อ เชียงใหม ่กลุ่มสามล้อเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่
สร้างคุณค่าให้อาชีพสามล้อ คงอยู่ในเมืองเชียงใหม่ และสืบทอดสู่ลูกหลาน และสร้างให้การ
นั่งรถสามล้อเป็นอีกหนึ่งวิถีท่องเที่ยงของเชียงใหม่ ท าให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับชีวิต
สถานที่ท่องเที่ยว และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่

30. สองมือ เปิดโลกกวา้ง ให้นอ้งผูพ้กิารทางสายตาป ี2 โรงเรยีนการศกึษาคนตาบอด 
จังหวัดขอนแกน่
พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่เด็กตาบอด อาทิ การปลูกผักแนวตั้ง การท าไข่เค็ม และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่น่าสนใจ สร้างแบรนด์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
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31. สร้างอาชพีสู่ชมุชนครอบครวัทหาร ผู้บาดเจบ็ และสูญเสยี ค่ายสรุนาร ีกลุ่ม
แม่บา้นทหารบก จังหวดันครราชสีมา
พัฒนาแปลงเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสอนแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้กลุ่ม
แม่บ้านพร้อมท้ังให้ความรู้เรื่องบัญชี การเงิน และการออมให้แก่กลุ่มแม่บ้านทหารมี
การสอนสร้างแบรนด์ และส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์

32. แปลงผกัของนอ้งสู่การออมทีย่ัง่ยนื โรงเรยีนวดัไผล่้อม จังหวัดระยอง
สร้างทักษะวินัยทางการเงินให้กับนักเรียน และเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ด้าน
สังคมไร้เงินสด ให้แก่นักเรียน ปรับปรุงห้องสหกรณ์ระบบดิจิทัล อาทิ มีจุดสแกนสินค้า 
QR Code
33. ผักผูรู้ ้สู่แปลงผกัยัง่ยนื โรงเรยีน บ้าน กม. 5 จังหวัดชลบรุี
น าความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์จากโรงเรียนตน้แบบมาส่งต่อให้โรงเรยีนบ้าน กม. 5 
เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ทางการเกษตร จากโรงเรียนผู้รู้ไปยังโรงเรยีนอ่ืนๆ 
ใกล้เคียง ก่อตั้งเป็นโครงการยุวเกษตรในโรงเรยีนและทีมอาสาสมัครได้เข้าไปท าการ
ปรับปรุงพื้นที่แปลงเกษตรให้เป็นแหล่งเรียนรูท้างการเกษตร ประกอบด้วย โรงเห็ด 
จ านวน  2 โรง และโรงเพาะต้นกล้า

34. ฟื้นต านานด่านวดัขนอน วัดขนอน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบรุี
ฟื้นฟูต านานด่านวัดขนอน โดยจัดท าตลาดด่านวัดขนอนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยให้ชาวบ้านน าอาหาร ขนม และสินค้าพื้นบ้านต่างๆ มา
จ าหน่าย ส่งเสริมกิจกรรมหุ่นกระบอกและท าตีลายปิดทอง โดยการสนับสนุนกลุ่ม
เยาวชนให้มีการเรียนการสอน และน าสินค้ามาจ าหน่ายที่ตลาดวัดขนอน
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35. ธนาคารปมูา้ สู่การอนรุกัษว์ิธปีระมงภเูกต็  ชุมชนบา้นบางโรง จังหวัดภเูกต็ 
อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นโดยเฉพาะปูม้าที่เป็นสัตว์เศรษฐกจิ และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศน์วิทยา สร้างศูนย์เรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตปูม้าและการประมง
ขนาดเล็กซ่ึงสอดคล้องกับวิถีชุมชน  อบรมให้ความรู้ชาวประมง โดยการน า ดิจิทัล
แบงก์กิ้งมาปรับใช้อาทิ การจ่ายเงินผ่าน QR Code

36. เสริมทกัษะพฒันาเด็กพเิศษ ปี 2 โรงเรยีนไทยรฐัวิทยา 74

จังหวัดนครศรธีรรมรา
สร้างแปลงพืชผักสวนครัวเพาะกล้าไม้พื้นเมือง เพื่อสร้างเป็นพื้นที่เรียนรู้ พักผ่อน
และปรับปรุงสนามเด็กเล่น ให้เป็นรูปแบบ Brain-based Education เพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ท่ีให้เด็กได้ใช้ร่วมกันเพื่อเรียนรู้
การเข้าสังคม 

37. คนสอนลิง ลิงสอนคน โรงเรยีนสอนฝกึลิง คลองนอ้ย จังหวดัสรุาษฎรธ์านี
พัฒนาโรงเรียนสอนฝึกลิงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ต้องการจะสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักเพื่อเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวสร้างลาน
จัดแสดงความสามารถของลิง ลานสอนลิงสร้างศูนย์เรียนรู้ และจัดท านิทรรศการ
เรื่องราวน่าสนใจ เกี่ยวกับชุมชนพร้อมทั้งให้ค าปรึกษาในการดูแลเฟสบุ๊ค
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มูลนธิทิเีอม็บไีดม้อบเงนิบรจิาคเพื่อคืนชีวิตใหม่ให้กบัเด็กโรคหัวใจ ให้แก่ มูลนิธิเด็ก
โรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2561 มูลนิธิทีเอ็มบีได้ส่งมอบเงิน
บริจาคสุทธิ กว่า 9.1 ล้านบาท ซึ่งสามารถช่วยเด็กโรคหัวใจและเปล่ียนชีวิตเด็กเหล่านี้
ให้ดขีึ้นได้ 305 ราย ใน “โครงการผ่าตัดเด็กผูป้่วยโรคหัวใจ 1,800 ราย ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

-19-

มูลนิธิทเีอม็บรีะดมทนุเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติน้ าท่วม สปป. ลาว
โดยสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้กวา่ 
หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท โดยส่งมอบเงิน
บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ผ่านสภากาชาดไทย 
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ตารางสรุปเปรียบเทียบผลการด าเนินงานมูลนิธิปี 2561 เทียบกับปี 2560
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+8%

อัตราการเตบิโต
เทียบกบัปกีอ่นหนา้

+3%
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