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1. เก่ียวกับโครงการ

1.1 ·ÕèÁÒ

 µÒÁ·Õè ºÁ¨.¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â ä´Œ¹ŒÍÁ¹Ó¾ÃÐÃÒª´ÓÃ ÔËÅÑ¡»ÃÑªÞÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§¢Í§
¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐ»ÃÁÔ¹·ÃÁËÒÀÙÁÔ¾ÅÍ´ØÅÂà´ªÁÒà»š¹á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ¨Ñ´·Óâ¤Ã§¡ÒÃ“¡ÃØ§ä·Â µŒ¹¡ÅŒÒÊÕ¢ÒÇ”
µÑé§áµ‹»‚ 2550 ÍÑ¹à»š¹»‚ÁËÒÁ§¤Å¢Í§ªÒÇä·Â ·Õè¾ÃÐºÒ·ÊÁà ç̈́ ¾ÃÐ»ÃÁÔ¹·ÃÁËÒÀÙÁÔ¾ÅÍ ǾÅÂà´ª·Ã§ÁÕ
¾ÃÐª¹Á¾ÃÃÉÒ¤Ãº 80 ¾ÃÃÉÒ «Öè§ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¾Ñ¹¸¡Ô̈ ËÅÑ¡ ¤×Í “à»š¹Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹ªÑé¹¹Ó¢Í§»ÃÐà·È
·ÕèÁØ‹§à¹Œ¹¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ·Õèà»š¹àÅÔÈ ÊÒÁÒÃ¶ÊÃŒÒ§¼ÅµÍºá·¹·Õè́ Õä Œ́ÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ µÅÍ´¨¹¡ÒÃºÃÔËÒÃÀÒÂãµŒ
ËÅÑ¡¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè´Õ” â´Âä´ŒãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¡Ñº¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨´ŒÇÂ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹ÍÊÑ§¤Á
(Corporate Social Responsibility: CSR) ÁÒÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§

â¤Ã§¡ÒÃ ¤×ÍÍÐäÃ“กรุงไทย ต�นกล�าสีขาว”

       à»š¹â¤Ã§¡ÒÃ·Õè ãËŒâÍ¡ÒÊ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹»ÅÒÂ áÅÐ»Çª.·ÑèÇ»ÃÐà·Èà¢ŒÒ»ÃÐ¡Ç´
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹â¤Ã§§Ò¹à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹µÒÁËÅÑ¡àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§  ¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õèà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¨Ðä´Œ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ
·ÕèÁÕ»ÃÐâÂª¹� ä Œ́¾ºà¾×èÍ¹ãËÁ‹·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ ä Œ́àÃÕÂ¹ÃÙŒ ä Œ́½ƒ¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹à»š¹·ÕÁ ¡ÒÃ·Ó§Ò¹ÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº

áÅÐ¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÍÂ‹Ò§Á×ÍÍÒªÕ¾ ·Ò§¤Ø³¤ÃÙáÅÐâÃ§àÃÕÂ¹ÊÒÁÒÃ¶»ÃÐÂØ¡µ�¡ÒÃ´Óà¹Ô¹â¤Ã§§Ò¹¢Í§
¹Ñ¡àÃÕÂ¹à¾×èÍµÍºâ¨·Â�¹âÂºÒÂ “Å´àÇÅÒàÃÕÂ¹ à¾ÔèÁàÇÅÒÃÙŒ” ¢Í§ÃÑ°ºÒÅä´ŒÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÙ»¸ÃÃÁ 

โครงการ “กรุงไทย ตนกลาสีขาว”



โครงการ “กรุงไทย ตนกลาสีขาว”

รางวัลแห�งความภาคภูมิใจ

¶ŒÇÂ¾ÃÐÃÒª·Ò¹¨Ò¡ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ÃÑµ¹ÃÒªÊØ´Ò Ï ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ
¾ÃŒÍÁà§Ô¹·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÃÇÁÁÙÅ¤‹Ò·Ñ é§ÊÔ é¹¡Ç‹Ò 2,300,000 ºÒ· 
¸¹Ò¤ÒÃËÇÑ§à»š¹ÍÂ‹Ò§ÂÔè§Ç‹Òâ¤Ã§¡ÒÃ¹Õé ¨Ðä Œ́ÊÃŒÒ§àÂÒÇª¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤Ù‹̈ ÃÔÂ¸ÃÃÁ
áÅÐà»š¹ºØ¤¤Å·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ÊÑ§¤ÁáÅÐ»ÃÐà·Èµ‹Íä»

“Sufficiency Economy แปลวา เศรษฐกิจพอเพียง
คำวา Sufficiency Economy น้ี ไมมี ในตำราเศรษฐกิจ จะมีไดอยางไร 

เพราะวาเปนทฤษฎี ใหม Sufficiency Economy น้ัน ไมมี ในตำรา 
เพราะหมายความวาเรามีความคิดใหม และโดยที่ทานผูเชี่ยวชาญสนใจ 

ก็หมายความวา เราก็สามารถที่จะไปปรับปรุง หรือไปใชหลักการ 
เพ่ือที่จะใหเศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น” 

...........................................................................................................
พระราชดำรัสเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 23 ธันวาคม 2542

1.2 ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
(1) à¾×èÍ»ÅÙ¡½̃§¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨á¹Ç¤Ô´µÒÁËÅÑ¡»ÃÑªÞÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§áÅÐ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ 
(2) à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁÃÐËÇ‹Ò§¸¹Ò¤ÒÃ Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ ÊÑ§¤ÁáÅÐªØÁª¹ 
(3) à¾×èÍà»š¹¡ÒÃáÊ´§ÍÍ¡¶Ö§¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¡Ñº¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨´ŒÇÂ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹ÍÊÑ§¤Á
    (Corporate Social Responsibility : CSR) ÁÒÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ 
(4) à¾×èÍ¹ŒÍÁ¹Ó¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔËÅÑ¡»ÃÑªÞÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹â¤Ã§§Ò¹



2.1 ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¼ÙŒà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ

1.3 µÔ´µ‹Íâ¤Ã§¡ÒÃ
¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹â¤Ã§¡ÒÃ :
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº :
Ê¶Ò¹·ÕèµÔ´µ‹Í  : 

â·ÃÈÑ¾·�   : 
â·ÃÊÒÃ    : 
E-Mail

Website   :   

Group Facebook  :   

YouTube Chanel  :  

¤Ø³ªÒÞ³Ã§¤� ªÙªÓ¹ÒÞ/ ¤Ø³³Ñ°¬Ò ÃØ‹Á¹Ø‹Á
½†ÒÂ¡Ô¨¡ÒÃà¾×èÍÊÑ§¤Á
ÊÒÂ§Ò¹Ê×èÍÊÒÃáÅÐÀÒ¾ÅÑ¡É³�Í§¤�¡Ã ºÁ¨.¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â
½†ÒÂ¡Ô¨¡ÒÃà¾×èÍÊÑ§¤Á ¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ãËÞ‹
ÍÒ¤ÒÃ¹Ò¹ÒàË¹×Í ªÑé¹ 14 àÅ¢·Õè 35 ¶¹¹ÊØ¢ØÁÇÔ·
á¢Ç§¤ÅÍ§àµÂàË¹×Í à¢µÇÑ²¹Ò ¡ÃØ§à·¾Ï 10110 
(â¤Ã§¡ÒÃ “¡ÃØ§ä·Â µŒ¹¡ÅŒÒÊÕ¢ÒÇ”)
0-2208-4456 
0-2256-8341
dept.cse@ktb.co.th

àÇçºä«µ� www.ktb.co.th/csr
â¤Ã§¡ÒÃ “¡ÃØ§ä·Â µŒ¹¡ÅŒÒÊÕ¢ÒÇ” 
Krungthai Whitetonkla

2. การเข�าประกวดโครงงาน

2.2 ÇÔ¸Õ¡ÒÃÊÁÑ¤Ã

(1) ¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Õè¡ÓÅÑ§ÈÖ¡ÉÒÍÂÙ‹ ã¹ÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹»ÅÒÂ áÅÐ»Çª.·ÕÁÅÐ 5 ¤¹  
(2) ÊÁÒªÔ¡ã¹·ÕÁ·Ø¡¤¹¨ÐµŒÍ§ÁÒ¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà´ÕÂÇ¡Ñ¹ 
(3) ·Ø¡·ÕÁ·Õèà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ¨ÐµŒÍ§ÁÕÍÒ¨ÒÃÂ�·Õè»ÃÖ¡ÉÒãËŒ¡ÒÃÃÑºÃÍ§ ¨Ó¹Ç¹ 1 ¤¹
(4) ·Ø¡·ÕÁ·Õèà¢ŒÒÃ‹ÇÁÊÒÁÒÃ¶Ê‹§¼ÙŒá·¹ªØÁª¹ÊÁÑ¤ÃáÅÐÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¸¹Ò¤ÒÃä´Œ
    ¨Ó¹Ç¹ 2 ¤¹
(5) Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÊÒÁÒÃ¶Ê¹ÑºÊ¹Ø¹Ê‹§·ÕÁà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃä´ŒäÁ‹¨Ó¡Ñ´¨Ó¹Ç¹

¡ÃÍ¡áººÊÁÑ¤ÃÍÍ¹äÅ¹�·Ò§ www.ktb.co.th/csr

โครงการ “กรุงไทย ตนกลาสีขาว”



2.3 ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ

ÊÁÑ¤Ãà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ
(15 ÁÔ.Â. – 21 ¡.¤. 60)

»ÃÐ¡ÒÈ¼Å 100 ·ÕÁ 
(25 ¡.¤. 60)

ÊÁÑ¤Ã¾ÃŒÍÁÊ‹§ä¿Å�¢ŒÍàÊ¹Íâ¤Ã§§Ò¹¼‹Ò¹ª‹Í§·Ò§ Online 

»ÃÐ¡ÒÈ¼Å 100 ·ÕÁ  â´Âáº‹§à»š¹ÀÒ¤ÅÐ»ÃÐÁÒ³ 20 ·ÕÁ ÃÇÁ 5 ÀÒ¤

¹ÓàÊ¹Íà¾×èÍ¤Ñ´àÅ×Í¡µÒÁÀÒ¤
(29 ¡.¤. 60) 

»ÃÐ¡ÒÈ¼Å 30 ·ÕÁ  
(31 ¡.¤. 60)

100 ·ÕÁ¹ÓàÊ¹Íà¾×èÍ¤Ñ´àÅ×Í¡µÒÁÀÒ¤ã¹ÇÑ¹·Õè 29 ¡.¤. 60 áÅÐ¤Ñ´àÅ×Í¡ãËŒàËÅ×Í
ÀÒ¤ÅÐ 6 ·ÕÁ ÃÇÁ 5 ÀÒ¤   
 1) ÀÒ¤àË¹×Í ³ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹
 2) ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í ³ ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡‹¹
 3) ÀÒ¤¡ÅÒ§ µÐÇÑ¹µ¡ áÅÐµÐÇÑ¹ÍÍ¡ ³ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã»°Á
 4) ÀÒ¤ãµŒ ³ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª
 5) ¡ÃØ§à·¾ÏáÅÐ»ÃÔÁ³±Å ³ ¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ãËÞ‹

à¢ŒÒ¤‹ÒÂ The Following Camp
(5 – 7 Ê.¤. 60)

´Óà¹Ô¹â¤Ã§§Ò¹¨ÃÔ§µÒÁ·ÕèàÊ¹Í
(µÑé§áµ‹ 8 Ê.¤. 60)

10 ·ÕÁ´Óà¹Ô¹â¤Ã§§Ò¹¨ÃÔ§µÒÁ·ÕèàÊ¹Í áÅÐÁÕ Coach à¢ŒÒãËŒ¤Óá¹Ð¹Ó 

Site Visit
(18 - 22 ¡.Â. 60)

µÔ´µÒÁ¡ÒÃ¹Ñ´ËÁÒÂ Site Visit ¨Ò¡¾¹Ñ¡§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃã¹¾×é¹·Õè

Ê‹§ÃÒÂ§Ò¹ÊÃØ»¼Å
(25 ¡.Â. 60)

¨Ñ´·ÓÃÒÂ§Ò¹ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹â¤Ã§§Ò¹à»š¹ÃÙ»àÅ‹ÁáÅÐä¿Å�¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í

¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ÃÍºªÔ§ª¹ÐàÅÔÈ
(6 µ.¤. 60)

10 ·ÕÁ à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ÃÍºªÔ§ª¹ÐàÅÔÈ â´Â¹ÓàÊ¹Í¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
â¤Ã§§Ò¹µ‹Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

ËÁÒÂàËµØ : ¡ÓË¹´¡ÒÃ ÍÒ¨à»ÅÕèÂ¹á»Å§µÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ 

โครงการ “กรุงไทย ตนกลาสีขาว”



2.4 à¡ÕÂÃµÔÂÈáË‹§ÃÒ§ÇÑÅ áÅÐ»ÃÐàÀ·ÃÒ§ÇÑÅ

 ªÔ§¶ŒÇÂ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ¨Ò¡ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ÃÑµ¹ÃÒªÊØ´Ò Ï ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ
à§Ô¹·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¾ÃŒÍÁâÅ‹ÃÒ§ÇÑÅáÅÐà¡ÕÂÃµÔºÑµÃ ÃÇÁÁÙÅ¤‹Ò·Ñé§ÊÔé¹¡Ç‹Ò 2,300,000 ºÒ· 

 (1) ÃÒ§ÇÑÅÃÍºáÃ¡  
 ¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ The Following Camp áÅÐ·Ø¹´Óà¹Ô¹â¤Ã§§Ò¹¨ÃÔ§ÊÓËÃÑº·ÕÁ·Õè¼‹Ò¹
à¢ŒÒÃÍº 10 ·ÕÁ ·ÕÁÅÐ 50,000 ºÒ· ÃÇÁà»š¹à§Ô¹ 500,000 ºÒ· ¾ÃŒÍÁà¡ÕÂÃµÔºÑµÃ
 
 (2) ÃÒ§ÇÑÅÃÍºªÔ§ª¹ÐàÅÔÈ ¨Ð»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂÃÒ§ÇÑÅµ‹Ò§ æ ´Ñ§¹Õé

  ÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ ¨Ó¹Ç¹ 1 ÃÒ§ÇÑÅ ÁÙÅ¤‹ÒÃÒ§ÇÑÅÃÇÁ 800,000 ºÒ· â´ÂÊÁÒªÔ¡ã¹·ÕÁ 5 ¤¹
¨Ðä´ŒÃÑºà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ 500,000 ºÒ· ÍÒ¨ÒÃÂ�·Õè»ÃÖ¡ÉÒ 1 ¤¹ ¨Ðä´ŒÃÑºà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ 120,000 ºÒ·
Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¨Ðä´ŒÃÑºà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ 80,000 ºÒ· áÅÐªØÁª¹¨Ðä´ŒÃÑºà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ 100,000 ºÒ·
áÅÐ¨Ðä´Œà¢ŒÒà½‡ÒÃÑº¶ŒÇÂ¾ÃÐÃÒª·Ò¹¨Ò¡ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ÃÑµ¹ÃÒªÊØ´Ò Ï ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ
¾ÃŒÍÁà¡ÕÂÃµÔºÑµÃ 

  ÃÒ§ÇÑÅÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈÍÑ¹´Ñº 1 ¨Ó¹Ç¹ 1 ÃÒ§ÇÑÅ ÁÙÅ¤‹ÒÃÒ§ÇÑÅÃÇÁ 400,000 ºÒ· â´ÂÊÁÒªÔ¡
ã¹·ÕÁ 5 ¤¹ ¨Ðä Œ́ÃÑºà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ 250,000 ºÒ· ÍÒ¨ÒÃÂ�·Õè»ÃÖ¡ÉÒ 1 ¤¹ ¨Ðä Œ́ÃÑºà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ 60,000 ºÒ·
Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¨Ðä´ŒÃÑºà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ 40,000 ºÒ· áÅÐªØÁª¹¨Ðä´ŒÃÑºà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ 50,000 ºÒ· 
¾ÃŒÍÁà¡ÕÂÃµÔºÑµÃáÅÐâÅ‹ÃÒ§ÇÑÅ 

 ÃÒ§ÇÑÅÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈÍÑ¹´Ñº 2 ¨Ó¹Ç¹ 1 ÃÒ§ÇÑÅ ÁÙÅ¤‹ÒÃÒ§ÇÑÅÃÇÁ 200,000 ºÒ· â´ÂÊÁÒªÔ¡
ã¹·ÕÁ 5 ¤¹ ¨Ðä Œ́ÃÑºà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ 125,000 ºÒ· ÍÒ¨ÒÃÂ�·Õè»ÃÖ¡ÉÒ 1 ¤¹ ¨Ðä Œ́ÃÑºà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ 30,000 ºÒ·
Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¨Ðä´ŒÃÑºà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ 20,000 ºÒ· áÅÐªØÁª¹¨Ðä´ŒÃÑºà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ 25,000 ºÒ·
¾ÃŒÍÁà¡ÕÂÃµÔºÑµÃáÅÐâÅ‹ÃÒ§ÇÑÅ 

 ÃÒ§ÇÑÅªÁàªÂ ¨Ó¹Ç¹ 7 ÃÒ§ÇÑÅ ÃÒ§ÇÑÅÅÐ 50,000 ºÒ· ÃÇÁà»š¹à§Ô¹ 350,000 ºÒ·
â´ÂÊÁÒªÔ¡ã¹·ÕÁ 5 ¤¹ ¨Ðä Œ́ÃÑºà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ  30,000 ºÒ· ÍÒ¨ÒÃÂ�·Õè»ÃÖ¡ÉÒ 1 ¤¹ ¨Ðä Œ́ÃÑºà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ
8,000 ºÒ· Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¨Ðä Œ́ÃÑºà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ 5,000 ºÒ· áÅÐªØÁª¹¨Ðä Œ́ÃÑºà§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ 7,000 ºÒ·
¾ÃŒÍÁà¡ÕÂÃµÔºÑµÃáÅÐâÅ‹ÃÒ§ÇÑÅ 

 ÃÒ§ÇÑÅ Popular Vote ¨Ó¹Ç¹ 1 ÃÒ§ÇÑÅ ÁÙÅ¤‹ÒÃÒ§ÇÑÅÃÇÁ 50,000 ºÒ· ¾ÃŒÍÁà¡ÕÂÃµÔºÑµÃ
áÅÐâÅ‹ÃÒ§ÇÑÅ

ËÁÒÂàËµØ  :  
- ¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¶×Íà»š¹·ÕèÊÔé¹ÊØ´
- µÒÁÁÒµÃÒ 40(8) áË‹§»ÃÐÁÇÅÃÑÉ®Ò¡Ã ¼ÙŒ·ÕèÁÕà§Ô¹ä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´äÁ‹Ç‹Ò¡Ô¨ã´ æ ¨ÐµŒÍ§ªÓÃÐÀÒÉÕËÑ¡ ³ ·Õè¨‹ÒÂã¹
ÍÑµÃÒ5% ¢Í§à§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ·Õè ä´ŒÃÑº 
- ¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹·Õè»ÃÒ¡¯ËÅÑ¡°Ò¹ªÑ´à¨¹Ç‹Ò¼ÙŒä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅ ÁÕ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Õè äÁ‹àËÁÒÐÊÁ ËÃ×Í»ÅÍÁá»Å§àÍ¡ÊÒÃ·Õè ãªŒ
ã¹¡ÒÃÊÁÑ¤Ã ¸¹Ò¤ÒÃÁÕÊÔ·¸Ôì ã¹¡ÒÃ¤Ñ´ª×èÍÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃÃÑºÃÒ§ÇÑÅ ËÃ×Í¡Ã³Õ·Õè ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅä»áÅŒÇ ¸¹Ò¤ÒÃÊÒÁÒÃ¶¢Íà¾Ô¡¶Í¹
ÃÒ§ÇÑÅ¤×¹ä´Œã¹ÀÒÂËÅÑ§
- â¤Ã§§Ò¹·Õè ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅ¶×Íà»š¹¡ÃÃÁÊÔ·¸Ôì¢Í§ ºÁ¨.¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â
- ·ÕÁ·Õè ä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅµŒÍ§à¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¸¹Ò¤ÒÃáÅÐà»š¹Ê×èÍ¡ÅÒ§ÃÐËÇ‹Ò§â¤Ã§¡ÒÃáÅÐÊ¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ¹àÍ§à»š¹ÃÐÂÐ
àÇÅÒ  1 »‚ ËÅÑ§¨Ò¡·ÕèÃÑºÃÒ§ÇÑÅ
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 à»š¹¡ÒÃÍºÃÁãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹â¤Ã§§Ò¹µÒÁËÅÑ¡àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§·Ñé§ÀÒ¤·ÄÉ®ÕáÅÐÀÒ¤» Ô̄ºÑµÔ
¾ÃŒÍÁ·Ñé§ÊÃŒÒ§ÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§·ÕÁ·Õè¼‹Ò¹¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡¨Ó¹Ç¹ 30 ·ÕÁ ÃÐÂÐàÇÅÒ 3 ÇÑ¹ 2 ¤×¹ 

 ÇÑ¹áÃ¡    ¡ÒÃà»�´¤‹ÒÂ àÃÕÂ¹ÃÙŒÀÒ¤·ÄÉ®ÕáÅÐÀÒ¤» Ô̄ºÑµÔà¡ÕèÂÇ¡Ñºà·¤¹Ô¤¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í

 ÇÑ¹·ÕèÊÍ§   àÃÕÂ¹ÃÙŒÀÒ¤·ÄÉ®ÕáÅÐÀÒ¤» Ô̄ºÑµÔà¡ÕèÂÇ¡ÑºàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§

 ÇÑ¹·ÕèÊÒÁ   

3. การคัดเลือกเข�ารอบแรก คัดเลือก 100 ทีม

4. การคัดเลือกเข�ารอบสอง คัดเลือก 30 ทีม

 ¾Ô¨ÒÃ³Ò¨Ò¡ “¢ŒÍàÊ¹Íâ¤Ã§§Ò¹·Õèá¹ºÁÒ¾ÃŒÍÁãºÊÁÑ¤ÃÍÍ¹äÅ¹�” â´Â¤Ñ´¨Ò¡·ÕÁÊÁÑ¤Ã·Ñé§ËÁ´
ãËŒàËÅ×Í 100 ·ÕÁ â´Â¤Ñ´àÅ×Í¡ÀÙÁÔÀÒ¤ÅÐ»ÃÐÁÒ³ 20 ·ÕÁ ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 5 ÀÙÁÔÀÒ¤ ÁÕà¡³±�µÑ´ÊÔ¹´Ñ§¹Õé
1) à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃÊÁÑ¤Ãà»š¹ä»µÒÁ¢ŒÍ 2.1 ·Ø¡»ÃÐ¡ÒÃ
2) à¡³±�¡ÒÃµÑ́ ÊÔ¹ »ÃÐ¡Íºä» Œ́ÇÂà¡³±�¡ÒÃãËŒ¤Ðá¹¹·ÕèáÊ´§¶Ö§¤ÇÒÁÊÍ´¤ÅŒÍ§ÃÐËÇ‹Ò§ ¡ÒÃãªŒá¹Ç¤Ố
¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ ¡ÒÃà»š¹¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ áÅÐ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§·ŒÍ§¶Ôè¹ â´ÂÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´´Ñ§µ‹Íä»¹Õé
 ¡. ÁÕ¡ÒÃãªŒá¹Ç¤Ô´¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§
 ¢. ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´Œ¢Í§â¤Ã§§Ò¹ã¹àªÔ§ÃÙ»¸ÃÃÁáÅÐÊÒÁÒÃ¶¹Óä»» Ô̄ºÑµÔä´Œ¨ÃÔ§
 ¤. »ÃÐâÂª¹�·ÕèªØÁª¹ä´ŒÃÑº 

 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Ò¤Ñ´àÅ×Í¡·ÕÁ·Õè¨Ð¼‹Ò¹à¢ŒÒÊÙ‹ÃÍº 30 ·ÕÁÊØ´·ŒÒÂ ¨Ò¡ 100 ·ÕÁ «Öè§¨Ð¾Ô¨ÒÃ³Ò
¨Ò¡¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í¢ŒÍàÊ¹Íâ¤Ã§§Ò¹µ‹Í¤³Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ¸¹Ò¤ÒÃµÒÁÀÙÁÔÀÒ¤ ã¹ÇÑ¹·Õè 29 ¡.¤. 60 ä´Œá¡‹ ÀÒ¤àË¹×Í
ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í ÀÒ¤¡ÅÒ§ ÀÒ¤ãµŒ áÅÐ¡·Á.»ÃÔÁ³±Å ¾Ô̈ ÒÃ³ÒàÅ×Í¡·ÕÁà¢ŒÒÃÍºÀÒ¤ÅÐ»ÃÐÁÒ³ 6 ·ÕÁ 
 1) ÀÒ¤àË¹×Í ³ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹
        2) ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í ³ ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡‹¹
        3) ÀÒ¤¡ÅÒ§ µÐÇÑ¹µ¡ áÅÐµÐÇÑ¹ÍÍ¡ ³ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã»°Á
        4) ÀÒ¤ãµŒ ³ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª
        5) ¡ÃØ§à·¾ÏáÅÐ»ÃÔÁ³±Å ³ ¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ãËÞ‹

5. กิจกรรม The Following Camp สำหรับทีมที่ผ�านเข�ารอบ 30 ทีม 

 ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�áÅÐÅÑ¡É³Ð¡Ô¨¡ÃÃÁ 
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¹ÓàÊ¹Í¢ŒÍàÊ¹Íâ¤Ã§§Ò¹ áÅÐ»ÃÐ¡ÒÈ¼Åâ¤Ã§§Ò¹·Õè¨Ðä´ŒÃÑº·Ø¹ÊÓËÃÑº
¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¨ÃÔ§ 10 â¤Ã§§Ò¹



ÊÔè§·Õè·Ø¡·ÕÁµŒÍ§àµÃÕÂÁä» :
àµÃÕÂÁá¼¹§Ò¹¢Í§â¤Ã§§Ò¹â´ÂÅÐàÍÕÂ´áÅÐ¢ŒÍÁÙÅ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
·Õèà»š¹»ÃÐâÂª¹�¡Ñºâ¤Ã§§Ò¹ãËŒÁÒ¡·ÕèÊØ´ (¢ŒÍÁÙÅ·Ñé§ã¹ÃÙ»áºº
àÍ¡ÊÒÃáÅÐä¿Å�ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�)  
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6. การดำเนินโครงงาน (ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน)

7. รอบช�งชนะเลิศ

 ÅÑ¡É³Ð¡Ô¨¡ÃÃÁ : ·ÕÁ·Õè¼‹Ò¹¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡¨Ó¹Ç¹ 10 ·ÕÁ ¨ÐµŒÍ§·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§ æ ´Ñ§¹Õé 
 » Ô̄ºÑµÔµÒÁá¼¹¡ÅÂØ·¸�º¹á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÕèÂÑè§Â×¹ àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ µÒÁ·Õè ä´ŒÃÑº¡ÒÃÍ¹ØÁÑµÔ¨Ò¡
 Coach 

 ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¨ÃÔ§µÒÁá¼¹·Õè ä´ŒÇÒ§äÇŒ â´Â¸¹Ò¤ÒÃÁÕ§º»ÃÐÁÒ³Ê¹ÑºÊ¹Ø¹·ÕÁÅÐ 50,000 ºÒ·
 µÔ´µ‹Í ¹Ñ´ËÁÒÂ Coach à¢ŒÒä»àÂÕèÂÁªÁà¾×èÍµÔ´µÒÁ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒã¹¾×é¹·Õè¨ÃÔ§ µÅÍ´¨¹ 
 ´ÙáÅ·ÕÁ ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒµ‹Ò§ æ ·Ò§ä¡Åã¹ËÅÒÂª‹Í§·Ò§ àª‹¹ Facebook LINE ËÃ×Íâ·ÃÈÑ¾·�
 ·ÕÁ¹Ñ´ËÁÒÂ Site visit ¡Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃã¹¾×é¹·Õè â¤Ã§§Ò¹
 ¨Ñ´·ÓÃÒÂ§Ò¹ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹â¤Ã§§Ò¹à»š¹ÃÙ»àÅ‹Á 

 10 ·ÕÁ ¨ÐÁÕ¤Ðá¹¹ã¹¡ÒÃµÑ´ÊÔ¹¼ÅÃÍºªÔ§ª¹ÐàÅÔÈ ´Ñ§¹Õé 
  (1)  ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹áÅÐ¼ÅÅÑ¾¸�¢Í§â¤Ã§§Ò¹
  (2)  ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§¤¹ã¹ªØÁª¹
  (3)  ¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹/¤ÇÒÁµ‹Íà¹×èÍ§¢Í§â¤Ã§§Ò¹
  (4)  ¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Íâ¤Ã§§Ò¹
  (5)  ¤Ðá¹¹¾ÔàÈÉ¨Ò¡¡ÒÃÅ§¾×é¹·Õè¢Í§ KTB

¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ÃÍºªÔ§ª¹ÐàÅÔÈ ³ ºÁ¨.¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ãËÞ‹

·ÕÁ·Õèà¢ŒÒÃÍºªÔ§ª¹ÐàÅÔÈ 10 ·ÕÁ ¨ÐµŒÍ§·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ´Ñ§¹Õé
 

ÅÑ¡É³Ð¡Ô¨¡ÃÃÁ
 ÇÑ¹áÃ¡ ÍºÃÁà·¤¹Ô¤¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í¼Å§Ò¹ »ÃÐªØÁ¡ÅØ‹ÁàµÃÕÂÁ·ÓÃÒÂ§Ò¹
 (áÂ¡¡ÅØ‹ÁµÒÁ Coach)
 ÇÑ¹·ÕèÊÍ§
  àªŒÒ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í â´Âáµ‹ÅÐ·ÕÁÁÕàÇÅÒ¹ÓàÊ¹Í 10 ¹Ò·Õ
  áÅÐÁÕàÇÅÒµÍº¤Ó¶ÒÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 5 ¹Ò·Õ
  º‹ÒÂ »ÃÐ¡ÒÈ¼Å
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ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤� à¾×èÍà»�´âÍ¡ÒÊãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´ŒáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´áÅÐ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í
¼Å§Ò¹µ‹Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²ÔÍÕ¡·Ñé§·ÓãËŒà¡Ô´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐáÅ¡à»ÅÕèÂ¹
»ÃÐÊº¡ÒÃ³�µ‹Ò§ æ ÃÐËÇ‹Ò§à¾×èÍ¹µ‹Ò§Ê¶ÒºÑ¹
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ภาคผนวก

µÑÇÍÂ‹Ò§ÇÔ¸ÕÊÁÑ¤Ãà¢ŒÒ

โครงการ “กรุงไทย ต�นกล�าสีขาว

ÃÑºÊÁÑ¤Ã·Ò§àÇçºä«µ� www.ktb.co.th
(ª‹Ç§àÇÅÒ¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤ÃµÑé§áµ‹ÇÑ¹·Õè 15 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ – 14 ¡Ã¡®Ò¤Á 2560)
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àÁ×èÍ¤ÅÔ¡ “ÃÑº·ÃÒº” áÅŒÇ ÃÐºº¨ÐÊ‹§ÃËÑÊ·ÕÁ¢Í§·‹Ò¹Â×¹ÂÑ¹¡ÅÑºä»ÂÑ§ÍÕàÁÅ¢Í§ËÑÇË¹ŒÒ·ÕÁ 
¶×ÍÇ‹Ò¡ÒÃÊÁÑ¤Ã¢Í§·‹Ò¹àÊÃç¨ÊÁºÙÃ³�
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หัวข�อในการเข�ยนข�อเสนอโครงงาน

à¢ÕÂ¹¢ŒÍàÊ¹Íâ¤Ã§§Ò¹µÒÁËÑÇ¢ŒÍ µ‹Íä»¹Õé ã¹ÃÙ»áºº Word97-2003 áÅÐ ä¿Å� .pdf 
â´ÂµŒÍ§ãªŒ File ·ÕèÁÕËÑÇ¢ŒÍ´ŒÒ¹Å‹Ò§¹Õéá¹º à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§ã¹¡ÒÃÊÁÑ¤Ãà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ·Ò§ Website

หัวขอ ขอแนะนำ

ชื่อโครงงาน ต้ังชื่อใหชัดเจน ครอบคลุมการดำเนินโครงงานทั้งหมด

บทสรุปคัดยอโครงงาน อธิบายความความจำเปนตองทำโครงงาน ปญหาที่ตองการแกไข กิจกรรมหลัก
ที่จะดำเนินการ ตลอดจนถึงผลประโยชนที่จะคาดวาจะไดรับ และการมีสวนรวม
ของชุมชน
Tips: กระชับครอบคลุมประเด็นหลักๆ Who What When Where Why และ How

วัตถุประสงคโครงงาน

นวัตกรรม

อธิบายวัตถุประสงคของโครงงาน วัตถุประสงคตองสามารถช้ีแจงวาตองการใหอะไร
เกิดขึ้น  มีความชัดเจนและเขาใจงาย เปนไปได ประเมินคาได ระบุส่ิงที่ตองการได
อยางมีเหตุผล มีขอบเขตระยะเวลาดำเนินการ สามารถปฏิบัติจริงได

ความเกี่ยวของกับ
ประโยชนตอชุมชน

โครงงานตองการแกไขปญหาอะไร ปญหามีผลกระทบตอชุมชนอยางไร หรือ
โครงงานจะสามารถพัฒนาชุมชนไดอยางไร 

ผูไดรับผลประโยชน กลุมบุคคลที่ ไดรับผลจากการดำเนินโครงงาน ทั้งกลุมผูไดรับผลประโยชนโดยตรง
และทางออม

แผนการดำเนินงาน อธิบายขั้นตอนการดำเนินโครงงาน ตามลำดับเวลา ระบุผลลัพธที่จะเกิดขึ้น
ผูรับผิดชอบ เวลาส้ินสุด สถานที่

กลยุทธในการสราง
ความยั่งยืนของโครงงาน

อธิบายกลยุทธ หรือ แนวทางการดำเนินงานโครงงานซึ่งแสดงใหเห็นถึงความ
ยั่งยืนของโครงงาน ไดแก มีการใชแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเปนไปได
ของแผนโครงงาน และมีประโยชนที่ชุมชนไดรับอยางไรบาง 

คณะทำงาน ระบุรายละเอียดคณะทำงาน ประกอบดวยนักเรียน 5 คน (ระบุชั้นป) ครูที่ปรึกษา
1 คน และตัวแทนชุมชน 2 คน

งบประมาณโครงงาน อธิบายแผนการจัดสรรและบริหารจัดการงบประมาณ ตามประเด็นหลัก ๆ เชน
คาตอบแทน คาวัสดุ คาใชจายเบ็ดเตล็ด เปนตน

ระบุล้ิงค Copy ล้ิงค (URL)
คลิปแนะนำโครงงาน
(จะมีหรือไมมีก็ได)

จัดทำ Clip แนะนำโครงงานของทีมใหนาสนใจส้ันๆ (ความยาวไมเกิน 2 นาที
ขนาด ไมเกิน 50 MB) และ upload ลง YouTube ต้ังชื่อ clip วา ...ชื่อทีม...
ชื่อสถาบัน...กรุงไทย ตนกลาสีขาว เชน ทีมกาวตามรอยพอ  โรงเรียนพอเพียง
กรุงไทย ตนกลาสีขาว โดยต้ังคาเปนสาธารณะ
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แสดงใหเห็นวาจะมีการนำนวัตกรรมมาใชในการดำเนินโครงงานอยางไร

Font CordiaUPC ขนาด 16 จำนวนไมเกิน 5 หนากระดาษ A4


