
ข้อมูลทุนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 
 

 

ชื่อทุนการศึกษา  : ทุนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 
หน่วยงานท่ีให้ทุน : ทุนมลูนิธิสร้างสรรค์เด็ก 
  100/475 ซ. แจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองพี่น้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
   เบอร ์โทร 02 - 574 1381, 02 – 574 3753, 02 – 574 6162  โทรสาร. 02 - 9821477 
ลักษณะทุน : ทุนต่อเนือ่ง 
คุณสมบัติ : ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้   

1.  เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 
  2 เข้าร่วมกจิกรรมระดับมหาวิทยาลัย/ คณะ/ โปรแกรมวิชา เป็นอย่างด ี
  3. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของมหาวิทยาลัย หรือภายนอกสถาบัน 
  4. มีฐานะยากจน ครอบครัวขาดทุนทรัพย ์
  5. ผลการเรียนดี เฉล่ียสะสมครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 2.00 
  6. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความขยันหมั่นเพียร ไม่กระท าผิดวินัยของ 
                                     มหาวิทยาลัย และกฎหมายบ้านเมือง 
จ านวนทุนท่ีได้/ปี : ทุนมลูนิธิสร้างสรรค์เด็กก าหนด 
จ านวนเงินทุน :  5,000 บาท หรือ ตามที่มีผู้ประสงค์บริจาคเงินทุนมากกว่าในรายนั้น ๆ 
 
ความเป็นมาของทุนทุนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 
 

 มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เป็นหน่วยงานที่มีสถานรองรับเด็กด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่ เด็กเร่ร่อน เด็กลูกกรรมกร
ก่อสร้าง เด็กก าพร้า เด็กพ่อแม่ต้องโทษจ าคุก เด็กถูกทารุณกรรม เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เป็นต้น พร้อม
กับมีการแก้ไขปัญหาของเด็กโดยการ ฟื้นฟู และพัฒนา ให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาตนตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน 
ภายใต้บรรยากาศแห่งความอบอุ่น ความรัก ความเข้าใจ การให้อภัย และการให้โอกาส ตลอดจนให้ได้รับการศึกษา 
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยเปิดบ้านรองรับเด็ก 2 หลัง คือ บ้านอุปถัมภ์เด็ก และบ้านสร้างสรรค์เด็ก 
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เป็นหน่วยงานที่ริเริ่มการท างานเชิงรุก โดยการน าครูรุกเข้าไปหากลุ่มเป้าหมาย โดยมี
วิธีการกลไกที่เหมาะสม ที่ช่วยเหลือแก้ไข ฟื้นฟู พัฒนา เด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กเหล่านั้นสามารถคืนสู่สังคมอย่าง
ประณีต การท างานที่ไม่ค านึงถึงมติเวลาการท างาน เน้นเวลาที่ลงไปถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก โดยกลุ่มเป้าหมายได้
ประโยชน์สูงสุด และสามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งได้แก่ โครงการศูนย์เด็กก่อสร้าง โครงการครูข้างถนน 
โครงการรถความรู้เคลื่อนที่สู่ชุมชน โครงการครูสัญจร และโครงการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว 
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เป็นหน่วยงานที่เป็นแหล่งการเรียนรู้และการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้กับนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา เป็นสถานที่ฝึกงาน ฝึกอบรม ตลอดจนการศึกหาหาข้อมูล นักวิชาการและอาจารย์ที่เกี่ยวข้องในการวางแผน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ จะใช้ข้อมูลที่ “ศูนย์ข้อมูลของมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก” เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ ท างานวิจัยและ
วิทยานิพนธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กด้อยโอกาสทางสังคม 
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เป็นหน่วยงานริเริ่มการท างานอาสาสมัคร จากประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ใน
หลากหลายรูปแบบ เช่น การเข้ามาเป็นอาสาสมัครในการท างานของมูลนิธิฯ เช่น อาสาสมัครพิทักษ์เด็กเร่ร่อน 
อาสาสมัครเยาวชนสร้างสรรค์ เป็นต้น บางส่วนเป็นผู้บริจาคทรัพย์สินและงบประมาณในการดาเนินงานของมูลนิธิฯ 
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ตลอดจนการเข้ามาเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์เด็ก และเข้ามาเลี้ยงอาหารเด็กตามความสมัครใจ และเป็นผู้เผยแพร่การทางาน
ของมูลนิธิฯในระดับกว้าง 
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เป็นหน่วยงานที่มีการท างานเช่ือมโยงกับองค์กรพัฒนาเอกชน และภาครัฐ โดยการท างาน
เช่ือมโยงเป็นเครือข่าย เช่น ริเริ่มการจัดต้ัง “เครือข่ายองค์กรเพื่อเด็กเร่ร่อน” “เครือข่ายองค์กรเพื่อเด็กลูกกรรมกร
ก่อสร้าง” ตลอดจนการท างานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนในการจัดงานเวทีสิทธิเด็กอย่างต่อเนื่อง คือ คณะท างาน
ด้านเด็ก และเครือข่ายคนทางานเพื่อเด็ก และร่วมผลักดันส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ตั้ง “ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน 
และสตรี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ” โดยมีโครงการกองปราบจิ๋วเพื่อให้เด็กได้มาร่วมอบรมและพัฒนาตนเองให้เท่าทนั
ต่อการล่อลวงรูปแบบต่างๆ ผลักดันให้โรงพักมีห้องสอบสวนเด็ก ห้องช้ีตัวเด็ก พนักงานสอบสวนหญิงและการท างาน
เป็นทีมสหวิชาชีพ และโครงการนักเรียนนายร้อยสัมผัสปัญหาชุมชนอย่างต่อเนื่องและรวมถึงจัดตั้ง “ศูนย์พิทักษ์และ
ช่วยเหลือเด็กทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ” โดยได้ด าเนินการท าเรื่อง รับแจ้งเหตุเด็กถูกละเมิด และให้ความ
เป็นธรรมแก่เด็กอย่างเร่งด่วน รับเรื่องราวร้องทุกข์จากเด็กนักเรียนที่ถูกให้ออกหรือไล่ออกจากโรงเรียน เปิดกลไกของ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ เข้ารับการศึกษาได้อย่างทั่วถึง และเปิดมิติของความ
หลากหลายทางการศึกษาให้มีการปฏิบัติมากข้ึน เพื่อ “ให้เด็กทุกคนต้องได้เรียนและได้รับการปกป้องคุ้มครอง” 
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ริเริ่มและการพัฒนา “อดีตเด็กเร่ร่อน เด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง” มาท างานพัฒนา
ช่วยเหลือเด็กในรูปแบบ “ผู้ช่วยครูข้างถนน และผู้ช่วยครูเด็กก่อสร้าง” และพัฒนาเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ     
จ านวน 6 คนโดยการเปิดโอกาสในการเรียนหนังสือและการเรียนรู้วิธีการต่างๆที่ช่วยเหลือน้องๆ ให้พ้นจากการเป็น
เด็กเร่ร่อน เด็กลูกกรรมก่อสร้าง ทั้งด้านการพัฒนาการท างานด้วยการศึกษาดูงาน,อบรม,เข้าประชุม,แลกเปลี่ยนการ
ท างาน เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่า ศักยภาพของตนเองและเป็นทรัพยากร ทุนทางสังคมที่มีคุณค่า 
พร้อมที่จะไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมต่อไป 
 
  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ผลักดันให้เกิดนโยบายและแผนพัฒนาเกี่ยวกับเด็กด้อยโอกาส โดย ปี 2534 ได้ร่วมกับ
องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็ก โดยพบว่าปัญหาที่เกิดข้ึนกับเด็กเร่ร่อน เด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง เด็กก าพร้า ฯลฯ     
เป็นเด็กที่ขาดเอกสารหลักฐาน ใบเกิด ทะเบียนบ้าน ที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนที่สังกัดกรุงเทพมหานคร และสังกัดสา
นักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ไม่รับเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนต่างๆ จึงได้มีการท าหนังสือถึง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหาแนวทางแก้ไขกระทั่ง กระทรวงศึกษาธิการได้ออก “ระเบียบว่าด้วยหลักฐาน วันเดือน ปี
เกิด ในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน ในสถานศึกษา พ.ศ.2535 และแนวปฏิบัติ ในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่
ไม่มีหลักฐาน ทะเบียนราษฎรและเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย” 
 
ด้านทุนการศึกษา 
 

 มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ตระหนักดีว่า เด็กๆ ต้องการเรียนหนังสือ ต้องการพัฒนาตนเอง ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ 
แต่น่าเสียดาย เขาเกิดมาในครอบครัวยากจน อยู่ห่างไกล ขาดโอกาส ขาดเงิน ในที่สุดก็ต้องเข้าเมือง ไปขอทานหรือ
หางานท าโดยปราศจากความรู้  
       มีผู้ใหญ่ มีน้ าใจอีกหลายคน รักทั้งชีวิตตนเองและชีวิตผู้อื่น โดยเฉพาะกับเด็กที่ตกทุกข์ได้ยาก เขาเห็นเป็นหน้าที่
จะต้องเข้าไปช่วยเหลือ แต่ท าได้อย่างไร ถึงเด็กทุกบาททุกสตางค์ได้อย่างไร ฝากใครท า 
       มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก จึงเป็นด่ังคนกลางเช่ือมโยงระหว่างผู้ใหญ่ใจดีกับเด็กที่รอคอย ให้ได้พบปะกัน ยื่นน้ าใจให้
กันด้วยรูปแบบต่างๆ ทั้งเงินและสิ่งของ ซึ่งก็หมายถึงโอกาสที่เด็กจะได้รับเป็นเงื่อนไขหลักในการได้ศึกษาเล่าเรียน 
เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศสืบไป 
       โครงการทุนการศึกษาน าเงินจากผู้ใหญ่ใจดีส่งให้เด็กได้น าไปเรียนหนังสือโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ 
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   ท่านสามารถร่วมเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กๆ โดยมอบทุนการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
   ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา      ทุนละ  2,000 บาท/ป ี  
  ระดับมัธยมศึกษา         ทุนละ  3,000 บาท/ป ี  
   ระดับ ปวช. – ปริญญาตรี                    ทุนละ  5,000 บาท/ป ี 
 
สิ่งท่ีท่านจะได้รับจากโครงการทุนการศึกษา 
  

  1. ประวัติพร้อมรูปถ่ายเด็กที่ได้รับทุนการศึกษา และจดหมายขอบคุณ 
  2. มูลนิธิฯ จะจัดส่งผลการเรียนเด็กแจ้งให้ท่านทราบเป็นระยะ 
  3. มูลนิธิฯ จะไม่แจ้งที่อยู่ของท่านแก่เด็กผู้รับทุนการศึกษา ยกเว้นท่านยินดีที่จะให้เด็กติดต่อกับท่านโดยตรง 
  4. เมื่อครบปีมูลนิธิฯ จะมีจดหมายแจ้งการครบก าหนด เพื่อสอบถามถึงการให้ทุนการศึกษาในครั้งต่อไป 
  หมายเหตุ   ทุนการศึกษาที่ท่านมอบให้แก่เด็ก มูลนิธิฯ จะไม่หักค่าด าเนินการใดๆ ทั้งสิ้น ส าหรับ งบประมาณ
การประสานงานและอื่นๆ มูลนิธิฯ ได้ใช้งบประมาณจากกองกลางของมูลนิธิฯ เข้าด าเนินการ  เพื่อให้ทุนการศึกษา
ทั้งหมดถึงเด็กได้อย่างครบถ้วน และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
  
วิธีการดูแลเงินทุนการศึกษาท่ีเด็กได้รับ 
 

   เมื่อเด็กได้รับทุนการศึกษาแล้ว  ทางโรงเรียนจะเปิดบัญชีออมทรัพย์ร่วมกับเด็ก เป็นรายบุคคล หรือให้เด็กเปิด 
บัญชีออมทรัพย์ แต่ครูที่ปรึกษาเป็นผู้ถือสมุดบัญชีและดูแลค่าใช้จ่ายของ  จะไม่มอบทุนการศึกษาให้แก่ครอบครัวของ
เด็กโดยตรง 

 
** ท่านใดประสงค์จะร่วมบริจาคทุนทรัพย์เป็นทุนการศึกษา มีรายละเอียด PDF ** 


