รายงานการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
กลุ่มบริษัทโมโน ประจาปี 2550-2555

1

กลุ่มบริษัท โมโน (Mono Group) ได้ ตระหนักถึงภารกิจสาคัทที่นอกเหนือไปจากการทาุุรกิจ โดยมิได้ มงุ่ หัังเพียงการ
สร้ างคัามสาเร็ จให้ กับองค์ กรในด้ านรายได้ เท่านั น้ แต่ยงั มุ่งสร้ างพันุกิ จระหั่างองค์กร สังคม และสิ่งแัดล้ อม ให้
สามารถเจริ ทเติบโตไปพร้ อมกันได้ อย่างแข็งแกร่ งและมัน่ คง เพราะุุรกิจและองค์กรเป็ นส่ันหนึ่งในการอยู่ร่ัมกันใน
สังคม องค์กรที่เติบโตอย่างยัง่ ยืน จึงต้ องดาเนินกิจกรรมทางด้ านุุรกิจพร้ อมๆไปกับการสร้ างสังคมและสิ่งแัดล้ อมให้ น่า
อยู่ด้ัย จึงนามาซึ่งการดาเนิ นโครงการเพื่อสนับสนุนช่ัยเหลือสังคมในด้ านต่างๆ รัมทัง้ โครงการเพื่ออนุรักษ์ ดูแ ล
สิง่ แัดล้ อมอย่างต่อเนื่อง

การด าเนิ น กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อม หรื อ
Corporate Social Responsibility (CSR) จึงเป็ นหนึ่งในนโยบายหลักขององค์กร ที่กลุม
่
บริ ษัท โมโน ให้ คัามสาคัท คับคู่ไปพร้ อมๆ กับการขับเคลื่อนพัฒนาุุรกิจขององค์ กรที่
กาลังเจริ ทเติบโตอย่างรัดเร็ ั
การดาเนินกิจกรรมโครงการเพื่อสังคมและสิง่ แัดล้ อม ที่โมโน กรุ๊ปได้ ดาเนินมาอย่างต่อเนื่อง
อันได้ แก่ กิจกรรมปลูกป่ า , การอนุรักษ์ ป่าชายเลน, การสร้ างฝายกันน
้ ้า, การปลูกปะการัง,
การน าเทคโนโลยี ต่า งๆมาปรั บ ใช้ ในการท างานที่ อ อฟฟิ ศ เพื่ อ ลดการใช้ กระดาษ หรื อ
ทรัพยากรุรรมชาติที่สิ ้นเปลือง และยังช่ัยลดภาัะโลกร้ อน พร้ อมทังปลู
้ กฝั งจิตสาุารณะ
ให้ กบั พนักงาน และประชาชนผู้เข้ าร่ัมโครงการ ผ่านกิจกรรมด้ าน CSR ต่างๆขององค์กร
รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[1]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

จุดเริ่มต้ นของ CSR MONO GROUP

คุณพิชญ์ โพธารามิก เป็ นผู้แทนส่งมอบสิง่ ของและเงิน
ที่พนักงานโมโนกรุ๊ป ร่ัมบริ จาคให้ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต
เมื่อัันที่ 31 ตุลาคม 2546

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[2]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

MONO GROUP มุ่งสร้ างพันธกิจ
ระหว่ างองค์ กร สังคม และสิ่งแวดล้ อม
ให้ เจริญเติบโตไปพร้ อมกัน
ได้ อย่ างแข็งแกร่ งและมั่นคง

รางวัลสถานประกอบการ
ที่มีความรั บผิดชอบต่ อสังคม
รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[3]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

Mono for Social

คืนคุณค่ า...เพื่อสังคมน่ าอยู่

กลุ่มบริ ษัทโมโน ได้ ดาเนินกิจกรรมเพื่อช่ัยเหลือ
สร้ างสัง คม พัฒ นาชุม ชนให้ น่ าอยู่ พัฒ นาเด็กให้ เ ติบโต
อย่ า งมี คุ ณ ภาพ สร้ างจิ ต ส านึ ก ของการแบ่ ง ปั น เพื่ อ
ช่ัยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผ่านเครื อข่ายทุกช่องทาง
กับโครงการเพื่อเด็กและชุมชนโครงการเพื่อผู้ด้อยโอกาส
ในสั ง คม นอกจากนี ย้ ั ง ได้ ช่ ั ยเหลื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ คัาม
เดือดร้ อนสนับสนุนช่ัยเหลือผู้ประสบภัยุรรมชาติต่างๆ
และการดาเนินกิจกรรมทางสัคมร่ ัมกับเั็บไซต์เอ็มไทย
และเครื อข่ายสังคมออนไลน์ อีกด้ ัย

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[4]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

Mono for Environment

เพื่อสิ่งแวดล้ อมยั่งยืน

สิ่งแัดล้ อมและุรรมชาติ... เราทุกคนต้ องช่ัยกัน
ดูแลรักษา... กลุ่มบริ ษัท โมโน ได้ ตระหนักถึงปั ทหาของ
สิ่ ง แัดล้ อม และการอนุ รั ก ษ์ ุ รรมชาติ จึ ง ได้ ด าเนิ น
กิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อเป็ นอนุรักษ์ สิ่งแัดล้ อมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อโลกของเราสัยงามและน่าอยู่ ตราบจนถึงรุ่น
ลูกรุ่ นหลานต่อไป ผ่านกิจกรรมโครงการเพื่อสิ่งแัดล้ อม
มากมาย อาทิ โครงการ“สร้ างฝาย ถัายพ่ อ หลัง”
โครงการ “อนุรักษ์ ฟืน้ ฟูแนัปะการัง ” โครงการ “อนุรักษ์
ป่ าชายเลน”

และ โครงการ “ปลูก ป่ าฟื ้น ฟู อ นุรั ก ษ์

ุรรมชาติ”

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[5]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

โครงการ CSR

MONO GROUP

(2007 – 2011) / (2550-2554)
 โครงการ “โมโน กรุ๊ป โดย เว็บไซต์ เอ็มไทยดอทคอม บริจาคสิ่งของช่ วยเหลือ
ผู้ประสบภัยนา้ ท่ วม” ณ ััดศรี กกุ จังหััด พระนครศรี อยุุยา เมื่อัันที่ 20 ตุลาคม 2554
 โครงการ " โมโน กรุ๊ ป ร่ วมใจปลูกป่ า ลดโลกร้ อน ถวายพ่ อหลวง” ณ พื ้นที่ป่าชาย
เลน ศูนย์การเรี ยนรู้และท่องเที่ยัเชิงนิเัศป่ าชายเลนลุม่ น ้าเัฬุ จ.จันทบุรี เมื่อัันที่ 2
พฤษภาคม 2554
 งานัิ่งการกุศลมินิมาราุอน “Mono Group For You International Run 2010” ณ เมือง
ทองุานี เมื่อัันที่ 27ตุลาคม 2553
 โครงการ “โมโน กรุ๊ป ร่ วมใจพัฒนา สร้ างลานกีฬาสู่ชุมชน” ณ โรงเรี ยนััดสมอโพรง
อ.แกลง จ.ระยอง เมื่อัันที่ 7 พฤษภาคม 2553
 โครงการ “โมโน กรุ๊ป โดยเอ็มไทยส่ งผ่ านกาลังใจให้ ทหารกล้ า” ณ รพ.พระมงกุฏ
เมื่อัันที่ 28 สิงหาคม 2553
 โครงการ “โมโนเปิ ดโลกเรี ยนรู้ เพื่อน้ อง...ตะลุยป่ าซาฟารี ” ณ สันสัตั์ซาฟารี เัิลด์
เมื่อัันที่ 25 มกราคม 2553
 โครงการ “MThai Click for Life...คลิกนีเ้ พื่อหัวใจน้ อง” รักษาน้ องที่ป่ัยเป็ นโรคหััใจ
ในมูลนิุิเด็กโรคหััใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้ าพี่นางเุอ เจ้ าฟ้ากัลยาณิัฒ
ั นา
กรมหลังนราุิัาสราชนคริ นทร์ เมื่อัันที่ 8 เมษายน 2552
 โครงการ “โมโนร่ วมใจ อนุรักษ์ ฟื้นฟู...แนวปะการัง” ณ หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จังหััด
ชลบุรี เมื่อัันที่ 25 พฤษภาคม 2551
 โครงการ “โมโนน้ อมใจ สร้ างฝาย ถวายพ่ อหลวง” ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
จังหััด กาทจนบุรี เมื่อัันที่ 21-23 มีนาคม 2551
 โครงการ “โมโน กรุ๊ป ร่ วมใจปลูกป่ าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหา
ราชันย์ ” ณ พื ้นที่ปลูกป่ าชายเลน ต.คลองโคลน อ.เมือง จังหััดสมุทรสงคราม เมื่อัันที่
19 ตุลาคม 2550

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[6]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

พ.ศ. 2550 – 2554

โมโนสานฝั น...ปั นรอยยิม้
พาน้ องๆ เด็กกาพร้ าจากมูลนิุิบ้านนกขมิ ้น ไปเปิ ดโลกกั้ าง เรี ยนรู้ัิุีการ
รัดนมััั การทาไอศรี ม ณ ฟามร์ โชคชัย พร้ อมมอบทุนการศึกษา และ
อุปกรณ์ การกีฬา

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[8]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

โมโน ปั นนา้ ใจจากพี่...สู่น้อง
มอบเงินกองทุนอาหารกลางััน อุปกรณ์การกีฬา และสร้ างสนามเด็กเล่น
ให้ กบั โรงเรี ยนในถิ่นทุรกันดาร สร้ างรอยยิ ้มให้ กบั น้ องๆ จ.นครราชสีมา

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[9]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

มอบสิ่งของ
โมโน มอบอุปกรณ์สานักงาน คอมพิัเตอร์ ตู้ และ โต๊ ะเอนกประสงค์
ให้ กบั สถานีตารัจภูุร จ.นนทบุรี เพื่อช่ัยอานัยคัามสะดักในการ
ทางานของหน่ัยงานราชการ จ.นนทบุรี

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[10]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

ปลูกป่ าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชันย์
โครงการ “ปลูกป่ าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชันย์ ”
ณ พื ้นที่ปลูกป่ าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ จ.สมุทรสงคราม

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[11]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

วิ่งวันสหประชาชาติ
จัดกิจกรรมัิ่งเพื่อสุขภาพให้ แก่พนักงาน โมโน กรุ๊ป ได้ เข้ าร่ัมัิ่ง
นานาชาติ ในงาน “ัิ่งนานาชาติ ัันสหประชาชาติ ครัง้ ที่ 25” หรื อ
ยูเอ็น เดย์

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[12]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

โมโน ..ปั นนา้ ใจให้ น้องบนยอดดอยสูง
ตังกล่
้ องรับบริจาค เงิน และ สิ่งของ เพื่อนาไปมอบให้ น้องๆ
มูลนิุิกระจกเงา เป็ นของขััทเนื่องใน โอกาสัันเด็กแห่งชาติ

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[13]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กในชนบท
จัดโครงการ “มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กในชนบท” โดยการตัง้
กล่องรับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อนาไปมอบให้ แก่โรงเรี ยนบ้ าน
ขามราษฏร์ ัิทยาคม จ. สุรินทร์

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[14]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

กระดาษหน้ าที่ 3
โดยการรับรัมกระดาษจากโครงการ 5 ส. ในออฟฟิ ต นาไปมอบ
ให้ กบั มูลนิุิคนตาบอดในพระบราราชูปถัมภ์ เพื่อนาไปผลิตเป็ น
หนังสือเบล ช่ัยเรื่ องอุปกรณ์ช่ัยเหลือการศึกษา
ขามราษฏร์ ัิทยาคม จ. สุรินทร์

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[15]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

พี่ให้ น้อง ครัง้ ที่ 3 ร่ วมกับ ททบ.5
โมโน กรุ๊ป ร่ัมกับ ททบ 5 มอบเงินทุนการศึกษา 35,000 บาท ใน
โครงการ “พี่ให้ น้องครัง้ ที่ 3” ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
พร้ อมเดินทางไปร่ัมมอบจักรยานอีก 1,000 คันให้ กบั น้ องๆ ตาม
โรงเรี ยนในท้ องถิ่นชนบทด้ ัย

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[16]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

โมโนน้ อมใจ สร้ างฝาย ถวายพ่ อหลวง
โครงการ “โมโนน้ อมใจ สร้ างฝาย ถัายพ่อหลัง” จ.กาทจนบุรี
ตามแนัพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัั ฯ ในการ
อนุรักษ์ ป่าต้ นน ้า คืนคัามสมดูลสูุ่รรมชาติ พร้ อมช่ัยลดสภาัะ
โลกร้ อนอีกทางหนึง่ ด้ ัย

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[17]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

ทอดผ้ าป่ าการกุศล
จัดกิจกรรมทอดผ้ าป่ าการกุศล ร่ัมกับมูลนิุิ ดร.พิชนี โพุารามิก
เพื่อเด็กและคนชรา ณ จ.จันทบุรี

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[18]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

ปลูกต้ นไม้
โมโน กรุ๊ป ร่ัมกับอาสมัครพนักงานบางส่ัน เดินทางไปปลูกต้ นไม้
บริเัณััดพระบาทน ้าพุสร้ างคัามร่มรื่ น และ อนุรักษ์ ุรรมชาติ
สิ่งแัดล้ อม พร้ อมร่ัมบริจาคเงินบารุง ศาสนาจานันหนึง่

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[19]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

ห้ องสมุดเพื่อการเรียนรู้ โครงการ “พี่ให้ น้อง”
โมโน กรุ๊ป ร่ัมกับ ททบ 5 เดินทางไปสร้ างห้ องสมุดเพื่อการเรี ยนรู้
ในโครงการ “พี่ให้ น้อง” ให้ กบั โรงเรี ยนยากจน พร้ อมร่ ัมมอบจักกร
ยาน

และเลี ย้ งอาหารกลางัั น ณ โรงเรี ย นััด หนองปล้ อ ง

จ.กาทจนบุรี

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[20]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

โมโน ร่ วมใจ อนุรักษ์ ฟื ้ นฟูแนวปะการัง
โครงการ “ โมโน ร่ ัมใจ อนุรักษ์ ฟื น้ ฟูแนัปะการัง ”
นาัิกโยุินกองทัพเรื อ อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[21]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

ณ หน่ัย

โมโน ปั นนา้ ใจ มอบรอยยิม้ ปั นความรัก ให้ คุณยายหัวใจซ่ า
โครงการ “โมโน ปั นน ้าใจ มอบรอยยิ ้ม ปั นคัามรัก ให้ คณ
ุ ยาย
หััใจซ่า” เริ่มด้ ัยการจัดกิจกรรมสันทนาการด้ านเทคโนโลยีเบาๆ
ให้ คณ
ุ ยายและพนักงาน โมโน กรุ๊ป ได้ มีส่ันร่ัมในการสร้ างสีสนั
ในสถานสงเคราะห์ให้ มีแต่รอยยิ ้มและเสียงหััเราะ ณ สถาน
สงเคราะห์คนชรา จ.นครปฐม

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[22]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

ทอดผ้ าป่ าสร้ างเมรุ
ทาบุทผ้ าป่ าร่ัมกับ RS และ Grammy ร่ัมสร้ างเมรุ (เผาศพ)
ให้ กบั ััด ณ จ.นครราชสีมา

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[23]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

ร่ วมบริจาคเงิน
โมโน กรุ๊ป ร่ัมกับ มูลนิุิ ดร.พิชนี โพุารามิก เพื่อเด็กและสตรี
และ บริษัท ทีที แอนด์ที จากัด ร่ัมบริจาคเงิน 1,000,000 ให้ กบั
ััดัิเัการาม – หลังพ่อเปิ่ น จ.นครราชสีมา

-

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[24]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

วิ่งนานาชาติ วันสหประชาชาติ
จัดกิจกรรม สุขภาพนาพนักงาน โมโน กรุ๊ป เข้ าร่ัมัิ่งนานาชาติ ใน
งาน “ัิ่งนานาชาติ ัันสหประชาชาติ” ณ กระทรังสาุาณสุข
จ. นนทบุรี

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[25]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

โมโน ร่ วมใจ ต้ านภัยหนาว
นาผ้ าห่ม และ ข้ าัของเครื่ องใช้ ที่จาเป็ น ไปมอบให้ กบั ชาับ้ าน
ผู้ประสบภัยจากสภาพอากาศที่หนาัจัดให้ กบั ตััแทนแต่ละอาเภอ
รัม (10 อาเภอ ) ณ จ.ศรี สะเกษ

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[26]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

มอบเงินช่ วยเหลือ
นาเงินรายได้ ส่ันหนึง่ จากภาพยนตร์ เรื่ อง “Happy Brithday ”
มอบให้ กบั ครอบครััตาลอบ กับยายทอง เพื่อช่ัยในการยังชีพ
และรักษาตััจากอาการป่ ัย

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[27]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

โมโน ใจดี....พี่ให้ น้อง มอบของขวัญวันเด็ก ปี 2009
โครงการ “โมโน ใจดี....พี่ให้ น้อง มอบของขััทัันเด็ก ปี 2009” โม
โน กรุ๊ปเดินทางไปจัดงานัันเด็กให้ กบั น้ องๆ พร้ อมเลี ้ยงอาหาร
กลางััน ณ โรงเรี ยนััดตาลเจ็ดช่อ จ.อ่างทอง

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[28]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

Mthai Click For Life
โครงการ “Mthai Click For Life” คลิกนี ้เพื่อน้ อง กิจกรรมที่จดั
ขึ ้นเพื่อช่ัยเหลือน้ อง มูลนิุิเด็กโรคหััใจ ในพระบรมราชูปถัมน์

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[29]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

โมโนปั นนา้ ใจ มอบความรู้ คืนคนดีให้ สังคม
รับบริจาคหนังสือ และนาไปมอบให้ กบั ผู้ต้องขังเรื อนจาจังหััด
พระนครศรี อยุุยา

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[30]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

โครงการสายตรวจชุมชน
เั็บเอ็มไทยสนับสนุน “โครงการสายตรัจชุมชน” ช่ัยสังคมลด
อาชทากรรมและยาเสพติด

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[31]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

กิจกรรมเพื่อสังคม
ปี พ.ศ. 2555

กิจกรรมเพื่อสังคม ปี 2555
ที่
กิจกรรม
1 คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 1 ร่ัมกับ มหาัิทยาลัย
ทาสือ่ การเรียนให้ น้องพิการทางสายตา
2 คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 2 ร่ัมกับ
:
พาน้ องตะลุยสันสัตั์เปิ ดโลกทัศน์
3 คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 3 ร่ัมกับ
:
ร่ัมพลัง ร่ัมใจ ปลูกต้ นไม้ เพื่อโลก
4 Mono Group
สร้ างสนามกีฬาให้ กบั โรงเรี ยน
5

6
7

8
9

10

:

พืน้ ที่ดาเนินการ
โรงเรี ยนโพุิ์นิมิตรัิทยาคม
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

สันสัตั์ดสุ ติ
โรงเรี ยนบางโพุิ์ใหม่
อ.ลาดหลุมเเก้ ั จ.ปทุมุานี
โรงเรี ยนััดห้ ังหิน อ.ซากบก
บ้ านค่าย จ.ระยอง
Mono Group Run For All 2012
.
ณ ลานทะเลสาบ เมืองทองุานี
โ
โ
.
คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 4 ร่ัมกับ มูลนิุิหนังสือเพื่อเด็ก :
ชุมชนพัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนบ้ าน
เล่านิทานให้ น้องฟั ง ทาหนังสือให้ น้องอ่าน
ศิลปเดช เขตจอมทอง
คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 5 ร่ัมกับ มูลนิุิช่ัยคนตาบอดแห่ง
บ้ านเด็กตาบอดผู้พิการซ ้าซ้ อน
ประเทศไทยฯ : สร้ างรอยยิ ้ม ส่งคัามสุข ส่งใจถึงใจ ให้ น้อง รามอินทรา
บ้ านเด็กรามอินทรา
คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 6 ร่ัมกับ มูลนิุิทหารผ่านศึก :
มูลนิุิทหารผ่านศึก
ส่งใจถึงใจ มอบกาลังใจ แด่ทหารผู้กล้ า
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ า
คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 7 โครงการอาสาจากมหาัิทยาลัยรังสิต: สถานสงเคราะห์เด็กพิการทาง
การ์ ตนู กลางแปลง
สมองและปั ททา (หทิง)
บ้ านราชาัดี
กิจกรรมัิปัสสนาฟื น้ ฟูุรรมชาติ
ััดดอยุรรมเจดีย์ –
ััดสันป่ าริ มุาร จ.สกลนคร

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[33]

วันดาเนินงาน
ัันจันทร์ ที่ 30
มกราคม 2555
ัันศุกร์ ที่ 24
กุมภาพันุ์ 2555
ัันศุกร์ ที่ 30
มีนาคม 2555
ัันศุกร์ -เสาร์ ที่ 67 เมษายน 2555
ัันอาทิตย์ที่ 22
เมษายน 2555
ัันศุกร์ ที่ 27
เมษายน 2555
ัันศุกร์ ที่ 1
มิถนุ ายน 2555
ัันศุกร์ ที่ 29
มิถนุ ายน 2555
ัันอังคารที่ 17
กรกฎาคม 2555
ัันที่ 26-28
กรกฎาคม 2555

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

ที่
กิจกรรม
11 คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 8 ร่ัมกับมหาัิทยาลัยุุรกิจบัณฑิตย์ :
แหล่งเรี ยนรู้นี ้ เพื่อน้ อง
12 คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 9 ร่ัมกับม.ร.ภ.บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา :
ฟื น้ ฟูระบบนิเัศชายฝั่ ง ปลูกปะการัง
13 Mono Group ร่ัมใจ ปลูกป่ าชายเลนถัายพ่อหลัง
ครัง้ ที่ 3
14 คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 10 : ชันน้ องเปิ ดแดนพิศัง

15 คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 11 : ฟื น้ ฟูโรงเรี ยนสุเหร่าใหม่เจริ ท
16 Gossip Girl 2012
17 คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 12 : ตามรอยพ่อ

18 คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 13 : Final Party Charity Day กีฬาสี พี่
กับน้ อง

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[34]

พืน้ ที่ดาเนินการ
โรงเรี ยนบางโพุิ์เหนือ จังหััด
ปทุมุานี
หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
พื ้นที่ปลูกป่ าชายเลน
บ้ านไม้ ชายเลนรี สอร์ ท
จังหััดสมุทรสงคราม
บ้ านครูน้อย –
Ripley's world of
entertainment Pattaya
โรงเรี ยนสุเหร่าใหม่เจริ ท
อ.สามโคก จ.ปทุมุานี
*
"
โ "
โรงเรี ยนบ้ านหนองโพุิ์ ตาบล
ช่องสาริ กา อาเภอพัฒนานิคม
จังหััดลพบุรี
มูลนิุิดังประทีป มูลนิุิศภุ นิมิต
และมูลนิุิสง่ เสริ มการพัฒนา
บุคคล
โรงยิม ชัน้ 6 อาคารคณะ
ัิทยาศาสตร์ ประยุกต์ มจพ.

วันดาเนินงาน
ัันศุกร์ ที่ 31
สิงหาคม 2555
ัันศุกร์ ที่ 28
กันยายน 2555
ัันที่ 12-13
ตุลาคม 2555
ัันศุกร์ ที่ 26
ตุลาคม 2555
ัันศุกร์ ที่ 16
พฤศจิกายน 2555
ัันเสาร์ ที่ 17
พฤศจิกายน 2555
ัันเสาร์ ที่ 1
ุันัาคม 2555
ัันเสาร์ ที่ 15
ุันัาคม 2555

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 1 ร่ วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : ทาสื่อการเรี ยนให้ น้องพิการทางสายตา
โรงเรียนโพธิ์นิมิตรวิทยาคม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
------------------------------------------------------------คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 1 ร่ัมกับมหาัิทยาลัยุุรกิจบัณฑิตย์ :
ทาสือ่ การเรียนให้ น้องพิการทางสายตา
พืน้ ที่ดาเนินการ
โรงเรี ยนโพุิ์นิมิตรัิทยาคม อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี
ระยะเวลา
ัันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2555 เัลา 9.00 – 17.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย
ครูและนักเรี ยน จานัน 100 คน
1) สร้ างสือ่ การเรี ยนการสอนให้ แก่น้องๆผู้พิการทางสายตา
วัตถุประสงค์ หลัก
2) เปิ ดโอกาสให้ ก ลุ่ม นักศึกษาที่มี จิตอาสา ได้ ท ากิ จ กรรมเพื่อสังคมและมี ส่ันร่ ั มในการ
ของโครงการ
พัฒนาการเรี ยนรู้ของผู้ด้อยโอกาสในสังคม
1) สามารถสร้ างสือ่ การเรี ยนการสอนให้ น้องๆผู้พิการทางสายตาได้ ใช้ ประโยชน์อย่างเต็มที่
เป้าหมายหลักของ
2) เพื่อให้ กลุม่ นักศึกษาจากมหาัิทยาลัยุุรกิจบัณฑิตย์ได้ แสดงคัามสามารถด้ านการสร้ างสือ่
โครงการ
การเรี ยนการสอนเพื่อน้ องผู้พิการทางสายตา
1) ได้ สอื่ การเรี ยนการสอนสาหรับน้ องผู้พิการทางสายตาและสามารถใช้ ประโยชน์ได้ ดี
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ 2) นักศึกษามหาัิทยาลัยุุรกิจบัณฑิตย์ได้ แสดงคัามสามารถด้ านการสร้ างสื่อการเรี ยนการ
สอน
กิจกรรมหลัก
1) สร้ างสือ่ การเรี ยนการสอนให้ แก่น้องผู้พิการทางสายตา
งบประมาณใช้ จ่ายจริง 96,755.5 บาท
ดาเนินงานโดย
เอ็มไทย , CSR Internal Communication และคณะนักศึกษาจิตอาสาจากม.ุุรกิจบัณฑิตย์
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ที่ปรึกษาโครงการ
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
ชื่อโครงการ

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
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กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

ภาพกิจกรรม

คลิกดี ทาดี ทาสื่อการเรี ยนให้ น้องพิการทางสายตา
กิจกรรม คลิกดี ทาดี กับโครงการอาสาจากนักศึกษามหาัิทยาลัยครัง้ นี ้เป็ นครัง้ ที่ 1 (โครงการนาร่ อง) โดยได้
นักศึกษาจาก ม.ุุรกิจบัณฑิตย์ มาร่ัมกิจกรรมทาอุปกรณ์สอื่ การเรี ยนการสอน ให้ กบั น้ องที่พิการทางสายตา ณ โรงเรี ยน
โพุิ์นิมิตรัิทยาคม อ.ปากเกร็ ด นาทีมผู้บริ หารคุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ รองผู้อานัยการเั็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม และ
คุณกิตติศกั ดิ์ พุกเจริ ท ผู้จัดการอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม นาทีมน้ องๆอาสาจากนักศึกษาม.ุุรกิจบัณฑิตย์ และ
ทีมงาน ทาอุปกรณ์สื่อการเรี ยนการสอนกันอย่างเต็มที่ ครัง้ นี ้เราได้ น้องนักศึกษาจีน ซึ่งเป็ นนักเรี ยนแลกเปลี่ยน มาร่ ัม
กิจกรรมด้ ัย บรรยากาศเต็มไปด้ ัยคัามอบอุน่ และสนุกสนาน

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
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กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 2 พาน้ องตะลุยสวนสัตว์ เปิ ดโลกทัศน์
------------------------------------------------------------คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 2 พาน้ องตะลุยสันสัตั์เปิ ดโลกทัศน์
สันสัตั์ดสุ ติ
ัันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันุ์ 2555 เัลา 9.00 – 17.00 น.
น้ องๆจากมูลนิุิสร้ างสรรค์เด็ก 50 คน
1) เพื่อพาน้ องผู้ด้อยโอกาสจากมูลนิุิสร้ างสรรค์เด็ก ไปเปิ ดโลกทัศน์ที่สันสัตั์ดสุ ติ
วัตถุประสงค์ หลัก
ของโครงการ
2) เปิ ดโอกาสให้ กลุ่ม นัก ศึ ก ษาที่ มี จิ ต อาสา ได้ ท ากิ จ กรรมเพื่ อ สัง คม โดยการดูแ ลน้ อง
ผู้ด้อยโอกาสและพาน้ องๆเปิ ดโลกทัศน์ที่สันสัตั์ดสุ ติ
เป้าหมายหลักของ 1) เพื่อให้ น้องผู้ด้อยโอกาสได้ เปิ ดโลกทัศน์ เรี ยนรู้ และสนุกสนานไปกับชีัิตสัตั์ในสันสัตั์
โครงการ
2) เพื่อให้ คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงจิตอาสา การช่ัยเหลือสังคม
1) น้ องๆผู้ด้อยโอกาสสนุกสนานและได้ เรี ยนรู้ชีัิตสัตั์ ซึง่ เป็ นการเปิ ดโลกทัศน์ของน้ องๆ
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
2) คนรุ่นใหม่เห็นคัามสาคัทของจิตอาสาและต้ องการช่ัยเหลือสังคมในด้ านอื่นๆต่อไป
กิจกรรมหลัก
1) พาน้ องๆจากมูลนิุิสร้ างสรรค์เด็กไปเรี ยนรู้ชีัิตสัตั์ที่สันสัตั์ดสุ ติ
งบประมาณใช้ จ่ายจริง 99,771.9 บาท
ดาเนินงานโดย
เอ็มไทย , CSR Internal Communication
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ที่ปรึกษาโครงการ
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
ชื่อโครงการ
พืน้ ที่ดาเนินการ
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
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กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

ภาพกิจกรรม

คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 2 พาน้ องตะลุยสวนสัตว์ เปิ ดโลกทัศน์
เมื่อัันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันุ์ ที่ผ่านมา โดยมี คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ผู้อานัยการเั็บไซต์เอ็มไทย ดอทคอม
เเละ คุณ กิ ต ติศัก ดิ์ พุก เจริ ท ผู้จัดการอาัุโส ฝ่ ายกิ จกรรมเพื่อ สังคม นาทีม อาสาสมัค รจากหน้ า เั็ บเอ็มไทย โดยมี
อาสาสมัครจากมหาัิทยาลัย ABAC เเละ ัิทยาลัยเพาะช่าง รัม 15 คน พาน้ องๆจากมูลนิุิสร้ างสรรค์เด็ก กั่า 50 คน
ตะลุยเขาดิน

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
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กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 3 “ร่ วมพลัง ร่ วมใจ ปลูกต้ นไม้ เพื่อโลก”
------------------------------------------------------------คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 3 “ร่ัมพลัง ร่ัมใจ ปลูกต้ นไม้ เพื่อโลก”
โรงเรี ยนบางโพุิ์ใหม่ อ.ลาดหลุมเเก้ ั จ.ปทุมุานี
ัันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2555
พนักงานโมโนกรุ๊ป 20 ท่าน , ครู-นักเรี ยนโรงเรียนบางโพุิ์ใหม่ 50 ท่าน
1) เพื่อปลูกต้ นไม้ และทาคัามสะอาดโรงเรี ยนบางโพุิ์ใหม่
2) เพื่อให้ พนักงานโมโนกรุ๊ปมีสั่ นร่ัมในการช่ัยเหลือสังคมและสิง่ แัดล้ อม
1) เพื่อปรับสภาพภูมิทศั น์ของโรงเรี ยนบางโพุิ์ใหม่ให้ ร่มรื่ นมากขึ ้น
เป้าหมายหลักของ
2) เพื่อร่ัมอนุรักษ์ และฟื น้ ฟุุรรมชาติ
โครงการ
3) เพื่อให้ พนักงานโมโนกรุ๊ปตระหนักถึงคัามสาคัทของการช่ัยเหลือสังคมและสิง่ แัดล้ อม
1) โรงเรี ยนบางโพุิ์ใหม่สะอาดและร่มรื่ นมากขึ ้น
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ 2) พนักงานโมโนกรุ๊ ปเห็นคัามสาคัทของจิ ตอาสาและต้ องการช่ัยเหลือสังคมในด้ านอื่นๆ
ต่อไป
1) ทาคัามสะอาดและปลูกต้ นไม้ ที่โรงเรี ยนบางโพุิ์ใหม่
กิจกรรมหลัก
2) จัดกิจกรรมสันทนาการพร้ อมแจกของรางััล
งบประมาณใช้ จ่ายจริง 99,479.06 บาท
ดาเนินงานโดย
เอ็มไทย , CSR Internal Communication และมูลนิุิสงิ่ เเัดล้ อมไทย
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ที่ปรึกษาโครงการ
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
ชื่อโครงการ
พืน้ ที่ดาเนินการ
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ หลัก
ของโครงการ

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
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กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

ภาพกิจกรรม

คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 3 “ร่ วมพลัง ร่ วมใจ ปลูกต้ นไม้ เพื่อโลก”
เมื่อัันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2555 เั็บไซต์เอ็มไทยได้ จดั กิจกรรมเพื่อสังคม โดยนาพนักงานไปช่ัยปลูกต้ นไม้ ทาสี
โรงเรี ยน ให้ กับน้ องๆ โรงเรี ยนบางโพุิ์ ใหม่ อ.ลาดหลุมเเก้ ั จ.ปทุมุานี ซึ่งมี คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรั ตน์ ผู้อานัยการ
เั็บไซต์เอ็มไทย ดอทคอม เเละ คุณกิตติศกั ดิ์ พุกเจริ ท ผู้จดั การอาัุโส ฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม นาพนักงานกั่า 20 คน
พร้ อมทังศิ
้ ลปิ นจาก Run Ran Run ไปสร้ างคัามบันเทิงให้ น้องๆ

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
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กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

“โมโน กรุ๊ป ร่ วมใจสร้ างสนามกีฬาให้ กับโรงเรียน”
ณ โรงเรียนวัดห้ วงหิน อ.ซากบก บ้ านค่ าย จ.ระยอง
------------------------------------------------------------โมโน กรุ๊ป ร่ัมใจสร้ างสนามกีฬาให้ กบั โรงเรี ยน
โรงเรี ยนััดห้ ังหิน อ.ซากบก บ้ านค่าย จ.ระยอง
ัันศุกร์ -เสาร์ ที่ 6-7 เมษายน 2555
- เด็กนักเรี ยนและครู โรงเรี ยนััดห้ ังหิน อ.ซากบก บ้ านค่าย จ.ระยอง 150 คน
กลุ่มเป้าหมาย
- ทีมงาน+อาสาจากโมโนกรุ๊ป 40 คน
1) เพื่อสร้ างลานกีฬาอันจะช่ัยเรื่ องพัฒนาการทางการศึกษาและกีฬา
วัตถุประสงค์ หลัก
2) เพื่อปลูกฝั งจิตสานึกให้ เยาัชนมีน ้าใจเป็ นนักกีฬา และไม่ยงุ่ เกี่ยักับยาเสพติด
ของโครงการ
3) เพื่อเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีของโมโน กรุ๊ป ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั และจดจา
1) เพื่อสนับสนุนเยาัชนที่ด้ อยโอกาสในถิ่ นทุรกันดาร ให้ ได้ รับการเสริ มทักษะ พัฒนาการทาง
เป้าหมายหลักของ การศึกษาและกีฬา
โครงการ
2) เพื่อปลูกฝั งจิตสานึกเยาัชนให้ มีน ้าใจเป็ นนักกีฬา รู้แพ้ -รู้ชนะ และไม่ยงุ่ เกี่ยักับยาเสพติด
3) เพื่อเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีของโมโน กรุ๊ป ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั และจดจา
1) เยาัชนในถิ่นทุรกันดาร ได้ รับการเสริ มทักษะ พัฒนาการทางการศึกษาและกีฬา
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ 2) เยาัชนมีจิตสานึกเรื่ องน ้าใจนักกีฬา และไม่ยงุ่ เกี่ยักับยาเสพติด
3) โมโน กรุ๊ป มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็ นที่ร้ ูจกั และจดจา
1) สร้ างลานกีฬาให้ แก่โรงเรี ยนััดห้ ังหิน
2) ทาคัามสะอาด , ทาสี และปรับภูมิทศั น์โรงเรี ยน
กิจกรรมหลัก
3) จัดกิจกรรมสันทนาการให้ กบั น้ องๆนักเรียน
4) จัดเลี ้ยงอาหารกลางััน
งบประมาณใช้ จ่ายจริง 396,868.75 บาท
ดาเนินงานโดย
PR & PM
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ที่ปรึกษาโครงการ
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
ชื่อโครงการ
พืน้ ที่ดาเนินการ
ระยะเวลา

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
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กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

ภาพกิจกรรม

โมโน กรุ๊ป ร่ วมใจสร้ างสนามกีฬาให้ กับโรงเรียน ครัง้ ที่ 3
โมโน กรุ๊ป ร่ัมใจพัฒนาสร้ างลานกีฬาสูช่ มุ ชน ครัง้ ที่ 3 เป็ นโครงการ CSR ที่ตอกย ้าเป็ นประจาทุกปี โดยมี คุณ
กิตติศกั ดิ์ พุกเจริ ท ผู้จัดการอาัุโส ฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม พร้ อมเหล่าศิลปิ นดาราในสังกัดและพนักงานอาสาสมัคร
เดินทางไปร่ัมสร้ างลานกีฬาอเนกประสงค์ ปรับภูมิทศั น์- ทาคัามสะอาดให้ กบั ชุมชนและโรงเรี ยนััดห้ ังหิน จ.ระยอง

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[42]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

Mono Group Run For All 2012
วันอาทิตย์ ท่ ี 22 เมษายน 2555 ณ ลานทะเลสาบ เมืองทองธานี

------------------------------------------------------------ชื่อโครงการ
พืน้ ที่ดาเนินการ
ระยะเวลา

Mono Group Run For All 2012

ลานทะเลสาบ เมืองทองุานี
ัันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2555
- พนักงานโมโนกรุ๊ปทุกคน
กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้สนใจทัั่ ไป 100 คน
1) เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ให้ องค์กร
2) พนักงานโมโนกรุ๊ป มีสั่ นร่ัมทุกคน ทาให้ เกิดคัามสามัคคี รู้จกั กันมากขึ ้น และได้ ออกกาลังกาย
วัตถุประสงค์ หลัก
ของโครงการ
3) เพื่อนารายได้ จากโครงการฯ ส่งมอบให้ แก่มลู นิุิดร.พิชนี โพุารามิก เพื่อเด็กและคนชรา นาไป
ก่อสร้ างอาคาเรี ยนโมโนกรุ๊ป เพื่อสร้ างเสริ มคุณภาพทางการศึกษาแก่โรงเรี ยนยากไร้
1) เพื่อให้ โมโนกรุ๊ป มีภาพลักษณ์ที่ดี ทันสมัย ใส่ใจสุขภาพและเห็นคุณค่าของการร่ัมพัฒนาสังคม
เป้าหมายหลักของ
2) เพื่อให้ พนักงานโมโนกรุ๊ปได้ ทากิจกรรมร่ัมกัน รู้จกั กันมากขึ ้น และได้ ออกกาลังกาย
โครงการ
3) เพื่อร่ัมกับมูลนิุิดร.พิชนี โพุารามิกฯ สร้ างอาคารเรี ยนโมโนกรุ๊ปให้ แก่โรงเรี ยนยากไร้
1) โมโนกรุ๊ป มีภาพลักษณ์ที่ดี ทันสมัย ใส่ใจสุขภาพและเห็นคุณค่าของการร่ัมพัฒนาสังคม
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ 2) พนักงานโมโนกรุ๊ปมีสั่ นร่ัมในทุกระดับ สร้ างคัามสามัคคี และได้ ออกกาลังกาย
3) ได้ อาคารเรี ยนโมโนกรุ๊ปสาหรับโรงเรี ยนยากไร้
1) แข่งขันัิง่ การกุศล
กิจกรรมหลัก
2) ส่งมอบรายได้ ให้ แก่มลู นิุิดร.พิชนี โพุารามิกฯ เพื่อนาไปจัดสร้ างอาคารเรี ยนโมโนกรุ๊ป ต่อไป
งบประมาณใช้ จ่ายจริง 4,011,643.51 บาท
ดาเนินงานโดย
CSR & Internal Communication
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ที่ปรึกษาโครงการ
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[43]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

ภาพกิจกรรม

Mono Group Run For All 2012
กิจกรรม “Mono Group Run for All 2012” หรื อ “โมโนกรุ๊ป ัิ่งเพื่อมัลประชา” จัดขึ ้นอย่างยิ่งใหท่ในเช้ าตรู่ ันั
อาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2555 ณ ลานทะเลสาบ เมืองทองุานี โดยนอกจากพนักงานโมโนกรุ๊ปแล้ ั ยังมีนกั ัิ่งเข้ าร่ัมแข่งัิ่ง
ด้ ัย และภายในงานได้ มอบเงินจานัน 1 ล้ านบาท ให้ กับมูลนิุิ ดร.พิชนี โพุารามิก เพื่อเด็กและคนชรา เพื่อนาไป
ก่อสร้ างอาคารเรี ยนโมโน กรุ๊ป 3 ณ โรงเรี ยนััดบางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

อาคารเรียนโมโน กรุ๊ ป 3
โรงเรียนวัดบางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[44]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 4 “เล่ านิทานให้ น้องฟั ง ทาหนังสือให้ น้องอ่ าน”
------------------------------------------------------------คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่4 “เล่านิทานให้ น้องฟั ง ทาหนังสือให้ น้องอ่าน”
ชุมชนพัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนบ้ านศิลปเดช เขตจอมทอง
ัันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2555
พนักงานโมโนกรุ๊ปและอาสาจากหน้ าเั็บ MThai.com รัม 20 คน
กลุ่มเป้าหมาย
เด็กจากชุมชนพัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนบ้ านศิลปเดช 40 คน
1) เพื่อเล่านิทานและจัดทาหนังสือน่าอ่านให้ น้องๆผู้ด้อยโอกาส
วัตถุประสงค์ หลัก
2) เพื่อให้ พนักงานโมโนกรุ๊ ปและอาสาจากหน้ าเั็บเอ็มไทยดอทคอมได้ ร่ัมกิจกรรมเพื่อสังคม
ของโครงการ
ด้ านการเล่านิทานและสร้ างสรรค์สอื่ หนังสือเพื่อเด็กด้ อยโอกาส
1) เพื่อให้ น้องผู้ด้อยโอกาสได้ สนุกสนานไปกับนิทานและหนังสือ
เป้าหมายหลักของ 2) เพื่อให้ อาสาได้ แสดงศักยภาพด้ านการเล่านิทานและสร้ างสรรค์สอื่ หนังสือ
โครงการ
3) เพื่อกระตุ้นให้ อาสาและน้ องๆได้ ตระหนักถึงคัามสาคัทของหนังสือในแง่สื่อที่สร้ างคัาม
สนุก เพลิดเพลิน และมีสาระ
1) น้ องๆผู้ด้อยโอกาสได้ ผอ่ นคลายและสนุกสนานได้ สาระกับนิทานและหนังสือ
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
2) อาสาได้ สร้ างสรรค์หนังสือที่มีคณ
ุ ภาพและตระหนักถึงคัามสาคัทของหนังสือ
1) เล่านิทานให้ น้องๆฟั ง
กิจกรรมหลัก
2) สร้ างสรรค์หนังสือทามือให้ น้องๆผู้ด้อยโอกาส
งบประมาณใช้ จ่ายจริง 99,144.5 บาท
ดาเนินงานโดย
เอ็มไทย , CSR Internal Communication และมูลนิุิหนังสือเพือ่ เด็ก
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ที่ปรึกษาโครงการ
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
ชื่อโครงการ
พืน้ ที่ดาเนินการ
ระยะเวลา

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
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กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

ภาพกิจกรรม
คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่4 “เล่ านิทานให้ น้องฟั ง ทาหนังสือให้ น้องอ่ าน”
กิจกรรม“คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่4 เล่านิทานให้ น้องฟั ง ทาหนังสือให้ น้องอ่าน” เมื่อัันที่ 27 เมษายน 2555 โดยมี คุณ
ปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ผู้อานัยการเั็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม เเละ คุณกิตติศกั ดิ์ พุกเจริ ท ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อ
สังคม พาน้ องๆทีมงานเอ็มไทยเเละอาสาสมัครบนหน้ าเั็บไซต์ไปร่ ัมกันเเสดงละครนิทานเเละทาหนังสือนิทานให้ กับ
น้ องๆใน ชุมชนพัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนบ้ านศิลปเดช เขตจอมทอง

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
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กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

“สร้ างพระจีน 3 องค์ วัดเขตร์ นาบุญญาราม”

------------------------------------------------------------ชื่อโครงการ
พืน้ ที่ดาเนินการ
ระยะเวลา

สร้ างพระจีน 3 องค์ วัดเขตร์ นาบุญญาราม

ััดเขตร์ นาบุททาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี
เริ่ มสร้ าง : พฤษภาคม 2555 , สมโภชพระประุาน : ัันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555
- พนักงานโมโนผู้มีจิตศรัทุา 50 คน
กลุ่มเป้าหมาย
- ชาับ้ าน แถบชุมชนััดเขตร์ นาบุททาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี 100 คน
1) เพื่อเป็ นสิริมงคลแก่บริ ษัท
วัตถุประสงค์ หลัก
ของโครงการ
2) เพื่อเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีของโมโน กรุ๊ป
เป้าหมายหลักของ 1) เพื่อเสริ มสร้ างสิริมงคลแก่บริ ษัท
โครงการ
2) เพื่อเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีของโมโน กรุ๊ป
1) เกิดสิริมงคลแก่บริ ษัท
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
2) โมโน กรุ๊ป มีภาพลักษณ์ที่ดี ในฐานะบริ ษัทที่สง่ เสริ มและทะนุบารุ งศาสนา
1) สร้ างพระประุานหน้ าตัก 35 นิ ้ั จานัน 3 องค์
กิจกรรมหลัก
2) จัดพิุิเบิกเนตร-สมโภชพระประุาน
งบประมาณใช้ จ่ายจริง 1,379,607.49 บาท
ดาเนินงานโดย
CSR & Internal Communication
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ที่ปรึกษาโครงการ
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
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กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

ภาพกิจกรรม

สร้ างพระจีน 3 องค์ วัดเขตร์ นาบุญญาราม
กลุม่ บริ ษัทโมโน (Mono Group) ได้ ร่ัมเป็ นเจ้ าภาพสร้ าง “พระจีน 3 องค์ “ ซึง่ เป็ นพระประุาน หน้ าตัก
35 นิ ้ั ณ ััดเขตร์ นาบุททาราม อาเภอเมือง จังหััดจันทบุรี โดยเริ่ มสร้ างเดือนพฤษภาคม แล้ ัเสร็ จพร้ อมทา
พิุีเบิกเนตรและสมโภชฉลององค์พระประุานฯ ในัันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555 โดยมี คุณพิชท์ โพุารามิก
พร้ อมคณะผู้บริ หารเข้ าร่ ัมงาน เัลา 04.00 น. – 14.00 น. โดยประมาณ

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
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กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 5 “สร้ างรอยยิม้ ส่ งความสุข ส่ งใจถึงใจ ให้ น้องบ้ านเด็กรามอินทรา”
------------------------------------------------------------คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 5 “สร้ างรอยยิ ้ม ส่งคัามสุข ส่งใจถึงใจ ให้ น้องบ้ านเด็กรามอินทรา”
บ้ านเด็กตาบอดผู้พิการซ ้าซ้ อน รามอินทรา
ัันศุกร์ ที่ 1 มิถนุ ายน 2555
พนักงานโมโนกรุ๊ปและอาสาจากหน้ าเั็บ MThai.com รัม 20 คน
กลุ่มเป้าหมาย
น้ องๆจากบ้ านเด็กตาบอดผู้พิการซ ้าซ้ อน รามอินทรา 50 คน
1) เพื่อจัดกิจกรรมให้ น้องตาบอดผู้พิการซ ้าซ้ อนได้ สนุกสนานและผ่อนคลาย
วัตถุประสงค์ หลัก
ของโครงการ
2) เพื่อให้ พนักงานโมโนกรุ๊ปและอาสาจากหน้ าเั็บเอ็มไทยดอทคอมได้ ร่ัมกิจกรรมเพื่อสังคม
เป้าหมายหลักของ 1) เพื่อให้ น้องตาบอดผู้พิการซ ้าซ้ อนได้ สนุกสนานและผ่อนคลาย
โครงการ
2) เพื่อให้ พนักงานและจิตอาสาทัั่ ไปได้ ช่ัยเหลือสังคม
1) น้ องๆตาบอดผู้พิการซ ้าซ้ อนได้ ผอ่ นคลายและสนุกสนาน
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
2) อาสาได้ ร่ัมกิจกรรมเพื่อสังคมทาให้ เห็นคุณค่าของการช่ัยเหลือสังคมมากขึ ้น
1) เล่นเกมกับน้ องๆ และโชั์เพลงจากศิลปิ นโมโนมิัสิค
กิจกรรมหลัก
2) เลี ้ยงอาหารกลางัันน้ องๆ
งบประมาณใช้ จ่ายจริง 96,326.96 บาท
ดาเนินงานโดย
เอ็มไทย , CSR Internal Comm. และ มูลนิุิช่ัยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ที่ปรึกษาโครงการ
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
ชื่อโครงการ
พืน้ ที่ดาเนินการ
ระยะเวลา

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[49]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

ภาพกิจกรรม

คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 5 “สร้ างรอยยิม้ ส่ งความสุข ส่ งใจถึงใจ ให้ น้องบ้ านเด็กรามอินทรา”
กิจกรรม MThai คลิกดี ทาดี เมื่อัันศุกร์ ที่ 1 มิถนุ ายน 2555 โดยมี คุณกิตกิศกั ดิ์ พุกเจริ ท ผู้จดั การอาัุโส ฝ่ าย
กิจกรรมเพื่อสังคม เเละ คุณพิมล บััเพชร บก.เั็บไซต์เอ็มไทย นาน้ องๆอาสาสมัครจากหน้ าเั็บไซต์ 11 คนพร้ อมด้ ัย
ศิลปิ นจากค่ายโมโน มิัสิก ไปร่ัมให้ คัามบันเทิงกับน้ องๆ สร้ างรอยยิ ้ม ส่งคัามสุข ส่งใจถึงใจ ให้ น้องบ้ านเด็กตาบอดผู้
พิการซ ้าซ้ อน รามอินทรา

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[50]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 6 “ส่ งใจถึงใจ มอบกาลังใจ แด่ ทหารผู้กล้ า”
---------------------------------------------------คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 6 “ส่งใจถึงใจ มอบกาลังใจ แด่ทหารผู้กล้ า”
มูลนิุิทหารผ่านศึก รพ.พระมงกุฏเกล้ า
ัันศุกร์ ที่ 29 มิถนุ ายน 2555
พนักงานโมโนกรุ๊ปและอาสาจากหน้ าเั็บ MThai.com รัม 20 คน
กลุ่มเป้าหมาย
ทหารผู้พกั รักษาตััที่ รพ.พระมงกุฏเกล้ า 100 คน
1) เพื่อเลี ้ยงอาหารและจัดกิจกรรมให้ เหล่าทหารสนุกสนานและผ่อนคลาย
วัตถุประสงค์ หลัก
ของโครงการ
2) เพื่อให้ พนักงานโมโนกรุ๊ปและอาสาจากหน้ าเั็บเอ็มไทยดอทคอมได้ ร่ัมกิจกรรมเพื่อสังคม
เป้าหมายหลักของ 1) เพื่อตอบแทนเหล่าทหารกล้ าที่ได้ เสียสละเพื่อคนไทย
โครงการ
2) เพื่อให้ พนักงานและจิตอาสาทัั่ ไปได้ ช่ัยเหลือสังคม
1) เหล่าทหารสนุกสนาน ผ่อนคลาย และมีกาลังใจมากขึ ้น
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
2) อาสาได้ ร่ัมกิจกรรมเพื่อสังคมทาให้ เห็นคุณค่าของการช่ัยเหลือสังคมมากขึ ้น
1) โชั์เพลงจากศิลปิ นและอาสา
กิจกรรมหลัก
2) เลี ้ยงอาหารกลางััน
งบประมาณใช้ จ่ายจริง 99,135.67 บาท
ดาเนินงานโดย
เอ็มไทย , CSR Internal Comm. และ มูลนิุิทหารผ่านศึก
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ที่ปรึกษาโครงการ
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
ชื่อโครงการ
พืน้ ที่ดาเนินการ
ระยะเวลา

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[51]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

ภาพกิจกรรม

คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 6 “ส่ งใจถึงใจ มอบกาลังใจ แด่ ทหารผู้กล้ า”
กิจกรรม คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 6 “ส่งใจถึงใจ มอบกาลังใจ แด่ทหารผู้กล้ า” กับมูลนิุิทหารผ่านศึก ณ รพ.พระมงกุฏ
เกล้ า เมื่อััน ศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2555 โดยกิ จ กรรมครั ง้ นีม้ ี คุณ ปฐมพงษ์ สิรชัยรั ตน์ ผู้อานัยการเั็บไซต์ เอ็มไทย
ดอทคอม เเละ คุณกิตติศกั ดิ์ พุกเจริ ท ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม ได้ พาน้ องๆอาสาสมัครจากหน้ าเั็บไซต์
พร้ อมด้ ัยนักร้ องศิลปิ น อาทิ บ่าััี, ศร เเละ Status Single ไปเลี ้ยงอาหารเเละเเสดง mini concert ให้ กบั เหล่าทหารผู้
กล้ า

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[52]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 7 “การ์ ตูนกลางแปลง”
โครงการอาสาจากมหาวิทยาลัยรั งสิต
---------------------------------------------------คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 7 “การ์ ตนู กลางแปลง”
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปั ททา (หทิง) บ้ านราชาัดี
ัันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555
พนักงานโมโนกรุ๊ปและอาสาจากมหาัิทยาลัยรังสิต รัม 20 คน
กลุ่มเป้าหมาย
น้ องๆจากสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปั ททา (หทิง) บ้ านราชาัดี 100 คน
1) เพื่อฉายการ์ ตูน เลี ้ยงอาหาร และจัดกิ จกรรมสันทนาการให้ น้องๆผู้พิการทางสมองและ
วัตถุประสงค์ หลัก
ปั ททา
ของโครงการ
2) เพื่อให้ พนักงานโมโนกรุ๊ปและอาสาจากม.รังสิต ได้ ร่ัมกิจกรรมเพื่อสังคม
เป้าหมายหลักของ 1) เพื่อสร้ างคัามบันเทิงให้ กบั น้ องๆบ้ านราชาัดีหทิง
โครงการ
2) เพื่อให้ พนักงานและอาสาจากม.รังสิตได้ ช่ัยเหลือสังคม
1) น้ องๆบ้ านราชาัดีหทิงสนุกสนานและผ่อนคลายจากกิจกรรมต่างๆที่จดั ให้
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
2) อาสาได้ ร่ัมกิจกรรมเพื่อสังคมทาให้ เห็นคุณค่าของการช่ัยเหลือสังคมมากขึ ้น
1) ฉายการ์ ตนู จาก Cartoon Club , เล่นเกมแจกของรางััล
กิจกรรมหลัก
2) เลี ้ยงอาหารกลางััน
งบประมาณใช้ จ่ายจริง 36,993.5 บาท
ดาเนินงานโดย
เอ็มไทย , CSR Internal Comm. และ นักศึกษาจิตอาสาจากมหาัิทยาลัยรังสิต
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ที่ปรึกษาโครงการ
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
ชื่อโครงการ
พืน้ ที่ดาเนินการ
ระยะเวลา

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[53]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

ภาพกิจกรรม

คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 7 “การ์ ตูนกลางแปลง”
โครงการอาสาจากมหาวิทยาลัยรั งสิต
คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 7 (โครงการอาสาจากนักศึกษามหาัิทยาลัยรังสิต) เมื่อัันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ทาบุทกับผู้
พิการทางสมองและปั ททา บ้ านราชาัดีหทิง ผู้บริ หาร คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ผู้ อานัยการเั็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม
นาพนักงานจัดกิจกรรมฉายการ์ ตูนให้ น้องดู สันทนาการ และเลี ้ยงอาหารกลางััน โดยได้ Partner จากการ์ ตูนคลับ
คุณุนัท ตันอนุชิตติกุล รองประุานบริ หาร สนับสนุนการ์ ตนู พร้ อม Mascot และ LG สนับสนุนจอฉายให้ กบั น้ องๆ ณ
บ้ านราชาัดี

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[54]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

“กิจกรรมวิปัสสนาฟื ้ นฟูธรรมชาติ”
วัดดอยธรรมเจดีย์ – วัดสวนป่ าริมธาร จังหวัดสกลนคร
------------------------------------------------------------ชื่อโครงการ
พืน้ ที่ดาเนินการ
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมัิปัสสนาฟื น้ ฟูุรรมชาติ

ััดดอยุรรมเจดีย์ – ััดสันป่ าริมุาร จังหััดสกลนคร
ัันที่ 26-28 กรกฎาคม 2555
- พนักงานโมโนกรุ๊ป 30 คน
1) เพื่อฝึ กสมาุิ และช่ัยให้ จิตใจสงบ
วัตถุประสงค์ หลัก
2) เพื่อร่ัมสืบสานพระพุทุศาสนา
ของโครงการ
3) เพื่อร่ัมปรับภูมิทศั น์ให้ แก่ัดั สันป่ าริ มุาร
1) เพื่อช่ัยให้ พนักงานมีสมาุิ จิตใจสงบ และรู้ัิุีจดั การเมื่อจิตไม่สงบ
เป้าหมายหลักของ
2) เพื่อร่ัมสืบสานพระพุทุศาสนา
โครงการ
3) เพื่อร่ัมปรับภูมิทศั น์ให้ แก่ัดั สันป่ าริ มุาร
1) พนักงานมีสมาุิ จิตใจสงบ และรู้ัิุีการทาสมาุิ -การฝึ กจิตให้ สงบยิ่งขึ ้น ซึง่ เป็ นประโยชน์ในชีัิต
และการทางานต่อไป
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ 2) พนักงานตระหนักถึงคุณประโยชน์ของัิปัสสนา แนะนาผู้อื่น และฝึ กปฏิบตั ิตอ่ ไป อันจะช่ัยดารง
ไั้ ซงึ่ พระพุทุศาสนา
3) ััดสันป่ าริ มุาร ได้ รับการปรับภูมิทศั น์จนสะอาดและมีรัั้ ที่ใช้ ประโยชน์ได้
1) นัง่ ัิปัสสนากรรมฐาน
กิจกรรมหลัก
2) ปรับปรุงพื ้นที่บริ เัณััดป่ าริ มุาร
งบประมาณใช้ จ่ายจริง 248,760.5 บาท
ดาเนินงานโดย
CSR & Internal Communication
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ที่ปรึกษาโครงการ
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[55]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวิปัสสนาฟื ้ นฟูธรรมชาติ
ัันที่ 26-28 กรกฎาคม 2555 โมโน กรุ๊ ป นาทีมพนักงาน เข้ าร่ ัมกิจกรรมัิปัสสนาฟื น้ ฟูุรรมชาติ ที่ัดั
ดอยุรรมเจดีย์ จ.สกลนคร โดยร่ ัมฝึ กสมาุิ ตังจิ
้ ตให้ สงบ และร่ ัมปรั บภูมิทัศน์ ถางหท้ า ทารั ั้ บริ เัณพืน้ ที่
โมโนกรุ๊ ป ััดป่ าริ มุาร จ.สกลนคร
*ภาพประกอบจากกิ จกรรมปี 2554 เนือ่ งจากกิ จกรรมในปี 2555 ไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

[56]

กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 8 ร่ วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : “แหล่ งเรี ยนรู้ นี ้ เพื่อน้ อง”
ณ โรงเรี ยนบางโพธิ์เหนือ จังหวัดปทุมธานี
------------------------------------------------------------คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 8 ร่ัมกับมหาัิทยาลัยุุรกิจบัณฑิตย์ : “แหล่งเรียนรู้นี ้ เพื่อน้ อง”
โรงเรียนบางโพุิ์เหนือ จังหััดปทุมุานี
ัันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2555 เัลา 9.00 – 16.30 น.
ครูและนักเรียนชันอนุ
้ บาล 1 – ประถมศึกษาปี ที่ 6 จานัน 140 คน
1) พัฒนาห้ องสมุดให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ที่น่าสนใจและน่าใช้ บริการมากขึ ้น
2) พัฒนาห้ องพยาบาลให้ มียาคุณภาพและน่าใช้ บริการมากขึ ้น
วัตถุประสงค์ หลัก
3) พัฒนาและร่ัมทาคัามสะอาดโรงเรียน หลังจากประสบอุทกภัย
ของโครงการ
4) จัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้ นกั เรียนผ่อนคลาย
5) เปิ ดโอกาสให้ กลุ่มนักศึกษาที่มีจิตอาสา ได้ ทากิจกรรมเพื่อสังคมและมีส่ันร่ัมในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็ก
1) เพื่อให้ ห้องสมุดได้ รับการพัฒนาเป็ นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทุิภาพ น่าใช้ บริการมากขึ ้น
2) เพื่อพัฒนาห้ องพยาบาลให้ มียาที่มีคณ
ุ ภาพและน่าใช้ บริการมากขึ ้น
เป้าหมายหลักของ
3) เพื่อพัฒนาโรงเรียนบางโพุิ์เหนือซึง่ ประสบอุทกภัย ให้ สะอาดเรียบร้ อยมากขึ ้น
โครงการ
4) เพื่อให้ นกั เรียนผ่อนคลายด้ ัยกิจกรรมสันทนาการและเล่นเกมแจกของรางััลต่างๆ
5) เพือ่ ให้ กลุ่มนักศึกษาจากมหาัิทยาลัยุุรกิจบัณฑิตย์ได้ แสดงคัามสามารถด้ านการพัฒนา
โรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก
1) ห้ องสมุดได้ รับการพัฒนาเป็ นแหล่งการเรียนรู้ที่ทนั สมัย น่าใช้ บริการมากยิ่งขึ ้น
2) ห้ องพยาบาลมียาที่ทนั สมัย ครอบคลุมหลายโรค และน่าใช้ บริการมากขึ ้น
3) โรงเรียนบางโพุิ์เหนือสะอาดเรียบร้ อยมากขึ ้น
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
4) นักเรียนโรงเรียนบางโพุิ์เหนือผ่อนคลายด้ ัยกิจกรรมสันทนาการ
5) นักศึกษามหาัิทยาลัยุุรกิจบัณฑิตย์ได้ แสดงคัามสามารถด้ านการพัฒนาโรงเรี ยนเพื่อการ
เรียนรู้ของเด็ก เช่น การจัดห้ องสมุด การสร้ างสรรค์สื่อการเรียนรู้ต่างๆ เป็ นต้ น
1) พัฒนาห้ องสมุดเพื่อเป็ นแหล่งเรียนรู้
2) พัฒนาห้ องพยาบาลให้ มีคณ
ุ ภาพและน่าใช้ บริการ
กิจกรรมหลัก
3) ทาคัามสะอาดบริเัณโรงเรียน
4) จัดกิจกรรมสันทนาการและเล่นเกมแจกของรางััล
งบประมาณใช้ จ่ายจริง 51,903.25 บาท
ดาเนินงานโดย
เอ็มไทย , CSR Internal Communication และคณะนักศึกษาจิตอาสาจากม.ุุรกิจบัณฑิตย์
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพือ่ สังคม
ที่ปรึกษาโครงการ
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพือ่ สังคม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
ชื่อโครงการ
พืน้ ที่ดาเนินการ
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
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คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 8 : แหล่ งเรี ยนรู้ นีเ้ พื่อน้ อง
โครงการอาสาจากนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กิจกรรม “คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 8 : แหล่งเรี ยนรู้ นี ้เพื่อน้ อง” จัดขึ ้นเมื่อัันที่ 31 สิงหาคม 2555 เป็ นโครงการอาสา
จากนักศึกษามหาัิทยาลัยุุรกิจบัณฑิตย์ที่ได้ รับการโหัตสูงสุดในเดือนสิงหาคม โดย คุณกิตติศกั ดิ์ พุกเจริ ท ผู้จดั การ
อาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม และ คุณพิมล บััเพชร บรรณาุิการเั็บไซต์ MThai.com นาทีมอาสาจากโมโน กรุ๊ ป พร้ อม
ด้ ัย อาจารย์ถััลย์ แตงไทย หััหน้ าศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม มหาัิทยาลัยุุรกิจบัณฑิตย์ นาคณะอาจารย์-นักศึกษา
จากมหาัิทยาลัยุุรกิจบัณฑิตย์ รัมทีมอาสาทังสิ
้ ้นกั่า 90 ชีัิต ร่ัมแรงร่ัมใจกันพัฒนา ปรับปรุง ฟื น้ ฟู โรงเรี ยนบางโพุิ์
เหนือ ซึง่ ได้ รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ทังปรั
้ บปรุงห้ องพยาบาล ห้ องสมุด สร้ างสือ่ การเรี ยนรู้สาหรับน้ องๆ
รัมทังทาสี
้ สนามเด็กเล่น จากนันในช่
้ ังบ่ายเป็ นกิจกรรมสันทนาการ และโชั์สดุ มันส์จากศิลปิ นโมโน มิัสิค : SPF เป็ น
อีกกิจกรรมที่จบลงด้ ัยคัามประทับใจและอิ่มสุข
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คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 9 ร่ วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
“ฟื ้ นฟูระบบนิเวศชายฝั่ ง ปลูกปะการั ง”
------------------------------------------------------------คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 9 ร่ัมกับม.ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
“ฟื น้ ฟูระบบนิเัศชายฝั่ ง ปลูกปะการัง”
พืน้ ที่ดาเนินการ
หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ระยะเวลา
ัันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2555 เัลา 9.00 – 17.00 น. โดยประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย
คณะอาสาจาก ม.ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา 10 คน / ทีมงาน+อาสาจากโมโนกรุ๊ป 40 คน
1) อนุรักษ์ และฟื น้ ฟูระบบนิเัศชายฝั่ งด้ ัยการปลูกปะการังไม่ต่ากั่า 100 กิ่ง
วัตถุประสงค์ หลัก
ของโครงการ
2) ผู้เข้ าร่ัมกิจกรรมเรี ยนรู้และเข้ าใจสภาพการณ์ของระบบนิเัศชายฝั่ งของไทย
3) ปลูกจิตสานึกให้ เยาัชนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของการมีจิตอาสา
1) สามารถปลูกปะการังได้ ซึง่ จะช่ัยอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูระบบนิเัศชายฝั่ ง
เป้าหมายหลักของ 2) ผู้เข้ าร่ัมกิจกรรมเข้ าใจสภาพการณ์ระบบนิเัศชายฝั่ งของไทย เห็นคัามสาคัท และร่ัม
โครงการ
อนุรักษ์ ฟืน้ ฟูตอ่ ไป
3) เยาัชนรุ่นใหม่มีคัามเป็ นจิตอาสา
1) ปะการังที่ร่ัมกันปลูกเจริ ทเติบโตและทาให้ ระบบนิเัศชายฝั่ งสมบูรณ์ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ไป
2) ผู้เข้ าร่ัมกิจกรรมเห็นคุณค่าและมีสั่ นร่ัมในการอนุรักษ์ ระบบนิเัศชายฝั่ งของไทยไม่ทางตรงก็
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
ทางอ้ อม
3) เยาัชนรุ่นใหม่สนใจและมีคัามเป็ นจิตอาสามากขึ ้น
1) ปลูกปะการัง
กิจกรรมหลัก
2) รับฟั งการบรรยายสภาพระบบนิเัศชายฝั่ งไทยในปั จจุบนั
งบประมาณใช้ จ่ายจริง 62,580 บาท
CSR&Internal Communication , เอ็มไทย และคณะนักศึกษาจิตอาสาจาก
ดาเนินงานโดย
ม.ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ที่ปรึกษาโครงการ
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายยุทธนา คล้ ายสุบรรณ นักศึกษาจาก ม.ราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา (ผู้เสนอโครงการ)
โทรศัพท์ 082-487-4394 / อีเมล maaaaxc@hotmail.com
ชื่อโครงการ
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คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 9 : “ฟื ้ นฟูระบบนิเวศชายฝั่ ง ปลูกปะการั ง”
กิจกรรม คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 9 : “ฟื น้ ฟูระบบนิเัศชายฝั่ ง ปลูกปะการัง ” จัดขึ ้นเมื่อัันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2555
ซึง่ เป็ นโครงการอาสาจากนักศึกษามหาัิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา โดย คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ผู้อานัยการ
เั็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม และ คุณกิตติศกั ดิ์ พุกเจริ ท ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม นาทีมอาสาจากโมโนกรุ๊ ป
รัมกั่า 30 คน ร่ ัมกับตััแทนนักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน อาทิ มรภ.บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ม.หััเฉียั ม.พายัพ
รัม 10 คน ทากิจกรรมปลูกปะการังและรับฟั งการบรรยายเกี่ยักับระบบนิเัศชายฝั่ ง ณ หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โดยได้ รับเกียรติจาก พี่พร-พ.จ.อ.พร ใจชื ้น ผู้ช่ัยหััหน้ าฝ่ ายช่ัยเหลือฯ กิจการการท่องเที่ยั หน่ัยบัทชาการนาัิกโยุิน
นาทีมคณะัิทยากร พาทากิจกรรม บรรยายให้ ข้อมูล และฝากบทเพลงเพื่อปลูกจิตสานึกรักุรรมชาติชายฝั่ งแก่เยาัชนคน
รุ่นใหม่ งานนี ้ได้ ทงสาระ
ั้
คัามสนุก และคัามประทับใจกันถ้ ันหน้ า
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กิจกรรม Mono Group ร่ วมใจ ปลูกป่ าชายเลนถวายพ่ อหลวง ครั ง้ ที่ 3
------------------------------------------------------------ชื่อโครงการ
พืน้ ที่ดาเนินการ
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย

Mono Group ร่ ัมใจ ปลูกป่ าชายเลนถัายพ่อหลัง ครัง้ ที่ 3
บ้ านไม้ ชายเลนรี สอร์ ท จังหััดสมุทรสงคราม
ัันที่ 12-13 ตุลาคม 2555

คณะอาสาจากหน้ าเั็บ MThai.com 15 คน / ทีมงาน+อาสาจากโมโนกรุ๊ป 35 คน
1) อนุรักษ์ และฟื น้ ฟูระบบนิเัศป่ าชายเลน
วัตถุประสงค์ หลัก
2) ผู้เข้ าร่ัมกิจกรรมเรี ยนรู้และเข้ าใจสภาพการณ์ของระบบนิเัศป่ าชายเลนของไทย
ของโครงการ
3) ปลูกจิตสานึกให้ เยาัชนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของการมีจิตอาสา
1) สามารถปลูกป่ าชายเลนได้ ซึง่ จะช่ัยอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูระบบนิเัศป่ าชายเลน
เป้าหมายหลักของ 2) ผู้เข้ าร่ัมกิจกรรมเข้ าใจสภาพการณ์ระบบนิเัศป่ าชายเลนของไทย เห็นคัามสาคัท และร่ัม
โครงการ
อนุรักษ์ ฟืน้ ฟูตอ่ ไป
3) เยาัชนรุ่นใหม่มีคัามเป็ นจิตอาสา
1) ต้ นกล้ าที่ร่ัมกันปลูกเจริ ทเติบโตและทาให้ ระบบนิเัศป่ าชายเลนสมบูรณ์เกิดประโยชน์ตอ่ ไป
2) ผู้เข้ าร่ัมกิจกรรมเห็นคุณค่าและมีสั่ นร่ัมในการอนุรักษ์ ระบบนิเัศป่ าชายเลนของไทย
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
ไม่ทางตรงก็ทางอ้ อม
3) เยาัชนรุ่นใหม่สนใจและมีคัามเป็ นจิตอาสามากขึ ้น
1) ปลูกป่ าชายเลน
กิจกรรมหลัก
2) ชมสภาพระบบนิเัศป่ าชายเลน
งบประมาณใช้ จ่ายจริง 130,103 บาท
ดาเนินงานโดย
CSR&Internal Communication , เอ็มไทย
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ที่ปรึกษาโครงการ
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
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กิจกรรม Mono Group ร่ วมใจ ปลูกป่ าชายเลนถวายพ่ อหลวง ครั ง้ ที่ 3
ผ่านไปอีกครัง้ กับกิจกรรมฟื น้ ฟูุรรมชาติโดย โมโน กรุ๊ป กับกิจกรรม โมโน กรุ๊ ป ร่ ัมใจ ปลูกป่ าชายเลนถัายพ่อ
หลัง ครัง้ ที่ 3 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อัันที่ 12 ตุลาคม 2555 ที่ผา่ นมา โดย คุณกิตติศกั ดิ์ พุกเจริ ท ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อ
สังคม พร้ อมด้ ัย คุณยุัดี จึงเจริ ท ผู้จดั การอาัุโส ฝ่ ายุุรกิจ นอสตราดามุส (Nostradamus) นาทีมพนักงานโมโน กรุ๊ ป
และอาสาสมัครจาก www.MThai.com/clickdeetumdee รัมกั่า 50 คน ปลูกต้ นโกงกาง 1,000 ต้ น ณ พื ้นที่ ต.คลอง
โคน อ.เมื อ ง จ.สมุท รสงคราม เพื่ อ ถัายเป็ นพระราชกุศ ลแด่พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หัั ฯ และเพื่ อ ร่ ั มอนุรั ก ษ์
สิง่ แัดล้ อม ซึง่ โมโน กรุ๊ป ได้ เล็งเห็นคัามสาคัทและดาเนินการอย่างต่อเนื่องเรื่ อยมา
นอกจากกิจกรรมปลูกป่ าชายเลนแล้ ั อาสาทุกท่านยังได้ นงั่ เรื อชมุรรมชาติและัิถีชีัิตสองฝั่ งคลอง ทดลองงม
หอยตลับ - หอยแครง และยังได้ ผอ่ นคลายไปกับกิจกรรมแอดเันเจอร์ ตา่ งๆอีกด้ ัย

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
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กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 10 “ชวนน้ องเปิ ดแดนพิศวง”
------------------------------------------------------------ชื่อโครงการ
พืน้ ที่ดาเนินการ

คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 10 : “ชันน้ องเปิ ดแดนพิศัง”

พิพิุภัณฑ์ Ripley's Believe It or Not ชมภาพยนตร์ 4 มิติ และเล่นเครื่ องเล่น Scream in
the Dark จ.ชลบุรี

ัันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2555 เัลา 8.00 – 17.00 น. โดยประมาณ
- น้ องๆจากบ้ านครูน้อยพร้ อมพีเ่ ลี ้ยง 25 ท่าน
กลุ่มเป้าหมาย
- อาสาสมัครทางหน้ าเั็บ mthai.com/clickdeetumdee จานัน 10 ท่าน
- ทีมงาน+อาสาจากโมโนกรุ๊ป 15 คน
1) เพื่อให้ เด็กชายบ้ านปากเกร็ ดได้ เรี ยนรู้นอกห้ องเรี ยน สร้ างประสบการณ์และเปิ ดโลกทัศน์
วัตถุประสงค์ หลัก
ของโครงการ
2) เพื่อให้ เด็กชายบ้ านปากเกร็ ดได้ สนุกสนานและผ่อนคลาย
3) เพื่อสนับสนุนให้ คนรุ่นใหม่และพนักงานโมโนกรุ๊ป มีจิตอาสา
เป้าหมายหลักของ 1) เด็กชายบ้ านปากเกร็ ดได้ คัามรู้จากการทัศนศึกษา ได้ รับประสบการณ์และโลกทัศน์กั้ างขึ ้น
โครงการ
2) เด็กชายบ้ านปากเกร็ ดได้ สนุกสนานผ่อนคลาย
3) คนรุ่นใหม่และพนักงานโมโนกรุ๊ป มีจิตอาสา
1) เด็กชายบ้ านปากเกร็ ดรัมถึงอาสา ได้ รับคัามรู้จากการทัศนศึกษา ได้ รับประสบการณ์และโลก
ทัศน์กั้ างขึ ้น
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
2) เด็กชายบ้ านปากเกร็ ดรัมถึงอาสา ได้ สนุกสนานผ่อนคลาย
3) อาสาและพนักงานโมโนกรุ๊ป มีจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อผู้อื่น
กิจกรรมหลัก
1) พาน้ องทัศนศึกษาที่ พิพิุภัณฑ์ Ripley's Believe It or Not และเมืองจาลอง จ.ชลบุรี
งบประมาณใช้ จ่ายจริง 36,520.5 บาท
ดาเนินงานโดย
CSR&Internal Communication และ เอ็มไทย
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ที่ปรึกษาโครงการ
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
ระยะเวลา

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
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กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

ภาพกิจกรรม

คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 10 : “ชวนน้ องเปิ ดแดนพิศวง”
สนุกสนานพร้ อมอิ่มอกอิ่มใจกันไปแล้ ักับกิจกรรม คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 10 : “ชันน้ องเปิ ดแดนพิศัง” โดยเมื่อััน
ศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา คุณกิตติศกั ดิ์ พุกเจริ ท ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม และคุณพิมล บััเพชร
บรรณาุิการเั็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม นาทีมอาสาจากโมโนกรุ๊ปและอาสาจากหน้ าเั็บเอ็มไทยรัมกั่า 20 ชีัิต พาน้ องๆ
จากบ้ านครูน้อย 20 คน ไปเรี ยนรู้ ชีัิตสัตั์ที่สันสัตั์เปิ ดเขาเขียั ก่อนจะพาน้ องๆไปเปิ ดแดนพิศังกันต่อที่ ริ บลีส์ เัิลด์
ออฟ เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ พัทยา ทังชมพิ
้
พิุภัณฑ์ Believe It or Not เล่นเครื่ องเล่น Scream in the Dark และชม
ภาพยนตร์ 4 มิติ งานนีน้ อกจากน้ องๆจะได้ เรี ยนรู้ นอกห้ องเรี ยนแล้ ัยังได้ รับคัามตื่นเต้ นและสนุกสนานกันเต็มที่
เช่นเดียักับพี่ๆที่ทงสนุ
ั ้ กทังอิ
้ ่มใจ

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
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กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 11 : “ฟื ้ นฟูโรงเรี ยนสุเหร่ าใหม่ เจริญ”
------------------------------------------------------------ชื่อโครงการ
พืน้ ที่ดาเนินการ
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย

คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 11 : “ฟื น้ ฟูโรงเรี ยนสุเหร่าใหม่เจริ ท”
โรงเรี ยนสุเหร่าใหม่เจริ ท อาเภอสามโคก จังหััดปทุมุานี
ัันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เัลา 9.00 – 16.30 น.
นักเรี ยนโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริ ท จานัน 300 คน , ครู -อาจารย์-เจ้ าหน้ าที่ จานัน 25 คน
ทีมงานและอาสาจากโมโนกรุ๊ป 30 คน
วัตถุประสงค์ หลัก
1) ปรับปรุงห้ องสมุดให้ สามารถใช้ การได้ ดีขึ ้น หลังเสียหายจากอุทกภัย
ของโครงการ
2) ซ่อมแซมและทาสีโรงอาหารที่เสียหายจากอุทกภัย
3) ปรับปรุงภูมิทศั น์หน้ าโรงเรี ยน
4) ทาคัามสะอาดโรงเรี ยน
เป้าหมายหลักของ
1) เพื่อให้ ห้องสมุดใช้ การได้ ดีขึ ้น
โครงการ
2) เพื่อให้ โรงอาหารใช้ การได้ และน่าใช้ บริ การมากขึ ้น
3) เพื่อให้ โรงเรี ยนน่ามองมากขึ ้น
4) เพื่อให้ โรงเรี ยนสะอาดขึ ้น
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1) ห้ องสมุดสะอาด มีหนังสือมากขึ ้น น่าใช้ บริ การมากขึ ้น
2) โรงอาหารสะอาดและสัยงาม น่าใช้ บริ การมากขึ ้น
3) โรงเรี ยนสัยงามขึ ้น
4) โรงเรี ยนสะอาดขึ ้น
กิจกรรมหลัก
1) พัฒนาห้ องสมุด
2) ซ่อมแซมและทาสีโรงอาหาร
3) ปรับปรุงภูมิทศั น์หน้ าโรงเรี ยน
4) ทาคัามสะอาดโรงเรี ยน
งบประมาณใช้ จ่ายจริง 90,694.75 บาท
ดาเนินงานโดย
CSR และ MThai
ที่ปรึกษาโครงการ
- นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
- นายดารงณ์ (จ่ าดา) นูระบ๊ าฟ โทร. 085-344-5048
ผู้รับผิดชอบโครงการ - นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
- นายดารงณ์ (จ่ าดา) นูระบ๊ าฟ โทร. 085-344-5048
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กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

ภาพกิจกรรม

คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 11 : “ฟื ้ นฟูโรงเรียนสุเหร่ าใหม่ เจริญ”
ณ โรงเรียนสุเหร่ าใหม่ เจริญ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
กิจกรรม คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 11 : ฟื น้ ฟูโรงเรี ยนสุเหร่าใหม่เจริ ท เมื่อัันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 คุณปฐมพงศ์
สิรชัยรัตน์ ผู้อานัยการเั็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม คุณกิตติศกั ดิ์ พุกเจริ ท ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม และ คุณ
สาุิ ต เอี่ยมจิตต์ Project Manager เั็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม นาทีมอาสาจากโมโนกรุ๊ ป ร่ ัมแรงร่ ัมใจฟื น้ ฟูโรงเรี ยน
สุเหร่ าใหม่เจริ ท จ.ปทุมุานี ซึ่งได้ รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 โดยเหล่าอาสาร่ ัมกับคุณครู และน้ องๆ
นักเรี ยนของโรงเรี ยนสุเหร่าใหม่เจริ ท ช่ัยกันขัด ทาสี ปั ดกัาดเช็ดถู ซ่อมแซมโรงเรี ยน ทังห้
้ องน ้า เครื่ องเล่น สนาม และ
โรงอาหาร ปิ ดท้ ายด้ ัยกิจกรรมสันทนาการและแจกของรางััล สร้ างรอยยิ ้มและคัามสนุกสนานทังน้
้ องๆและพี่อาสา
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กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 12 : “ตามรอยพ่ อ”
------------------------------------------------------------ชื่อโครงการ
พืน้ ที่ดาเนินการ
ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ หลัก
ของโครงการ

คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 12 : “ตามรอยพ่อ”
โรงเรี ยนบ้ านหนองโพุิ์ ตาบลช่องสาริ กา อาเภอพัฒนานิคม จังหััดลพบุรี
ัันเสาร์ ที่ 1 ุันัาคม 2555 เัลา 7.00 – 19.00 น.
นักเรี ยน-ครูโรงเรี ยนบ้ านหนองโพุิ์ จานัน 80 คน , ชาับ้ าน จานัน 100 คน
1) สร้ างแหล่งเรี ยนรู้เสรษฐกิจพอเพียง
2) ร่ัมสร้ างฝายชะลอน ้า
เป้าหมายหลักของ
1) เพื่อให้ โรงเรี ยนบ้ านหนองโพุิ์และชุมชนใกล้ เคียงมีแหล่งเรี ยนรู้ และตััอย่างของเศรษฐกิจ
โครงการ
พอเพียง
2) สร้ างฝายเพื่อเป็ นแหล่งอาหารของคนและสัตั์ ช่ัยป้องกันไฟป่ าในช่ังฤดูแล้ ง และเพื่อช่ัย
ลดคัามแรงของกระแสน ้าในฤดูฝน
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1) โรงเรี ยนบ้ านหนองโพุิ์และชุมชนใกล้ เคียงได้ เรี ยนรู้ เห็นตััอย่าง ตระหนักถึงคุณประโยชน์
ของเศรษฐกิจพอเพียง และนาไปปรับใช้ จริ ง
2) ช่ัยอนุรักษ์ ุรรมชาติ ป้องกันภัยุรรมชาติเช่นไฟป่ า – น ้าท่ัมฉับพลัน
กิจกรรมหลัก
1) สร้ างแหล่งเรี ยนรู้ตามแนัพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง
2) สร้ างฝายชะลอน ้า
งบประมาณใช้ จ่ายจริง 60,371.84 บาท
ดาเนินงานโดย
CSR และ MThai
ที่ปรึกษาโครงการ
- นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
- นายบัญญัติ คาบุญเหลือ โทร. 081-837-6656
ผู้รับผิดชอบโครงการ - นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
- นายบัญญัติ คาบุญเหลือ โทร. 081-837-6656

รายการงานดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
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กลุม่ บริ ษัทโมโน ประจาปี พ.ศ. 2550-2555

ภาพกิจกรรม

คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 12 : “ตามรอยพ่ อ”
ณ โรงเรี ยนบ้ านหนองโพธิ์ ตาบลช่ องสาริกา อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
กิจกรรม “คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 12 : ตามรอยพ่อ” เมื่อัันเสาร์ ที่ 1 ุันัาคม 2555 ที่ผ่านมาอาสาสมัครจากโมโน
กรุ๊ป และจากเั็บไซต์เอ็มไทย ได้ ร่ัมสร้ างแหล่งเรี ยนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรี ยนบ้ านหนองโพุิ์ จังหััดลพบุรี ทังสร้
้ าง
เล้ าไก่ บ่อปลาดุก ปลูกต้ นไม้ จัดสัน เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ สาหรับนักเรี ยนและชุมชน จากนันในช่
้ ังบ่ายจึงร่ ัมสร้ างฝาย
ชะลอน ้า พร้ อมเทปูนสร้ างถนนเพื่อให้ ชาับ้ านได้ สท
ั จรขนส่งผลผลิตได้ สะดักยิ่งขึ ้น งานนี ้อาสาทุกคนทุ่มแรงกายแรงใจ
เต็มที่ ถึงจะเหนื่อยและร้ อนแต่ทงสนุ
ั ้ กและอิ่มใจ
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คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 13 “Final Party Charity Day กีฬาสี พี่กับน้ อง”
-------------------------------------------------------ชื่อโครงการ
พืน้ ที่ดาเนินการ

คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 13 “Final Party Charity Day กีฬาสี พี่กบั น้ อง”
มูลนิุิดังประทีป มูลนิุิศภุ นิมิต และมูลนิุิสง่ เสริ มการพัฒนาบุคคล
โรงยิม ชัน้ 6 อาคารคณะัิทยาศาสตร์ ประยุกต์ มหาัิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
ระยะเวลา
ัันเสาร์ ที่ 15 ุันัาคม 2555 เัลา 9.00 – 17.00 น. โดยประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย
1) เด็กกาพร้ า-ยากจน จากมูลุินิ 3 แห่ง พร้ อมครูพี่เลี ้ยง รัม 100 คน
2) อาสาสมัครจาก www.mthai.com/clickdeetumdee จานัน 50 คน
3) ทีมงาน+อาสาสมัครจาก โมโน กรุ๊ป 30 คน
รัมทังสิ
้ ้น ประมาณ 180 – 200 คน
วัตถุประสงค์ หลัก
1) เพื่อจัดงานปี ใหม่ให้ น้องๆผู้ด้อยโอกาส
ของโครงการ
2) เพื่อขอบคุณอาสาทุกท่านจาก www.mthai.com/clickdeetumdee ที่เคยร่ัมกิจกรรมที่ผา่ นมา
3) เพื่อสนับสนุนให้ คนรุ่นใหม่และคนทัั่ ไป รัมถึงพนักงานบริ ษัทโมโน กรุ๊ป มีจิตอาสา
เป้าหมายหลักของ
1) น้ องๆผู้ด้อยโอกาสมีคัามสุขและประทับใจงานปี ใหม่ครัง้ นี ้
โครงการ
2) อาสาได้ แสดงพลังของจิตอาสา สนุก และประทับใจงานปี ใหม่ครัง้ นี ้
3) คนรุ่ นใหม่ คนทัั่ ไป และพนักงานโมโน กรุ๊ ป เห็นคัามสาคัทของจิตอาสา และมีใจช่ัยเหลือ
สังคมมากยิ่งขึ ้น
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1) น้ องๆผู้ด้อยโอกาสและอาสาสมัคร สนุก มีคัามสุข และมีคัามจาทรงที่ดีกบั งานปี ใหม่ครัง้ นี ้
2) อาสาได้ แสดงจิตอาสาในการช่ัยเหลือ-ดูแลน้ องๆ
3) อาสาและพนักงานโมโนกรุ๊ป มีจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อผู้อื่น
กิจกรรมหลัก
1) แบ่งน้ องจาก 3 มูลนิุิ เป็ น 3 สี และแข่งเกมง่ายๆ เช่น ชักคะเย่อ ส่งบอล เหยียบลูกโป่ ง
และให้ รางััลเป็ นเงินบริ จาคแก่มลู นิุินนๆ
ั้
2) จัดเลี ้ยงอาหารน้ องๆ
งบประมาณใช้ จ่ายจริง 102,872.25 บาท
ดาเนินงานโดย
CSR&Internal Communication และ เอ็มไทย
ที่ปรึกษาโครงการ
นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดั การอาัุโสฝ่ ายกิจกรรมเพื่อสังคม
โทรศัพท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798
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ภาพกิจกรรม

คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 13 “Thank you Volunteer Party”
คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ผู้อานัยการเั็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม คุณกิตติศกั ดิ์ พุกเจริ ท ผู้จัดการอาัุโสฝ่ าย
กิจกรรมเพื่อสังคม และคุณพิมล บััเพชร บรรณาุิการเั็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม นาทีมพนักงานและอาสาสมัครรัมกั่า
60 คน จัดกิจกรรม "คลิกดี ทาดี ครัง้ ที่ 13 Final Party Charity Day กีฬาสีพี่กบั น้ อง" จัดแข่งกีฬาสี เลี ้ยงอาหาร พร้ อมโชั์
สุดพิเศษจาก Cartoon Club ให้ กบั น้ องๆจากมูลนิุิดังประทีป มูลนิุิสง่ เสริ มการพัฒนาบุคคล และมูลนิุิศภุ นิมิตแห่ง
ประเทศไทย พร้ อมมอบรางััล "สุดยอดคนคลิกดี" ให้ แก่อาสาสมัครที่เข้ าร่ ัมกิจกรรมคลิกดี ทาดีอย่างต่อเนื่ อง เมื่อััน
เสาร์ ที่ 15 ุันัาคม 2555 ณ โรงยิม ชัน้ 6 อาคารคณะัิทยาศาสตร์ ประยุกต์ มหาัิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระ
นครเหนือ
ภาคเช้ า เตรี ยมงาน

ภาคบ่าย เริ่ มงานกีฬาสี
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