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กลุ่มบริษัท โมโน (Mono Group) ได้ตระหนกัถึงภารกิจส าคทัที่นอกเหนือไปจากการท าุุรกิจ โดยมิได้มุง่หังัเพียงการ
สร้างคัามส าเร็จให้กับองค์กรในด้านรายได้เท่านัน้ แต่ยงัมุ่งสร้างพนัุกิจระหั่างองค์กร สงัคม และสิ่งแัดล้อม ให้
สามารถเจริทเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างแข็งแกร่งและมัน่คง เพราะุุรกิจและองค์กรเป็นส่ันหนึ่งในการอยู่ร่ัมกันใน
สงัคม องค์กรที่เติบโตอยา่งยัง่ยืน จึงต้องด าเนินกิจกรรมทางด้านุุรกิจพร้อมๆไปกบัการสร้างสงัคมและสิ่งแัดล้อมให้น่า
อยู่ด้ัย จึงน ามาซึ่งการด าเนินโครงการเพื่อสนับสนุนช่ัยเหลือสงัคมในด้านต่างๆ รัมทัง้โครงการเพื่ออนุรักษ์ดูแล
สิง่แัดล้อมอยา่งตอ่เนื่อง 
 

การด าเนินกิจกรรมที่ แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม  หรือ 
Corporate Social Responsibility (CSR) จึงเป็นหนึ่งในนโยบายหลกัขององค์กร ที่กลุม่
บริษัท โมโน ให้คัามส าคทั คับคู่ไปพร้อมๆ กับการขับเคลื่อนพฒันาุุรกิจขององค์กรที่
ก าลงัเจริทเติบโตอยา่งรัดเร็ั  
  

การด าเนินกิจกรรมโครงการเพื่อสงัคมและสิง่แัดล้อม ท่ีโมโน กรุ๊ปได้ด าเนินมาอยา่งตอ่เนื่อง 
อนัได้แก่ กิจกรรมปลกูป่า, การอนรัุกษ์ป่าชายเลน, การสร้างฝายกัน้น า้, การปลกูปะการัง, 

การน าเทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้ในการท างานที่ออฟฟิศ เพื่อลดการใช้กระดาษ หรือ
ทรัพยากรุรรมชาติที่สิน้เปลือง และยงัช่ัยลดภาัะโลกร้อน พร้อมทัง้ปลกูฝังจิตสาุารณะ
ให้กบัพนกังาน และประชาชนผู้ เข้าร่ัมโครงการ ผา่นกิจกรรมด้าน CSR ตา่งๆขององค์กร 
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จุดเร่ิมต้นของ CSR MONO GROUP 

คุณพชิญ์ โพธารามิก เป็นผู้แทนสง่มอบสิง่ของและเงิน 

ท่ีพนกังานโมโนกรุ๊ป ร่ัมบริจาคให้สถานสงเคราะห์เด็กออ่น รังสติ 

เม่ือันัท่ี 31 ตลุาคม 2546 
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รางวัลสถานประกอบการ 
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

MONO GROUP มุ่งสร้างพันธกจิ

ระหว่างองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ให้เจริญเตบิโตไปพร้อมกัน 

ได้อย่างแขง็แกร่งและม่ันคง 
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Mono for Social 
 

กลุ่มบริษัทโมโน ได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือช่ัยเหลือ

สร้างสังคม พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ พัฒนาเด็กให้เติบโต

อย่างมีคุณภาพ สร้างจิตส านึกของการแบ่งปัน เพ่ือ

ช่ัยเหลือผู้ ด้อยโอกาสในสงัคม ผ่านเครือข่ายทกุช่องทาง

กับโครงการเพ่ือเด็กและชุมชนโครงการเพ่ือผู้ ด้อยโอกาส

ในสังคม นอกจากนีย้ังไ ด้ช่ัยเหลือผู้ ท่ี ไ ด้ รับคัาม

เดือดร้อนสนบัสนุนช่ัยเหลือผู้ประสบภัยุรรมชาติต่างๆ 

และการด าเนินกิจกรรมทางสัคมร่ัมกับเั็บไซต์เอ็มไทย 

และเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ อีกด้ัย 

 

คืนคุณค่า...เพื่อสังคมน่าอยู่  
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สิ่งแัดล้อมและุรรมชาติ... เราทกุคนต้องช่ัยกนั

ดแูลรักษา... กลุ่มบริษัท โมโน ได้ตระหนกัถึงปัทหาของ

สิ่งแัดล้อม และการอนุรักษ์ุรรมชาติ  จึงได้ด าเนิน

กิจกรรมโครงการต่างๆเพ่ือเป็นอนุรักษ์สิ่งแัดล้อมอย่าง

ตอ่เน่ือง เพื่อโลกของเราสัยงามและน่าอยู่ ตราบจนถึงรุ่น

ลูกรุ่นหลานต่อไป ผ่านกิจกรรมโครงการเพ่ือสิ่งแัดล้อม

มากมาย อาทิ  โครงการ“สร้างฝาย ถัายพ่อหลัง ” 

โครงการ “อนุรักษ์ฟืน้ฟูแนัปะการัง” โครงการ “อนุรักษ์

ป่าชายเลน” และ โครงการ “ปลูกป่าฟื้นฟูอนุรักษ์

ุรรมชาต”ิ 

Mono for Environment เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยนื 
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(2007 – 2011) / (2550-2554) 

 โครงการ “โมโน กรุ๊ป โดย เว็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน า้ท่วม” ณ ัดัศรีกกุ จงัหัดั พระนครศรีอยุุ ยา เม่ือันัท่ี 20 ตลุาคม 2554 

 โครงการ " โมโน กรุ๊ป ร่วมใจปลูกป่า ลดโลกร้อน ถวายพ่อหลวง” ณ พืน้ท่ีป่าชาย
เลน ศนูย์การเรียนรู้และท่องเท่ียัเชิงนิเัศป่าชายเลนลุม่น า้เัฬ ุจ.จนัทบรีุ เม่ือันัท่ี 2 
พฤษภาคม 2554 

 งานัิ่งการกศุลมินิมาราุอน “Mono Group For You International Run 2010” ณ เมือง
ทองุานี เม่ือันัท่ี 27ตลุาคม 2553 

 โครงการ “โมโน กรุ๊ป ร่วมใจพัฒนา สร้างลานกีฬาสู่ชุมชน” ณ โรงเรียนัดัสมอโพรง 
อ.แกลง จ.ระยอง เม่ือันัท่ี 7 พฤษภาคม 2553 

 โครงการ “โมโน กรุ๊ป โดยเอ็มไทยส่งผ่านก าลังใจให้ทหารกล้า” ณ รพ.พระมงกฏุ 
เม่ือันัท่ี 28 สิงหาคม 2553 

 โครงการ “โมโนเปิดโลกเรียนรู้เพ่ือน้อง...ตะลุยป่าซาฟารี” ณ สันสตัั์ซาฟารีเัิลด์ 
เม่ือันัท่ี 25 มกราคม 2553 

 โครงการ “MThai Click for Life...คลิกนีเ้พื่อหัวใจน้อง” รักษาน้องท่ีป่ัยเป็นโรคหัั ใจ
ในมลูนิุิเดก็โรคหัั ใจ ในพระอปุถมัภ์ของสมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเุอ เจ้าฟ้ากัลยาณิัฒันา 
กรมหลังนราุิัาสราชนครินทร์ เม่ือันัท่ี 8 เมษายน 2552 

 โครงการ “โมโนร่วมใจ อนุรักษ์ฟ้ืนฟู...แนวปะการัง” ณ หาดเตยงาม อ.สตัหีบ จงัหัดั 
ชลบรีุ เม่ือันัท่ี 25 พฤษภาคม 2551 

 โครงการ  “โมโนน้อมใจ สร้างฝาย ถวายพ่อหลวง” ณ อทุยานแหง่ชาตเิขาแหลม 
จงัหัดั กาทจนบรีุ เม่ือันัท่ี 21-23 มีนาคม 2551 

 โครงการ “โมโน กรุ๊ป ร่วมใจปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษามหา

ราชันย์”  ณ พืน้ท่ีปลกูป่าชายเลน ต.คลองโคลน อ.เมือง จงัหัดัสมทุรสงคราม เม่ือันัท่ี 
19 ตลุาคม 2550 

โครงการ CSR MONO GROUP 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

         พ.ศ. 2550 – 2554 
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โมโนสานฝัน...ปันรอยยิม้   

พาน้องๆ เด็กก าพร้าจากมลูนิุิบ้านนกขมิน้ ไปเปิดโลกกั้าง เรียนรู้ัิุีการ

รัดนมััั   การท าไอศรีม  ณ ฟามร์โชคชยั   พร้อมมอบทนุการศกึษา  และ 

อปุกรณ์  การกีฬา 
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โมโน ปันน า้ใจจากพี่...สู่น้อง 

มอบเงินกองทนุอาหารกลางันั อปุกรณ์การกีฬา และสร้างสนามเด็กเล่น 
ให้กบัโรงเรียนในถ่ินทรุกนัดาร  สร้างรอยยิม้ให้กบัน้องๆ  จ.นครราชสีมา   
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มอบสิ่งของ 

โมโน  มอบอปุกรณ์ส านกังาน คอมพิั เตอร์ ตู้  และ โต๊ะเอนกประสงค์  

ให้กบัสถานีต ารัจภูุ ร จ.นนทบรีุ  เพ่ือช่ัยอ านัยคัามสะดักในการ

ท างานของหน่ัยงานราชการ จ.นนทบรีุ  
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ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษา มหาราชันย์ 

โครงการ “ปลกูป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชนัย์ ”         

ณ พืน้ท่ีปลกูป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ จ.สมทุรสงคราม  
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วิ่งวันสหประชาชาต ิ

จดักิจกรรมัิ่งเพ่ือสขุภาพให้แก่พนกังาน โมโน กรุ๊ป  ได้เข้าร่ัมัิ่ง
นานาชาติ ในงาน “ัิ่งนานาชาติ  ันัสหประชาชาติ  ครัง้ท่ี 25”  หรือ    
ยเูอ็น เดย์    
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โมโน ..ปันน า้ใจให้น้องบนยอดดอยสูง 

ตัง้กล่องรับบริจาค เงิน และ สิ่งของ เพ่ือน าไปมอบให้น้องๆ            

มลูนิุิกระจกเงา เป็นของขัทัเน่ืองใน โอกาสันัเด็กแห่งชาติ 
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มอบทุนการศึกษาเพื่อเดก็ในชนบท 

จดัโครงการ “มอบทนุการศกึษาเพ่ือเด็กในชนบท”  โดยการตัง้
กล่องรับบริจาคเงินและสิ่งของ เพ่ือน าไปมอบให้แก่โรงเรียนบ้าน
ขามราษฏร์ัิทยาคม  จ. สริุนทร์ 
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กระดาษหน้าที่ 3 

โดยการรับรัมกระดาษจากโครงการ  5 ส. ในออฟฟิต  น าไปมอบ
ให้กบัมลูนิุิคนตาบอดในพระบราราชปูถมัภ์  เพ่ือน าไปผลิตเป็น
หนงัสือเบล  ช่ัยเร่ืองอปุกรณ์ช่ัยเหลือการศกึษา 
ขามราษฏร์ัิทยาคม  จ. สริุนทร์ 
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พี่ให้น้อง ครัง้ที่ 3 ร่วมกับ ททบ.5 

โมโน กรุ๊ป ร่ัมกบั ททบ  5 มอบเงินทนุการศกึษา 35,000 บาท ใน 
โครงการ “พ่ีให้น้องครัง้ท่ี 3”   ณ สถานีโทรทศัน์กองทพับก  ช่อง 5  
พร้อมเดินทางไปร่ัมมอบจกัรยานอีก 1,000  คนัให้กบัน้องๆ ตาม
โรงเรียนในท้องถ่ินชนบทด้ัย  
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โมโนน้อมใจ สร้างฝาย ถวายพ่อหลวง 

โครงการ “โมโนน้อมใจ สร้างฝาย ถัายพอ่หลัง”   จ.กาทจนบรีุ   
ตามแนัพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัั ฯ  ในการ
อนรัุกษ์ป่าต้นน า้  คืนคัามสมดลูสูุ่รรมชาติ พร้อมช่ัยลดสภาัะ
โลกร้อนอีกทางหนึง่ด้ัย 
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ทอดผ้าป่าการกุศล 

จดักิจกรรมทอดผ้าป่าการกศุล ร่ัมกบัมลูนิุิ ดร.พิชนี โพุารามิก   
เพ่ือเด็กและคนชรา ณ จ.จนัทบรีุ 
 



 

[19] 
 

รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลูกต้นไม้ 

โมโน กรุ๊ป ร่ัมกบัอาสมคัรพนกังานบางส่ัน เดินทางไปปลกูต้นไม้
บริเัณัดัพระบาทน า้พสุร้างคัามร่มร่ืน และ อนรัุกษ์ุรรมชาติ
สิ่งแัดล้อม   พร้อมร่ัมบริจาคเงินบ ารุง ศาสนาจ านันหนึง่ 
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ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ โครงการ “พี่ให้น้อง” 

โมโน กรุ๊ป ร่ัมกบั ททบ 5  เดินทางไปสร้างห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้  

ในโครงการ “พ่ีให้น้อง” ให้กบัโรงเรียนยากจน พร้อมร่ัมมอบจกักร

ยาน และเลีย้งอาหารกลางััน  ณ โรงเรียนััดหนองปล้อง             

จ.กาทจนบรีุ 
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โมโน ร่วมใจ  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแนวปะการัง 

โครงการ “ โมโน ร่ัมใจ  อนรัุกษ์ ฟืน้ฟแูนัปะการัง”   ณ  หน่ัย
นาัิกโยุินกองทพัเรือ  อ.สตัหีบ  จ. ชลบรีุ   
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โมโน ปันน า้ใจ  มอบรอยยิม้ ปันความรัก ให้คุณยายหวัใจซ่า 

โครงการ “โมโน ปันน า้ใจ มอบรอยยิม้ ปันคัามรัก ให้คณุยาย
หัั ใจซา่”  เร่ิมด้ัยการจดักิจกรรมสนัทนาการด้านเทคโนโลยีเบาๆ 
ให้คณุยายและพนกังาน โมโน กรุ๊ป ได้มีส่ันร่ัมในการสร้างสีสนั
ในสถานสงเคราะห์ให้มีแต่รอยยิม้และเสียงหัั เราะ ณ  สถาน
สงเคราะห์คนชรา จ.นครปฐม 
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ทอดผ้าป่าสร้างเมรุ 

ท าบทุผ้าป่าร่ัมกบั RS   และ Grammy ร่ัมสร้างเมรุ (เผาศพ)  
ให้กบััดั  ณ จ.นครราชสีมา 
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-  
 

 

 

 

ร่วมบริจาคเงนิ 

โมโน กรุ๊ป ร่ัมกบั มลูนิุิ ดร.พชินี โพุารามิก เพื่อเด็กและสตรี  
และ  บริษัท ทีที แอนด์ที จ ากดั  ร่ัมบริจาคเงิน 1,000,000  ให้กบั
ัดััิเัการาม – หลังพอ่เป่ิน  จ.นครราชสีมา 
 



 

[25] 
 

รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

 

 

 

 

 
 

 

 

วิ่งนานาชาต ิ วันสหประชาชาติ 

จดักิจกรรม สขุภาพน าพนกังาน โมโน กรุ๊ป เข้าร่ัมัิ่งนานาชาติ ใน
งาน “ัิ่งนานาชาติ  ันัสหประชาชาติ”  ณ   กระทรังสาุาณสขุ  
จ. นนทบรีุ  
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โมโน  ร่วมใจ ต้านภยัหนาว 

น าผ้าห่ม และ ข้าัของเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็น ไปมอบให้กบัชาับ้าน
ผู้ประสบภยัจากสภาพอากาศท่ีหนาัจดัให้กบัตัั แทนแต่ละอ าเภอ 
รัม  (10 อ าเภอ ) ณ  จ.ศรีสะเกษ 
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มอบเงนิช่วยเหลือ 

น าเงินรายได้ส่ันหนึง่จากภาพยนตร์เร่ือง  “Happy  Brithday ”
มอบให้กบัครอบครััตาลอบ กบัยายทอง เพ่ือช่ัยในการยงัชีพ  
และรักษาตัั จากอาการป่ัย 
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โมโน ใจดี....พี่ให้น้อง มอบของขวัญวันเดก็ ปี 2009 

โครงการ “โมโน ใจดี....พ่ีให้น้อง มอบของขัทัันัเด็ก ปี 2009”  โม
โน กรุ๊ปเดินทางไปจดังานันัเด็กให้กบัน้องๆ  พร้อมเลีย้งอาหาร
กลางันั ณ โรงเรียนัดัตาลเจ็ดช่อ  จ.อ่างทอง 
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Mthai Click  For  Life  

โครงการ “Mthai Click  For  Life”  คลิกนีเ้พ่ือน้อง  กิจกรรมท่ีจดั
ขึน้เพ่ือช่ัยเหลือน้อง  มลูนิุิเด็กโรคหัั ใจ ในพระบรมราชปูถมัน์ 
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โมโนปันน า้ใจ มอบความรู้ คืนคนดีให้สังคม 

รับบริจาคหนงัสือ และน าไปมอบให้กบัผู้ ต้องขงัเรือนจ าจงัหัดั
พระนครศรีอยุุ ยา 
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โครงการสายตรวจชุมชน 

เั็บเอ็มไทยสนบัสนนุ “โครงการสายตรัจชมุชน” ช่ัยสงัคมลด
อาชทากรรมและยาเสพติด 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเพื่อสังกิจกรรมเพื่อสังคม คม 
ปีปี  พพ..ศศ..  25552555  
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ที่ กิจกรรม พืน้ที่ด าเนินการ วันด าเนินงาน 

1 คลกิดี ท าดี ครัง้ที่ 1 ร่ัมกบั มหาัิทยาลยั               :  
ท าสือ่การเรียนให้น้องพิการทางสายตา   

โรงเรียนโพุ์ินิมิตรัิทยาคม  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 

ันัจนัทร์ที่ 30 
มกราคม 2555 

2 คลกิดี ท าดี ครัง้ที่ 2 ร่ัมกบั                       :  
พาน้องตะลยุสันสตัั์เปิดโลกทศัน์ 

                      
สันสตัั์ดสุติ 

ันัศกุร์ที่ 24 
กมุภาพนัุ์ 2555 

3 คลกิดี ท าดี ครัง้ที่ 3 ร่ัมกบั                      :  
ร่ัมพลงั ร่ัมใจ ปลกูต้นไม้เพื่อโลก 

โรงเรียนบางโพุ์ิใหม ่ 
อ.ลาดหลมุเเก้ั จ.ปทมุุาน ี

ันัศกุร์ ท่ี 30 
มีนาคม 2555   

4  Mono Group       สร้างสนามกีฬาให้กบัโรงเรียน โรงเรียนัดัห้ังหิน อ.ซากบก 
บ้านคา่ย จ.ระยอง 

ันัศกุร์-เสาร์ ท่ี 6-
7 เมษายน 2555 

5 Mono Group Run For All 2012  
ณ ลานทะเลสาบ เมืองทองุาน ี 

                   .       
โ                    โ        
   . 

ันัอาทิตย์ที่ 22 
เมษายน 2555 

6 คลกิดี ท าดี ครัง้ที่ 4 ร่ัมกบั มลูนิุ ิหนงัสอืเพื่อเด็ก : 
เลา่นิทานให้น้องฟัง ท าหนงัสอืให้น้องอา่น 

ชมุชนพฒันาเด็กเลก็ ชมุชนบ้าน
ศิลปเดช เขตจอมทอง 

ันัศกุร์ที่ 27 
เมษายน 2555 

7 คลกิดี ท าดี ครัง้ที่ 5 ร่ัมกบั มลูนิุ ิช่ัยคนตาบอดแหง่
ประเทศไทยฯ : สร้างรอยยิม้ สง่คัามสขุ สง่ใจถึงใจ ให้น้อง
บ้านเดก็รามอินทรา 

บ้านเดก็ตาบอดผู้พิการซ า้ซ้อน 
รามอินทรา 

ันัศกุร์ที่ 1 
มิถนุายน 2555 

8 คลกิดี ท าดี ครัง้ที ่6 ร่ัมกบั มลูนิุ ิทหารผา่นศกึ : 
สง่ใจถึงใจ มอบก าลงัใจ แดท่หารผู้กล้า 

มลูนิุิทหารผา่นศกึ  
โรงพยาบาลพระมงกฏุเกล้า 

ันัศกุร์ที่ 29 
มิถนุายน 2555 

9 คลกิดี ท าดี ครัง้ที ่7 โครงการอาสาจากมหาัิทยาลยัรังสติ: 
การ์ตนูกลางแปลง 

สถานสงเคราะห์เด็กพกิารทาง
สมองและปัททา (หทิง)  
บ้านราชาัดี 

ันัองัคารท่ี 17 
กรกฎาคม 2555 

10 กิจกรรมัิปัสสนาฟืน้ฟูุ รรมชาติ ัดัดอยุรรมเจดีย์ –  
ัดัสันป่าริมุาร จ.สกลนคร 

ันัท่ี 26-28 
กรกฎาคม 2555 

 

 

 

 

 

กจิกรรมเพื่อสังคม ปี 2555       
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ที่ กิจกรรม พืน้ที่ด าเนินการ วันด าเนินงาน 

11 คลกิดี ท าดี ครัง้ที ่8 ร่ัมกบัมหาัิทยาลยัุุรกิจบณัฑติย์ : 
แหลง่เรียนรู้นี ้เพื่อน้อง 

โรงเรียนบางโพุ์ิเหนือ จงัหัดั
ปทมุุานี   

ันัศกุร์ที่ 31 
สงิหาคม 2555 

12 คลกิดี ท าดี ครัง้ที่ 9 ร่ัมกบัม.ร.ภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา : 
ฟืน้ฟรูะบบนิเัศชายฝ่ัง ปลกูปะการัง 

หาดเตยงาม อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ ันัศกุร์ที่ 28 
กนัยายน 2555 

13 Mono Group ร่ัมใจ ปลกูป่าชายเลนถัายพอ่หลัง  
ครัง้ที่ 3 

พืน้ท่ีปลกูป่าชายเลน 
บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท   
จงัหัดัสมทุรสงคราม 

ันัท่ี 12-13 
ตลุาคม 2555 

14 คลกิดี ท าดี ครัง้ที่ 10 : ชันน้องเปิดแดนพิศัง บ้านครูน้อย – 
Ripley's world of 
entertainment  Pattaya 

ันัศกุร์ที่ 26 
ตลุาคม 2555 

15 คลกิดี ท าดี ครัง้ที่ 11 : ฟืน้ฟโูรงเรียนสเุหร่าใหมเ่จริท โรงเรียนสเุหร่าใหมเ่จริท  
อ.สามโคก จ.ปทมุุาน ี

ันัศกุร์ที่ 16 
พฤศจิกายน 2555 

16 Gossip Girl  2012    *              
"                           โ "    

ันัเสาร์ที่ 17 
พฤศจิกายน 2555 

17 คลกิดี ท าดี ครัง้ที่ 12 : ตามรอยพอ่ โรงเรียนบ้านหนองโพุ์ิ ต าบล
ช่องสาริกา อ าเภอพฒันานิคม 
จงัหัดัลพบรีุ 

ันัเสาร์ที่ 1 
ุนััาคม 2555 

18 คลกิดี ท าดี ครัง้ที่ 13 : Final Party Charity Day กีฬาส ีพ่ี
กบัน้อง 

มลูนิุิดังประทีป มลูนิุิศภุนิมิต 
และมลูนิุิสง่เสริมการพฒันา
บคุคล 
โรงยิม ชัน้ 6 อาคารคณะ
ัิทยาศาสตร์ประยกุต์ มจพ. 

ันัเสาร์ที่ 15 
ุนััาคม 2555 
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คลิกดี ท าดี ครัง้ที่ 1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : ท าส่ือการเรียนให้น้องพกิารทางสายตา 
โรงเรียนโพธ์ินิมิตรวิทยาคม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

-------------------------------------------------------------  
 

ชื่อโครงการ 
คลกิดี ท าดี ครัง้ที่ 1 ร่ัมกบัมหาัิทยาลยัุุรกิจบณัฑติย์ :  
ท าสือ่การเรียนให้น้องพิการทางสายตา 

พืน้ที่ด าเนินการ โรงเรียนโพุ์ินิมิตรัิทยาคม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 
ระยะเวลา ันัจนัทร์ที่ 30 มกราคม 2555 เัลา 9.00 – 17.00 น.  

กลุ่มเป้าหมาย ครูและนกัเรียน จ านัน 100 คน  

วัตถุประสงค์หลัก 
ของโครงการ 

1)   สร้างสือ่การเรียนการสอนให้แก่น้องๆผู้พิการทางสายตา    
2)   เปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาที่มีจิตอาสา ได้ท ากิจกรรมเพื่อสังคมและมีส่ันร่ัมในการ
พฒันาการเรียนรู้ของผู้ ด้อยโอกาสในสงัคม 

เป้าหมายหลักของ
โครงการ 

1)   สามารถสร้างสือ่การเรียนการสอนให้น้องๆผู้พิการทางสายตาได้ใช้ประโยชน์อยา่งเต็มที่ 
2)   เพื่อให้กลุม่นกัศกึษาจากมหาัิทยาลยัุุรกิจบณัฑิตย์ได้แสดงคัามสามารถด้านการสร้างสือ่
การเรียนการสอนเพื่อน้องผู้พิการทางสายตา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  ได้สือ่การเรียนการสอนส าหรับน้องผู้พิการทางสายตาและสามารถใช้ประโยชน์ได้ดี  
2)   นกัศึกษามหาัิทยาลยัุุรกิจบณัฑิตย์ได้แสดงคัามสามารถด้านการสร้างสื่อการเรียนการ
สอน   

กิจกรรมหลกั 1)   สร้างสือ่การเรียนการสอนให้แก่น้องผู้พิการทางสายตา   
งบประมาณใช้จ่ายจริง 96,755.5 บาท 

ด าเนินงานโดย เอ็มไทย , CSR Internal Communication และคณะนกัศกึษาจิตอาสาจากม.ุุรกิจบณัฑติย์ 

ที่ปรึกษาโครงการ 
นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม 
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม  
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

[36] 
 

รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

ภาพกิจกรรม 

คลิกดี ท าดี ท าส่ือการเรียนให้น้องพกิารทางสายตา 
 

  กิจกรรม คลิกดี ท าดี กบัโครงการอาสาจากนกัศึกษามหาัิทยาลยัครัง้นีเ้ป็นครัง้ที่ 1 (โครงการน าร่อง) โดยได้
นกัศกึษาจาก ม.ุุรกิจบณัฑิตย์ มาร่ัมกิจกรรมท าอปุกรณ์สือ่การเรียนการสอน ให้กบัน้องที่พิการทางสายตา ณ โรงเรียน
โพุ์ินิมิตรัิทยาคม อ.ปากเกร็ด น าทีมผู้บริหารคณุปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ รองผู้อ านัยการเั็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม และ 
คุณกิตติศกัดิ์ พุกเจริท ผู้จัดการอาัุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม น าทีมน้องๆอาสาจากนกัศึกษาม.ุุรกิจบณัฑิตย์ และ 
ทีมงาน ท าอปุกรณ์สื่อการเรียนการสอนกนัอย่างเต็มที่ ครัง้นีเ้ราได้น้องนกัศึกษาจีน ซึ่งเป็นนกัเรียนแลกเปลี่ยน มาร่ัม
กิจกรรมด้ัย บรรยากาศเต็มไปด้ัยคัามอบอุน่และสนกุสนาน 
    
    
    
  
 
  
  
  
  
 
    
 
  

  

 

  

 

 

 

 



 

[37] 
 

รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

คลิกดี ท าดี ครัง้ที่ 2 พาน้องตะลุยสวนสัตว์เปิดโลกทัศน์ 
-------------------------------------------------------------  

 

ชื่อโครงการ คลกิดี ท าดี ครัง้ที่ 2 พาน้องตะลยุสันสตัั์เปิดโลกทศัน์ 
พืน้ที่ด าเนินการ สันสตัั์ดสุติ 

ระยะเวลา ันัศกุร์ที่ 24 กมุภาพนัุ์ 2555 เัลา 9.00 – 17.00 น.  
กลุ่มเป้าหมาย น้องๆจากมลูนิุิสร้างสรรค์เดก็ 50 คน   

วัตถุประสงค์หลัก 
ของโครงการ 

 

1)   เพื่อพาน้องผู้ ด้อยโอกาสจากมลูนิุิสร้างสรรค์เด็ก ไปเปิดโลกทศัน์ที่สันสตัั์ดสุติ    
2)   เปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาที่มี จิตอาสา ได้ท ากิจกรรมเพื่อสังคม โดยการดูแลน้อง
ผู้ ด้อยโอกาสและพาน้องๆเปิดโลกทศัน์ที่สันสตัั์ดสุติ 

เป้าหมายหลักของ
โครงการ 

1)  เพื่อให้น้องผู้ ด้อยโอกาสได้เปิดโลกทศัน์ เรียนรู้ และสนกุสนานไปกบัชีัิตสตัั์ในสันสตัั์ 
2)   เพื่อให้คนรุ่นใหมต่ระหนกัถึงจิตอาสา การช่ัยเหลอืสงัคม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1)  น้องๆผู้ ด้อยโอกาสสนกุสนานและได้เรียนรู้ชีัิตสตัั์ ซึง่เป็นการเปิดโลกทศัน์ของน้องๆ  
2)   คนรุ่นใหมเ่ห็นคัามส าคทัของจิตอาสาและต้องการช่ัยเหลอืสงัคมในด้านอื่นๆตอ่ไป 

กิจกรรมหลกั 1)   พาน้องๆจากมลูนิุิสร้างสรรค์เด็กไปเรียนรู้ชีัิตสตัั์ที่สันสตัั์ดสุติ   
งบประมาณใช้จ่ายจริง 99,771.9 บาท 

ด าเนินงานโดย เอ็มไทย , CSR Internal Communication  

ที่ปรึกษาโครงการ 
นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม 
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม  
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

[38] 
 

รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

ภาพกิจกรรม 

คลิกดี ท าดี ครัง้ที่ 2 พาน้องตะลุยสวนสัตว์เปิดโลกทัศน์ 
 

เมื่อันัศุกร์ที่ 24 กุมภาพนัุ์ ที่ผ่านมา โดยมี คุณปฐมพงศ์ สิรชยัรัตน์ ผู้อ านัยการเั็บไซต์เอ็มไทย ดอทคอม 
เเละ คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริท ผู้ จัดการอาัุโส ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม น าทีมอาสาสมัครจากหน้าเั็บเอ็มไทย โดยมี
อาสาสมคัรจากมหาัิทยาลยั ABAC เเละ ัิทยาลยัเพาะช่าง รัม 15 คน พาน้องๆจากมลูนิุิสร้างสรรค์เด็ก กั่า 50 คน 
ตะลยุเขาดิน    
       

    

    
     

 
 

 



 

[39] 
 

รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

คลิกดี ท าดี ครัง้ที่ 3 “ร่วมพลัง ร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพ่ือโลก” 
------------------------------------------------------------- 

 

ชื่อโครงการ คลกิดี ท าดี ครัง้ที่ 3 “ร่ัมพลงั ร่ัมใจ ปลกูต้นไม้เพื่อโลก” 
พืน้ที่ด าเนินการ โรงเรียนบางโพุ์ิใหม ่อ.ลาดหลมุเเก้ั จ.ปทมุุาน ี

ระยะเวลา ันัศกุร์ ที ่30 มีนาคม 2555   
กลุ่มเป้าหมาย พนกังานโมโนกรุ๊ป 20 ทา่น , ครู-นกัเรียนโรงเรียนบางโพุ์ิใหม ่50 ทา่น   

วัตถุประสงค์หลัก 
ของโครงการ 

1)   เพ่ือปลกูต้นไม้และท าคัามสะอาดโรงเรียนบางโพุ์ิใหม ่
2)   เพื่อให้พนกังานโมโนกรุ๊ปมีส่ั นร่ัมในการช่ัยเหลอืสงัคมและสิง่แัดล้อม 

เป้าหมายหลักของ
โครงการ 

1)   เพ่ือปรับสภาพภมูิทศัน์ของโรงเรียนบางโพุ์ิใหมใ่ห้ร่มร่ืนมากขึน้ 
2)   เพื่อร่ัมอนรัุกษ์และฟืน้ฟุุ รรมชาติ     
3)   เพื่อให้พนกังานโมโนกรุ๊ปตระหนกัถึงคัามส าคทัของการช่ัยเหลอืสงัคมและสิง่แัดล้อม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  โรงเรียนบางโพุ์ิใหมส่ะอาดและร่มร่ืนมากขึน้ 
2)   พนกังานโมโนกรุ๊ปเห็นคัามส าคทัของจิตอาสาและต้องการช่ัยเหลือสงัคมในด้านอื่นๆ
ตอ่ไป 

กิจกรรมหลกั 
1)   ท าคัามสะอาดและปลกูต้นไม้ท่ีโรงเรียนบางโพุ์ิใหม ่
2)   จดักิจกรรมสนัทนาการพร้อมแจกของรางัลั   

งบประมาณใช้จ่ายจริง 99,479.06 บาท 
ด าเนินงานโดย เอ็มไทย , CSR Internal Communication  และมลูนิุิสิง่เเัดล้อมไทย 

ที่ปรึกษาโครงการ 
นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม 
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม  
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

[40] 
 

รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

ภาพกิจกรรม 

คลิกดี ท าดี ครัง้ที่ 3 “ร่วมพลัง ร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพ่ือโลก” 
 

เมื่อันัศกุร์ ที ่30 มีนาคม 2555 เั็บไซต์เอ็มไทยได้จดักิจกรรมเพื่อสงัคม โดยน าพนกังานไปช่ัยปลกูต้นไม้ ทาสี
โรงเรียน ให้กับน้องๆ โรงเรียนบางโพุ์ิใหม่ อ.ลาดหลุมเเก้ั จ.ปทุมุานี ซึ่งมี คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ผู้ อ านัยการ
เั็บไซต์เอ็มไทย ดอทคอม เเละ คณุกิตติศกัดิ์ พกุเจริท ผู้จดัการอาัโุส ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม น าพนกังานกั่า 20 คน 
พร้อมทัง้ศิลปินจาก Run Ran Run ไปสร้างคัามบนัเทิงให้น้องๆ       
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รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

“โมโน กรุ๊ป ร่วมใจสร้างสนามกีฬาให้กับโรงเรียน”  
ณ โรงเรียนวัดห้วงหิน อ.ซากบก บ้านค่าย จ.ระยอง 

-------------------------------------------------------------  
 

ชื่อโครงการ โมโน กรุ๊ป ร่ัมใจสร้างสนามกีฬาให้กบัโรงเรียน 
พืน้ที่ด าเนินการ โรงเรียนัดัห้ังหิน อ.ซากบก บ้านคา่ย จ.ระยอง 

ระยะเวลา ันัศกุร์-เสาร์ ท่ี 6-7 เมษายน 2555  

กลุ่มเป้าหมาย 
- เด็กนกัเรียนและครู โรงเรียนัดัห้ังหิน อ.ซากบก บ้านคา่ย จ.ระยอง 150 คน 
- ทีมงาน+อาสาจากโมโนกรุ๊ป 40 คน  

วัตถุประสงค์หลัก 
ของโครงการ 

1) เพื่อสร้างลานกีฬาอนัจะช่ัยเร่ืองพฒันาการทางการศกึษาและกีฬา   
2) เพื่อปลกูฝังจิตส านกึให้เยาัชนมีน า้ใจเป็นนกักีฬา และไมยุ่ง่เก่ียักบัยาเสพติด  
3) เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีของโมโน กรุ๊ป ให้เป็นท่ีรู้จกั และจดจ า 

เป้าหมายหลักของ
โครงการ 

1) เพื่อสนบัสนุนเยาัชนที่ด้อยโอกาสในถ่ินทุรกันดาร ให้ได้รับการเสริมทกัษะ พัฒนาการทาง
การศกึษาและกีฬา   
2) เพื่อปลกูฝังจิตส านกึเยาัชนให้มีน า้ใจเป็นนกักีฬา รู้แพ้-รู้ชนะ และไมยุ่ง่เก่ียักบัยาเสพติด  
3) เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีของโมโน กรุ๊ป ให้เป็นท่ีรู้จกั และจดจ า 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) เยาัชนในถ่ินทรุกนัดาร ได้รับการเสริมทกัษะ พฒันาการทางการศกึษาและกีฬา   
2) เยาัชนมีจิตส านกึเร่ืองน า้ใจนกักีฬา และไมยุ่ง่เก่ียักบัยาเสพติด  
3) โมโน กรุ๊ป มีภาพลกัษณ์ที่ดี เป็นท่ีรู้จกั และจดจ า 

กิจกรรมหลกั 

1) สร้างลานกีฬาให้แก่โรงเรียนัดัห้ังหิน 
2) ท าคัามสะอาด , ทาส ีและปรับภมูิทศัน์โรงเรียน 
3) จดักิจกรรมสนัทนาการให้กบัน้องๆนกัเรียน 
4) จดัเลีย้งอาหารกลางันั 

งบประมาณใช้จ่ายจริง 396,868.75 บาท 
ด าเนินงานโดย PR & PM  

ที่ปรึกษาโครงการ 
นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม 
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม  
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 

 
 
 
 
 

 
 



 

[42] 
 

รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

ภาพกิจกรรม 

โมโน กรุ๊ป ร่วมใจสร้างสนามกีฬาให้กับโรงเรียน ครัง้ท่ี 3 
 

โมโน กรุ๊ป ร่ัมใจพฒันาสร้างลานกีฬาสูช่มุชน ครัง้ที ่3  เป็นโครงการ CSR  ที่ตอกย า้เป็นประจ าทกุปีโดยมี คณุ
กิตติศกัดิ์ พุกเจริท ผู้จัดการอาัุโส ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม พร้อมเหล่าศิลปินดาราในสงักัดและพนักงานอาสาสมคัร 
เดินทางไปร่ัมสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ปรับภมูิทศัน์- ท าคัามสะอาดให้กบัชมุชนและโรงเรียนัดัห้ังหิน จ.ระยอง  
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รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

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

-------------------------------------------------------------  
 

ชื่อโครงการ Mono Group Run For All 2012  
พืน้ที่ด าเนินการ ลานทะเลสาบ เมืองทองุานี   

ระยะเวลา ันัอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2555 

กลุ่มเป้าหมาย 
- พนกังานโมโนกรุ๊ปทกุคน 
- ผู้สนใจทั่ั ไป 100 คน  

วัตถุประสงค์หลัก 
ของโครงการ 

1) เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ให้องค์กร 
2) พนกังานโมโนกรุ๊ป มีส่ั นร่ัมทกุคน ท าให้เกิดคัามสามคัคี รู้จกักนัมากขึน้ และได้ออกก าลงักาย 
3) เพื่อน ารายได้จากโครงการฯ สง่มอบให้แก่มลูนิุิดร.พิชนี โพุารามิก เพื่อเด็กและคนชรา น าไป
ก่อสร้างอาคาเรียนโมโนกรุ๊ป เพื่อสร้างเสริมคณุภาพทางการศกึษาแก่โรงเรียนยากไร้ 

เป้าหมายหลักของ
โครงการ 

1) เพื่อให้โมโนกรุ๊ป มีภาพลกัษณ์ที่ดี ทนัสมยั ใสใ่จสขุภาพและเห็นคณุคา่ของการร่ัมพฒันาสงัคม    
2) เพื่อให้พนกังานโมโนกรุ๊ปได้ท ากิจกรรมร่ัมกนั รู้จกักนัมากขึน้ และได้ออกก าลงักาย 
3) เพื่อร่ัมกบัมลูนิุิดร.พิชนี โพุารามิกฯ สร้างอาคารเรียนโมโนกรุ๊ปให้แก่โรงเรียนยากไร้ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) โมโนกรุ๊ป มีภาพลกัษณ์ที่ดี ทนัสมยั ใสใ่จสขุภาพและเห็นคณุคา่ของการร่ัมพฒันาสงัคม    
2) พนกังานโมโนกรุ๊ปมีส่ั นร่ัมในทกุระดบั สร้างคัามสามคัคี และได้ออกก าลงักาย 
3) ได้อาคารเรียนโมโนกรุ๊ปส าหรับโรงเรียนยากไร้ 

กิจกรรมหลกั 
1) แขง่ขนััิง่การกศุล 
2) สง่มอบรายได้ ให้แก่มลูนิุิดร.พิชนี โพุารามกิฯ เพื่อน าไปจดัสร้างอาคารเรียนโมโนกรุ๊ป ตอ่ไป 

งบประมาณใช้จ่ายจริง 4,011,643.51 บาท 
ด าเนินงานโดย CSR & Internal Communication 

ที่ปรึกษาโครงการ 
นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม 
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม  
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 
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รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

ภาพกิจกรรม 
Mono Group Run For All 2012  

 
 กิจกรรม “Mono Group Run for All 2012” หรือ “โมโนกรุ๊ป ัิ่งเพื่อมัลประชา” จดัขึน้อย่างยิ่งใหท่ในเช้าตรู่ันั
อาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2555 ณ ลานทะเลสาบ เมืองทองุานี โดยนอกจากพนกังานโมโนกรุ๊ปแล้ั ยงัมีนกััิ่งเข้าร่ัมแขง่ัิ่ง
ด้ัย และภายในงานได้มอบเงินจ านัน 1 ล้านบาท ให้กับมูลนิุิ ดร.พิชนี โพุารามิก เพื่อเด็กและคนชรา เพื่อน าไป
ก่อสร้างอาคารเรียนโมโน กรุ๊ป 3 ณ โรงเรียนัดับางชนั อ.ขลงุ จ.จนัทบรีุ 
 
 

 

อาคารเรียนโมโน กรุ๊ป 3  
โรงเรียนวัดบางชนั อ.ขลุง จ.จนัทบุรี 
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รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

คลิกดี ท าดี ครัง้ที่ 4 “เล่านิทานให้น้องฟัง ท าหนังสือให้น้องอ่าน” 
-------------------------------------------------------------   

 

ชื่อโครงการ คลกิดี ท าดี ครัง้ที่4 “เลา่นิทานให้น้องฟัง ท าหนงัสอืให้น้องอา่น” 
พืน้ที่ด าเนินการ ชมุชนพฒันาเด็กเลก็ ชมุชนบ้านศิลปเดช เขตจอมทอง 

ระยะเวลา ันัศกุร์ที่ 27 เมษายน 2555 

กลุ่มเป้าหมาย 
พนกังานโมโนกรุ๊ปและอาสาจากหน้าเั็บ MThai.com รัม 20 คน  
เด็กจากชมุชนพฒันาเดก็เลก็ ชมุชนบ้านศิลปเดช 40 คน   

วัตถุประสงค์หลัก 
ของโครงการ 

1)   เพื่อเลา่นิทานและจดัท าหนงัสอืนา่อา่นให้น้องๆผู้ ด้อยโอกาส 
2)   เพื่อให้พนกังานโมโนกรุ๊ปและอาสาจากหน้าเั็บเอ็มไทยดอทคอมได้ร่ัมกิจกรรมเพื่อสงัคม
ด้านการเลา่นิทานและสร้างสรรค์สือ่หนงัสอืเพื่อเด็กด้อยโอกาส 

เป้าหมายหลักของ
โครงการ 

1)   เพื่อให้น้องผู้ ด้อยโอกาสได้สนกุสนานไปกบันิทานและหนงัสอื 
2)   เพื่อให้อาสาได้แสดงศกัยภาพด้านการเลา่นิทานและสร้างสรรค์สือ่หนงัสอื     
3)   เพื่อกระตุ้นให้อาสาและน้องๆได้ตระหนกัถึงคัามส าคทัของหนงัสือในแง่สื่อที่สร้างคัาม
สนกุ เพลดิเพลนิ และมีสาระ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1)   น้องๆผู้ ด้อยโอกาสได้ผอ่นคลายและสนกุสนานได้สาระกบันิทานและหนงัสอื 
2)   อาสาได้สร้างสรรค์หนงัสอืที่มีคณุภาพและตระหนกัถึงคัามส าคทัของหนงัสอื 

กิจกรรมหลกั 
1)   เลา่นิทานให้น้องๆฟัง 
2)   สร้างสรรค์หนงัสอืท ามือให้น้องๆผู้ ด้อยโอกาส   

งบประมาณใช้จ่ายจริง 99,144.5 บาท 
ด าเนินงานโดย เอ็มไทย , CSR Internal Communication  และมลูนิุิหนงัสอืเพือ่เด็ก 

ที่ปรึกษาโครงการ 
นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม 
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม  
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 
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รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

ภาพกิจกรรม 
คลิกดี ท าดี ครัง้ที่4 “เล่านิทานให้น้องฟัง ท าหนังสือให้น้องอ่าน” 

 
กิจกรรม“คลกิดี ท าดี ครัง้ที่4 เลา่นิทานให้น้องฟัง ท าหนงัสอืให้น้องอา่น” เมื่อันัท่ี 27 เมษายน 2555 โดยมี คณุ

ปฐมพงศ์ สริชยัรัตน์ ผู้อ านัยการเั็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม เเละ คณุกิตติศกัดิ์ พกุเจริท ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพ่ือ
สงัคม พาน้องๆทีมงานเอ็มไทยเเละอาสาสมคัรบนหน้าเั็บไซต์ไปร่ัมกันเเสดงละครนิทานเเละท าหนงัสือนิทานให้กับ
น้องๆใน ชมุชนพฒันาเด็กเลก็ ชมุชนบ้านศิลปเดช เขตจอมทอง   
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รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

“สร้างพระจีน 3 องค์ วัดเขตร์นาบุญญาราม”  
-------------------------------------------------------------  

 

ชื่อโครงการ สร้างพระจีน 3 องค์ วัดเขตร์นาบุญญาราม 
พืน้ที่ด าเนินการ ัดัเขตร์นาบทุทาราม อ.เมือง จ.จนัทบรีุ   

ระยะเวลา เร่ิมสร้าง : พฤษภาคม 2555 , สมโภชพระประุาน : ันัพฤหสับดทีี่ 4 ตลุาคม 2555    

กลุ่มเป้าหมาย 
- พนกังานโมโนผู้มีจิตศรัทุา 50 คน 
- ชาับ้าน แถบชมุชนัดัเขตร์นาบทุทาราม อ.เมือง จ.จนัทบรีุ  100 คน  

วัตถุประสงค์หลัก 
ของโครงการ 

1) เพื่อเป็นสริิมงคลแก่บริษัท   
2) เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีของโมโน กรุ๊ป  

เป้าหมายหลักของ
โครงการ 

1) เพื่อเสริมสร้างสริิมงคลแก่บริษัท   
2) เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีของโมโน กรุ๊ป 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) เกิดสริิมงคลแก่บริษัท   
2) โมโน กรุ๊ป มีภาพลกัษณ์ที่ดี ในฐานะบริษัทท่ีสง่เสริมและทะนบุ ารุงศาสนา 

กิจกรรมหลกั 
1) สร้างพระประุานหน้าตกั 35 นิ ้ั  จ านัน 3 องค์ 
2) จดัพิุิเบิกเนตร-สมโภชพระประุาน 

งบประมาณใช้จ่ายจริง 1,379,607.49 บาท 
ด าเนินงานโดย CSR & Internal Communication 

ที่ปรึกษาโครงการ 
นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม 
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม  
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

[48] 
 

รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

ภาพกิจกรรม 
สร้างพระจีน 3 องค์ วัดเขตร์นาบุญญาราม 

 
กลุม่บริษัทโมโน (Mono Group) ได้ร่ัมเป็นเจ้าภาพสร้าง “พระจีน 3 องค์ “ ซึง่เป็นพระประุาน หน้าตกั 

35 นิ ้ั  ณ ัดัเขตร์นาบทุทาราม อ าเภอเมือง จงัหัดัจนัทบรีุ โดยเร่ิมสร้างเดือนพฤษภาคม แล้ัเสร็จพร้อมท า
พิุีเบิกเนตรและสมโภชฉลององค์พระประุานฯ ในันัพฤหสับดีท่ี 4 ตลุาคม 2555  โดยมี คณุพิชท์ โพุารามิก 
พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่ัมงาน เัลา 04.00 น. – 14.00 น. โดยประมาณ  
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รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

คลิกดี ท าดี ครัง้ที่ 5 “สร้างรอยยิม้ ส่งความสุข ส่งใจถงึใจ ให้น้องบ้านเดก็รามอินทรา” 
-------------------------------------------------------------  

 

ชื่อโครงการ คลกิดี ท าดี ครัง้ที่ 5 “สร้างรอยยิม้ สง่คัามสขุ สง่ใจถงึใจ ให้น้องบ้านเดก็รามอินทรา” 
พืน้ที่ด าเนินการ บ้านเดก็ตาบอดผู้พิการซ า้ซ้อน รามอินทรา 

ระยะเวลา ันัศกุร์ที่ 1 มถินุายน 2555 

กลุ่มเป้าหมาย 
พนกังานโมโนกรุ๊ปและอาสาจากหน้าเั็บ MThai.com รัม 20 คน  
น้องๆจากบ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ า้ซ้อน รามอินทรา 50 คน 

วัตถุประสงค์หลัก 
ของโครงการ 

1)   เพื่อจดักิจกรรมให้น้องตาบอดผู้พิการซ า้ซ้อนได้สนกุสนานและผอ่นคลาย 
2)   เพื่อให้พนกังานโมโนกรุ๊ปและอาสาจากหน้าเั็บเอ็มไทยดอทคอมได้ร่ัมกิจกรรมเพื่อสงัคม 

เป้าหมายหลักของ
โครงการ 

1)   เพื่อให้น้องตาบอดผู้พิการซ า้ซ้อนได้สนกุสนานและผอ่นคลาย 
2)   เพื่อให้พนกังานและจิตอาสาทั่ั ไปได้ช่ัยเหลอืสงัคม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1)   น้องๆตาบอดผู้พิการซ า้ซ้อนได้ผอ่นคลายและสนกุสนาน 
2)   อาสาได้ร่ัมกิจกรรมเพื่อสงัคมท าให้เห็นคณุคา่ของการช่ัยเหลอืสงัคมมากขึน้ 

กิจกรรมหลกั 
1)   เลน่เกมกบัน้องๆ และโชั์เพลงจากศิลปินโมโนมิัสคิ 
2)   เลีย้งอาหารกลางันัน้องๆ   

งบประมาณใช้จ่ายจริง 96,326.96 บาท 
ด าเนินงานโดย เอ็มไทย , CSR Internal Comm.  และ มลูนิุิช่ัยคนตาบอดแหง่ประเทศไทยฯ 

ที่ปรึกษาโครงการ 
นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม 
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม  
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

[50] 
 

รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

ภาพกิจกรรม 

คลิกดี ท าดี ครัง้ที่ 5 “สร้างรอยยิม้ ส่งความสุข ส่งใจถงึใจ ให้น้องบ้านเดก็รามอินทรา” 
 

กิจกรรม MThai คลกิดี ท าดี เมื่อันัศกุร์ที่ 1 มิถนุายน 2555 โดยมี คณุกิตกิศกัดิ์ พกุเจริท ผู้จดัการอาัโุส ฝ่าย
กิจกรรมเพื่อสงัคม เเละ คุณพิมล บัั เพชร บก.เั็บไซต์เอ็มไทย น าน้องๆอาสาสมคัรจากหน้าเั็บไซต์ 11 คนพร้อมด้ัย 
ศิลปินจากคา่ยโมโน มิัสกิ ไปร่ัมให้คัามบนัเทิงกบัน้องๆ สร้างรอยยิม้ สง่คัามสขุ สง่ใจถึงใจ ให้น้องบ้านเด็กตาบอดผู้
พิการซ า้ซ้อน รามอินทรา 
     
       
     
               

 



 

[51] 
 

รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

คลิกดี ท าดี ครัง้ที่ 6 “ส่งใจถงึใจ มอบก าลังใจ แด่ทหารผู้กล้า” 
----------------------------------------------------  

 

ชื่อโครงการ คลกิดี ท าดี ครัง้ที่ 6 “สง่ใจถึงใจ มอบก าลงัใจ แดท่หารผู้กล้า” 
พืน้ที่ด าเนินการ มลูนิุิทหารผา่นศกึ รพ.พระมงกฏุเกล้า 

ระยะเวลา ันัศกุร์ที่ 29 มิถนุายน 2555 

กลุ่มเป้าหมาย 
พนกังานโมโนกรุ๊ปและอาสาจากหน้าเั็บ MThai.com รัม 20 คน  
ทหารผู้พกัรักษาตัั ที่ รพ.พระมงกฏุเกล้า 100 คน 

วัตถุประสงค์หลัก 
ของโครงการ 

1)   เพื่อเลีย้งอาหารและจดักิจกรรมให้เหลา่ทหารสนกุสนานและผอ่นคลาย 
2)   เพื่อให้พนกังานโมโนกรุ๊ปและอาสาจากหน้าเั็บเอ็มไทยดอทคอมได้ร่ัมกิจกรรมเพื่อสงัคม 

เป้าหมายหลักของ
โครงการ 

1)   เพื่อตอบแทนเหลา่ทหารกล้าที่ได้เสยีสละเพื่อคนไทย  
2)   เพื่อให้พนกังานและจิตอาสาทั่ั ไปได้ช่ัยเหลอืสงัคม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1)   เหลา่ทหารสนกุสนาน ผอ่นคลาย และมีก าลงัใจมากขึน้ 
2)   อาสาได้ร่ัมกิจกรรมเพื่อสงัคมท าให้เห็นคณุคา่ของการช่ัยเหลอืสงัคมมากขึน้ 

กิจกรรมหลกั 
1)   โชั์เพลงจากศิลปินและอาสา 
2)   เลีย้งอาหารกลางันั  

งบประมาณใช้จ่ายจริง 99,135.67 บาท 
ด าเนินงานโดย เอ็มไทย , CSR Internal Comm.  และ มลูนิุิทหารผา่นศกึ 

ที่ปรึกษาโครงการ 
นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม 
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม  
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

[52] 
 

รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

ภาพกิจกรรม 

คลิกดี ท าดี ครัง้ที่ 6 “ส่งใจถงึใจ มอบก าลังใจ แด่ทหารผู้กล้า” 
 

กิจกรรม คลกิดี ท าดี ครัง้ที่ 6 “สง่ใจถึงใจ มอบก าลงัใจ แดท่หารผู้กล้า” กบัมลูนิุิทหารผา่นศกึ ณ รพ.พระมงกุฏ
เกล้า เมื่อััน ศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 โดยกิจกรรมครัง้นีม้ี คุณปฐมพงษ์ สิรชัยรัตน์ ผู้ อ านัยการเั็บไซต์เอ็มไทย 
ดอทคอม เเละ คุณกิตติศกัดิ์ พุกเจริท ผู้จดัการอาัุโสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม ได้พาน้องๆอาสาสมคัรจากหน้าเั็บไซต์ 
พร้อมด้ัยนกัร้องศิลปิน อาทิ บ่าััี, ศร เเละ Status Single ไปเลีย้งอาหารเเละเเสดง mini concert ให้กบัเหลา่ทหารผู้
กล้า 

 
                             

 



 

[53] 
 

รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

คลิกดี ท าดี ครัง้ที่ 7 “การ์ตูนกลางแปลง” 
โครงการอาสาจากมหาวิทยาลัยรังสิต 

----------------------------------------------------  
 

ชื่อโครงการ คลกิดี ท าดี ครัง้ที่ 7 “การ์ตนูกลางแปลง” 
พืน้ที่ด าเนินการ สถานสงเคราะห์เด็กพกิารทางสมองและปัททา (หทิง) บ้านราชาัด ี

ระยะเวลา ันัองัคารที ่17 กรกฎาคม 2555 

กลุ่มเป้าหมาย 
พนกังานโมโนกรุ๊ปและอาสาจากมหาัิทยาลยัรังสติ รัม 20 คน  
น้องๆจากสถานสงเคราะห์เด็กพกิารทางสมองและปัททา (หทิง) บ้านราชาัดี 100 คน 

วัตถุประสงค์หลัก 
ของโครงการ 

1)   เพื่อฉายการ์ตูน เลีย้งอาหาร และจัดกิจกรรมสนัทนาการให้น้องๆผู้พิการทางสมองและ
ปัททา 
2)   เพื่อให้พนกังานโมโนกรุ๊ปและอาสาจากม.รังสติ ได้ร่ัมกิจกรรมเพื่อสงัคม 

เป้าหมายหลักของ
โครงการ 

1)   เพื่อสร้างคัามบนัเทิงให้กบัน้องๆบ้านราชาัดีหทิง  
2)   เพื่อให้พนกังานและอาสาจากม.รังสติได้ช่ัยเหลอืสงัคม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1)   น้องๆบ้านราชาัดีหทิงสนกุสนานและผอ่นคลายจากกิจกรรมตา่งๆที่จดัให้ 
2)   อาสาได้ร่ัมกิจกรรมเพื่อสงัคมท าให้เห็นคณุคา่ของการช่ัยเหลอืสงัคมมากขึน้ 

กิจกรรมหลกั 
1)   ฉายการ์ตนูจาก Cartoon Club , เลน่เกมแจกของรางัลั 
2)   เลีย้งอาหารกลางันั  

งบประมาณใช้จ่ายจริง 36,993.5 บาท 
ด าเนินงานโดย เอ็มไทย , CSR Internal Comm.  และ นกัศกึษาจิตอาสาจากมหาัิทยาลยัรังสติ 

ที่ปรึกษาโครงการ 
นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม 
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม  
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

[54] 
 

รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

ภาพกิจกรรม 

คลิกดี ท าดี ครัง้ที่ 7 “การ์ตูนกลางแปลง” 
โครงการอาสาจากมหาวิทยาลัยรังสิต 

 
คลกิดี ท าดี ครัง้ที่ 7 (โครงการอาสาจากนกัศกึษามหาัิทยาลยัรังสติ) เมื่อันัท่ี 17 กรกฎาคม 2555  ท าบทุกบัผู้

พิการทางสมองและปัททา บ้านราชาัดีหทิง  ผู้บริหาร คณุปฐมพงศ์  สริชยัรัตน์ ผู้  อ านัยการเั็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม 
น าพนกังานจัดกิจกรรมฉายการ์ตูนให้น้องดู  สนัทนาการ และเลีย้งอาหารกลางันั  โดยได้ Partner จากการ์ตูนคลบั 
คณุุนทั  ตนัอนชิุตติกุล รองประุานบริหาร  สนบัสนนุการ์ตนู พร้อม Mascot และ LG สนบัสนนุจอฉายให้กบัน้องๆ ณ 
บ้านราชาัดี 
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รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

“กิจกรรมวิปัสสนาฟ้ืนฟูธรรมชาต”ิ  
วัดดอยธรรมเจดีย์ – วัดสวนป่าริมธาร จังหวัดสกลนคร 

-------------------------------------------------------------  
 

ชื่อโครงการ กิจกรรมัิปัสสนาฟืน้ฟูุ รรมชาติ 
พืน้ที่ด าเนินการ ัดัดอยุรรมเจดีย์ – ัดัสันป่าริมุาร จงัหัดัสกลนคร 

ระยะเวลา ันัท่ี 26-28 กรกฎาคม 2555 
กลุ่มเป้าหมาย - พนกังานโมโนกรุ๊ป 30 คน 

วัตถุประสงค์หลัก 
ของโครงการ 

1) เพื่อฝึกสมาุิ และช่ัยให้จิตใจสงบ 
2) เพื่อร่ัมสบืสานพระพทุุศาสนา  
3) เพื่อร่ัมปรับภมูิทศัน์ให้แก่ัดัสันป่าริมุาร 

เป้าหมายหลักของ
โครงการ 

1) เพื่อช่ัยให้พนกังานมีสมาุิ จิตใจสงบ และรู้ัิุีจดัการเมื่อจิตไมส่งบ    
2) เพื่อร่ัมสบืสานพระพทุุศาสนา 
3) เพื่อร่ัมปรับภมูิทศัน์ให้แก่ัดัสันป่าริมุาร 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) พนกังานมีสมาุิ จิตใจสงบ และรู้ัิุีการท าสมาุิ-การฝึกจิตให้สงบยิ่งขึน้ ซึง่เป็นประโยชน์ในชีัิต
และการท างานตอ่ไป   
2) พนกังานตระหนกัถึงคณุประโยชน์ของัิปัสสนา แนะน าผู้อื่น และฝึกปฏิบตัิตอ่ไป อนัจะช่ัยด ารง
ไั้ซึง่พระพทุุศาสนา   
3) ัดัสันป่าริมุาร ได้รับการปรับภมูิทศัน์จนสะอาดและมีรั ้ั ที่ใช้ประโยชน์ได้ 

กิจกรรมหลกั 
1) นัง่ัิปัสสนากรรมฐาน 
2) ปรับปรุงพืน้ท่ีบริเัณัดัป่าริมุาร 

งบประมาณใช้จ่ายจริง 248,760.5 บาท 
ด าเนินงานโดย CSR & Internal Communication 

ที่ปรึกษาโครงการ 
นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม 
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม  
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 
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รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

ภาพกิจกรรม 

กิจกรรมวิปัสสนาฟ้ืนฟูธรรมชาต ิ
 

 ันัท่ี 26-28 กรกฎาคม 2555 โมโน กรุ๊ป น าทีมพนักงาน เข้าร่ัมกิจกรรมัิปัสสนาฟืน้ฟูุรรมชาติ ท่ีัดั
ดอยุรรมเจดีย์ จ.สกลนคร โดยร่ัมฝึกสมาุิ ตัง้จิตให้สงบ และร่ัมปรับภูมิทัศน์ ถางหท้า ท ารั ้ั  บริเัณพืน้ท่ี    
โมโนกรุ๊ป ัดัป่าริมุาร จ.สกลนคร  
 
*ภาพประกอบจากกิจกรรมปี 2554 เนือ่งจากกิจกรรมในปี 2555 ไม่ไดร้ับอนญุาตใหถ่้ายภาพ 
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รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

คลิกดี ท าดี ครัง้ที่ 8 ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : “แหล่งเรียนรู้นี ้เพ่ือน้อง”  
ณ โรงเรียนบางโพธ์ิเหนือ จังหวัดปทุมธานี   

-------------------------------------------------------------  
 
 

ชื่อโครงการ คลิกดี ท าดี ครัง้ท่ี 8 ร่ัมกบัมหาัิทยาลยัุุรกิจบณัฑิตย์ : “แหล่งเรียนรู้นี ้เพื่อน้อง” 
พืน้ที่ด าเนินการ โรงเรียนบางโพุ์ิเหนือ จงัหัดัปทมุุานี   

ระยะเวลา ันัศกุร์ท่ี 31 สิงหาคม 2555 เัลา 9.00 – 16.30 น.  
กลุ่มเป้าหมาย ครูและนกัเรียนชัน้อนบุาล 1 – ประถมศกึษาปีท่ี 6 จ านัน 140 คน  

วัตถุประสงค์หลกั 
ของโครงการ 

 

1)   พฒันาห้องสมดุให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีน่าสนใจและน่าใช้บริการมากขึน้    
2)   พฒันาห้องพยาบาลให้มียาคณุภาพและน่าใช้บริการมากขึน้ 
3)   พฒันาและร่ัมท าคัามสะอาดโรงเรียน หลงัจากประสบอทุกภยั 
4)   จดักิจกรรมสนัทนาการ เพื่อให้นกัเรียนผ่อนคลาย 
5)   เปิดโอกาสให้กลุ่มนกัศกึษาท่ีมีจิตอาสา ได้ท ากิจกรรมเพื่อสงัคมและมีส่ันร่ัมในการพฒันาการ
เรียนรู้ของเด็ก 

เป้าหมายหลกัของ
โครงการ 

 

1)   เพื่อให้ห้องสมดุได้รับการพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีประสิทุิภาพ น่าใช้บริการมากขึน้ 
2)   เพื่อพฒันาห้องพยาบาลให้มียาท่ีมีคณุภาพและน่าใช้บริการมากขึน้     
3)   เพื่อพฒันาโรงเรียนบางโพุ์ิเหนือซึง่ประสบอทุกภยั ให้สะอาดเรียบร้อยมากขึน้  
4)   เพื่อให้นกัเรียนผ่อนคลายด้ัยกิจกรรมสนัทนาการและเล่นเกมแจกของรางัลัต่างๆ 
5)   เพือ่ให้กลุ่มนกัศกึษาจากมหาัิทยาลยัุุรกิจบณัฑิตย์ได้แสดงคัามสามารถด้านการพฒันา
โรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1)   ห้องสมดุได้รับการพฒันาเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีทนัสมยั น่าใช้บริการมากยิ่งขึน้  
2)   ห้องพยาบาลมียาท่ีทนัสมยั ครอบคลมุหลายโรค และน่าใช้บริการมากขึน้     
3)   โรงเรียนบางโพุ์ิเหนือสะอาดเรียบร้อยมากขึน้  
4)   นกัเรียนโรงเรียนบางโพุ์ิเหนือผ่อนคลายด้ัยกิจกรรมสนัทนาการ 
5)   นักศึกษามหาัิทยาลัยุุรกิจบณัฑิตย์ได้แสดงคัามสามารถด้านการพัฒนาโรงเรียนเพื่อการ
เรียนรู้ของเด็ก  เช่น การจดัห้องสมดุ การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น  

กิจกรรมหลัก 

1)   พฒันาห้องสมดุเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  
2)   พฒันาห้องพยาบาลให้มีคณุภาพและน่าใช้บริการ 
3)   ท าคัามสะอาดบริเัณโรงเรียน   
4)   จดักิจกรรมสนัทนาการและเลน่เกมแจกของรางัลั  

งบประมาณใช้จ่ายจริง 51,903.25 บาท 
ด าเนินงานโดย เอ็มไทย , CSR Internal Communication และคณะนกัศกึษาจิตอาสาจากม.ุุรกิจบณัฑิตย์ 

ที่ปรึกษาโครงการ 
นายกติตศิักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพือ่สงัคม 
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798 

ผู้ รับผดิชอบโครงการ 
นายกติตศิักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพือ่สงัคม  
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ต่อ 7798 
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รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

ภาพกิจกรรม 
 

คลิกดี ท าดี ครัง้ที่ 8 : แหล่งเรียนรู้นีเ้พ่ือน้อง 
โครงการอาสาจากนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

 
กิจกรรม “คลิกดี ท าดี ครัง้ที่ 8 : แหลง่เรียนรู้นีเ้พื่อน้อง” จดัขึน้เมื่อันัที่ 31 สิงหาคม 2555 เป็นโครงการอาสา

จากนกัศึกษามหาัิทยาลยัุุรกิจบณัฑิตย์ที่ได้รับการโหัตสงูสดุในเดือนสิงหาคม  โดย คณุกิตติศกัดิ์ พกุเจริท ผู้จดัการ
อาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม และ คณุพิมล บัั เพชร บรรณาุิการเั็บไซต์ MThai.com น าทีมอาสาจากโมโน กรุ๊ป พร้อม
ด้ัย อาจารย์ถัลัย์ แตงไทย หัั หน้าศนูย์อาสาสมคัรเพื่อสงัคม มหาัิทยาลยัุุรกิจบณัฑิตย์  น าคณะอาจารย์-นกัศึกษา
จากมหาัิทยาลยัุุรกิจบณัฑิตย์ รัมทีมอาสาทัง้สิน้กัา่ 90 ชีัิต ร่ัมแรงร่ัมใจกนัพฒันา ปรับปรุง ฟืน้ฟ ูโรงเรียนบางโพุ์ิ
เหนือ ซึง่ได้รับผลกระทบจากอทุกภยัเมื่อปลายปี 2554 ทัง้ปรับปรุงห้องพยาบาล ห้องสมดุ สร้างสือ่การเรียนรู้ส าหรับน้องๆ 
รัมทัง้ทาสีสนามเด็กเลน่ จากนัน้ในช่ังบ่ายเป็นกิจกรรมสนัทนาการ และโชั์สดุมนัส์จากศิลปินโมโน มิัสิค : SPF เป็น
อีกกิจกรรมที่จบลงด้ัยคัามประทบัใจและอิ่มสขุ 
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รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

คลิกดี ท าดี ครัง้ที่ 9 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
“ฟ้ืนฟูระบบนิเวศชายฝ่ัง ปลูกปะการัง”  

-------------------------------------------------------------  
 

ชื่อโครงการ 
คลกิดี ท าดี ครัง้ที่ 9 ร่ัมกบัม.ราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
“ฟืน้ฟรูะบบนิเัศชายฝ่ัง ปลกูปะการัง”  

พืน้ที่ด าเนินการ หาดเตยงาม อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ 
ระยะเวลา ันัศกุร์ที่ 28 กนัยายน 2555 เัลา 9.00 – 17.00 น. โดยประมาณ  

กลุ่มเป้าหมาย คณะอาสาจาก ม.ราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 10 คน / ทีมงาน+อาสาจากโมโนกรุ๊ป 40 คน  

วัตถุประสงค์หลัก 
ของโครงการ 

 

1)   อนรัุกษ์และฟืน้ฟรูะบบนิเัศชายฝ่ังด้ัยการปลกูปะการังไมต่ ่ากัา่ 100 ก่ิง    
2)   ผู้ เข้าร่ัมกิจกรรมเรียนรู้และเข้าใจสภาพการณ์ของระบบนิเัศชายฝ่ังของไทย  
3)   ปลกูจิตส านกึให้เยาัชนรุ่นใหมเ่ห็นคณุคา่ของการมีจิตอาสา 

เป้าหมายหลักของ
โครงการ 

1)   สามารถปลกูปะการังได้ ซึง่จะช่ัยอนรัุกษ์และฟืน้ฟรูะบบนิเัศชายฝ่ัง 
2)   ผู้ เข้าร่ัมกิจกรรมเข้าใจสภาพการณ์ระบบนิเัศชายฝ่ังของไทย เห็นคัามส าคทั และร่ัม 
      อนรัุกษ์ฟืน้ฟตูอ่ไป 
3)   เยาัชนรุ่นใหมม่ีคัามเป็นจิตอาสา   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1)   ปะการังที่ร่ัมกนัปลกูเจริทเติบโตและท าให้ระบบนิเัศชายฝ่ังสมบรูณ์ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ไป  
2)   ผู้ เข้าร่ัมกิจกรรมเห็นคณุคา่และมีส่ั นร่ัมในการอนรัุกษ์ระบบนิเัศชายฝ่ังของไทยไมท่างตรงก็   
      ทางอ้อม     
3)   เยาัชนรุ่นใหมส่นใจและมีคัามเป็นจิตอาสามากขึน้   

กิจกรรมหลกั 
1)   ปลกูปะการัง  
2)   รับฟังการบรรยายสภาพระบบนิเัศชายฝ่ังไทยในปัจจบุนั  

งบประมาณใช้จ่ายจริง 62,580 บาท 

ด าเนินงานโดย 
CSR&Internal Communication , เอ็มไทย และคณะนกัศกึษาจิตอาสาจาก  
ม.ราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ที่ปรึกษาโครงการ 
นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม 
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม  
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 
นายยุทธนา คล้ายสุบรรณ นกัศกึษาจาก ม.ราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา (ผู้ เสนอโครงการ) 
โทรศพัท์ 082-487-4394 / อีเมล maaaaxc@hotmail.com 
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รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

ภาพกิจกรรม 
 

คลิกดี ท าดี ครัง้ที่ 9 : “ฟ้ืนฟูระบบนิเวศชายฝ่ัง ปลูกปะการัง” 
 

กิจกรรม คลิกดี ท าดี ครัง้ที่ 9 : “ฟืน้ฟูระบบนิเัศชายฝ่ัง ปลกูปะการัง” จดัขึน้เมื่อันัศกุร์ที่ 28 กนัยายน 2555  
ซึง่เป็นโครงการอาสาจากนกัศกึษามหาัิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย คณุปฐมพงศ์  สิรชยัรัตน์ ผู้อ านัยการ
เั็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม และ คณุกิตติศกัดิ์ พกุเจริท ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม น าทีมอาสาจากโมโนกรุ๊ป
รัมกั่า 30 คน ร่ัมกบัตัั แทนนกัศึกษาจากหลากหลายสถาบนั อาทิ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ม.หัั เฉียั ม.พายพั 
รัม 10 คน ท ากิจกรรมปลกูปะการังและรับฟังการบรรยายเก่ียักบัระบบนิเัศชายฝ่ัง ณ หาดเตยงาม อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ 
โดยได้รับเกียรติจาก พี่พร-พ.จ.อ.พร ใจชืน้ ผู้ช่ัยหัั หน้าฝ่ายช่ัยเหลอืฯ กิจการการทอ่งเที่ยั หน่ั ยบทัชาการนาัิกโยุิน 
น าทีมคณะัิทยากร พาท ากิจกรรม บรรยายให้ข้อมลู และฝากบทเพลงเพื่อปลกูจิตส านกึรักุรรมชาติชายฝ่ังแก่เยาัชนคน
รุ่นใหม ่งานนีไ้ด้ทัง้สาระ คัามสนกุ และคัามประทบัใจกนัถ้ันหน้า  
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รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

กิจกรรม Mono Group ร่วมใจ ปลูกป่าชายเลนถวายพ่อหลวง ครัง้ท่ี 3  
-------------------------------------------------------------  

 

ชื่อโครงการ Mono Group ร่ัมใจ ปลกูป่าชายเลนถัายพ่อหลัง ครัง้ท่ี 3  
พืน้ที่ด าเนินการ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท  จงัหัดัสมทุรสงคราม 

ระยะเวลา ันัท่ี 12-13 ตลุาคม 2555 

กลุ่มเป้าหมาย คณะอาสาจากหน้าเั็บ MThai.com 15 คน / ทีมงาน+อาสาจากโมโนกรุ๊ป 35 คน  

วัตถุประสงค์หลัก 
ของโครงการ 

1)   อนรัุกษ์และฟืน้ฟรูะบบนิเัศป่าชายเลน    
2)   ผู้ เข้าร่ัมกิจกรรมเรียนรู้และเข้าใจสภาพการณ์ของระบบนิเัศป่าชายเลนของไทย  
3)   ปลกูจิตส านกึให้เยาัชนรุ่นใหมเ่ห็นคณุคา่ของการมีจิตอาสา 

เป้าหมายหลักของ
โครงการ 

1)   สามารถปลกูป่าชายเลนได้ ซึง่จะช่ัยอนรัุกษ์และฟืน้ฟรูะบบนิเัศป่าชายเลน 
2)   ผู้ เข้าร่ัมกิจกรรมเข้าใจสภาพการณ์ระบบนิเัศป่าชายเลนของไทย เห็นคัามส าคทั และร่ัม 
      อนรัุกษ์ฟืน้ฟตูอ่ไป 
3)   เยาัชนรุ่นใหมม่ีคัามเป็นจิตอาสา   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1)   ต้นกล้าที่ร่ัมกนัปลกูเจริทเติบโตและท าให้ระบบนิเัศป่าชายเลนสมบรูณ์เกิดประโยชน์ตอ่ไป  
2)   ผู้ เข้าร่ัมกิจกรรมเห็นคณุคา่และมีส่ั นร่ัมในการอนรัุกษ์ระบบนิเัศป่าชายเลนของไทย 
      ไมท่างตรงก็ทางอ้อม     
3)   เยาัชนรุ่นใหมส่นใจและมีคัามเป็นจิตอาสามากขึน้   

กิจกรรมหลกั 
1)   ปลกูป่าชายเลน  
2)   ชมสภาพระบบนิเัศป่าชายเลน  

งบประมาณใช้จ่ายจริง 130,103 บาท 
ด าเนินงานโดย CSR&Internal Communication , เอ็มไทย  

ที่ปรึกษาโครงการ 
นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม 
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม  
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 
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รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

ภาพกิจกรรม  
 

กิจกรรม Mono Group ร่วมใจ ปลูกป่าชายเลนถวายพ่อหลวง ครัง้ท่ี 3  
 

ผา่นไปอีกครัง้กบักิจกรรมฟืน้ฟูุ รรมชาติโดย โมโน กรุ๊ป กบักิจกรรม โมโน กรุ๊ป ร่ัมใจ ปลกูป่าชายเลนถัายพ่อ
หลัง ครัง้ที่ 3 ซึง่จดัขึน้เมื่อันัท่ี 12 ตลุาคม 2555 ที่ผา่นมา โดย คณุกิตติศกัดิ์ พกุเจริท ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อ
สงัคม พร้อมด้ัย คณุยุั ดี จึงเจริท  ผู้จดัการอาัโุส ฝ่ายุุรกิจ นอสตราดามสุ (Nostradamus) น าทีมพนกังานโมโน กรุ๊ป 
และอาสาสมคัรจาก www.MThai.com/clickdeetumdee  รัมกั่า 50 คน ปลกูต้นโกงกาง 1,000 ต้น  ณ พืน้ที่ ต.คลอง
โคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อถัายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หััฯ และเพื่อร่ัมอนุรักษ์
สิง่แัดล้อม ซึง่โมโน กรุ๊ป ได้เลง็เห็นคัามส าคทัและด าเนินการอยา่งตอ่เนื่องเร่ือยมา 

นอกจากกิจกรรมปลกูป่าชายเลนแล้ั อาสาทกุทา่นยงัได้นัง่เรือชมุรรมชาติและัิถีชีัิตสองฝ่ังคลอง ทดลองงม
หอยตลบั - หอยแครง และยงัได้ผอ่นคลายไปกบักิจกรรมแอดเันเจอร์ตา่งๆอีกด้ัย 
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รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

คลิกดี ท าดี ครัง้ที่ 10 “ชวนน้องเปิดแดนพศิวง”  
-------------------------------------------------------------  

 

ชื่อโครงการ คลกิดี ท าดี ครัง้ที่ 10 : “ชันน้องเปิดแดนพิศัง”  

พืน้ที่ด าเนินการ 
พิพิุภณัฑ์ Ripley's Believe It or Not ชมภาพยนตร์ 4 มิต ิและเลน่เคร่ืองเลน่ Scream in 
the Dark จ.ชลบรีุ 

ระยะเวลา ันัศกุร์ที่ 26 ตลุาคม 2555 เัลา 8.00 – 17.00 น. โดยประมาณ  

กลุ่มเป้าหมาย 

- น้องๆจากบ้านครูน้อยพร้อมพีเ่ลีย้ง 25 ทา่น 
- อาสาสมคัรทางหน้าเั็บ mthai.com/clickdeetumdee จ านัน 10 ทา่น 
- ทีมงาน+อาสาจากโมโนกรุ๊ป 15 คน  

วัตถุประสงค์หลัก 
ของโครงการ 

 

1)   เพื่อให้เด็กชายบ้านปากเกร็ดได้เรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างประสบการณ์และเปิดโลกทศัน์    
2)   เพื่อให้เด็กชายบ้านปากเกร็ดได้สนกุสนานและผอ่นคลาย  
3)   เพื่อสนบัสนนุให้คนรุ่นใหมแ่ละพนกังานโมโนกรุ๊ป มีจิตอาสา  

เป้าหมายหลักของ
โครงการ 

 

1)   เด็กชายบ้านปากเกร็ดได้คัามรู้จากการทศันศกึษา ได้รับประสบการณ์และโลกทศัน์กั้างขึน้ 
2)   เด็กชายบ้านปากเกร็ดได้สนกุสนานผอ่นคลาย 
3)   คนรุ่นใหมแ่ละพนกังานโมโนกรุ๊ป มีจิตอาสา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1)   เด็กชายบ้านปากเกร็ดรัมถึงอาสา ได้รับคัามรู้จากการทศันศกึษา ได้รับประสบการณ์และโลก
ทศัน์กั้างขึน้  
2)   เด็กชายบ้านปากเกร็ดรัมถึงอาสา ได้สนกุสนานผอ่นคลาย 
3)   อาสาและพนกังานโมโนกรุ๊ป มีจิตส านกึของการท าประโยชน์เพื่อผู้อื่น  

กิจกรรมหลกั 1)   พาน้องทศันศกึษาที่ พิพิุภณัฑ์ Ripley's Believe It or Not และเมืองจ าลอง จ.ชลบรีุ 
งบประมาณใช้จ่ายจริง 36,520.5 บาท 

ด าเนินงานโดย CSR&Internal Communication และ เอ็มไทย  

ที่ปรึกษาโครงการ 
นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม 
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม  
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 
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รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

ภาพกิจกรรม 

คลิกดี ท าดี ครัง้ที่ 10 : “ชวนน้องเปิดแดนพศิวง” 
 
สนกุสนานพร้อมอิ่มอกอิ่มใจกนัไปแล้ักบักิจกรรม คลกิดี ท าดี ครัง้ที่ 10 : “ชันน้องเปิดแดนพิศัง” โดยเมื่อันั

ศกุร์ที่ 26 ตุลาคม 2555 ท่ีผ่านมา คณุกิตติศกัดิ์ พกุเจริท ผู้จดัการอาัุโสฝ่ายกิจกรรมเพ่ือสงัคม และคณุพิมล บัั เพชร 
บรรณาุิการเั็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม น าทีมอาสาจากโมโนกรุ๊ปและอาสาจากหน้าเั็บเอ็มไทยรัมกัา่ 20 ชีัิต พาน้องๆ
จากบ้านครูน้อย 20 คน ไปเรียนรู้ชีัิตสตัั์ที่สันสตัั์เปิดเขาเขียั ก่อนจะพาน้องๆไปเปิดแดนพิศังกนัต่อที่ ริบลีส์ เัิลด์ 
ออฟ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ พทัยา ทัง้ชมพิพิุภณัฑ์ Believe It or Not เลน่เคร่ืองเลน่ Scream in the Dark  และชม
ภาพยนตร์ 4 มิติ งานนีน้อกจากน้องๆจะได้เรียนรู้นอกห้องเรียนแล้ัยังได้รับคัามตื่นเต้นและสนุกสนานกันเต็มที่ 
เช่นเดียักบัพ่ีๆที่ทัง้สนกุทัง้อิ่มใจ 
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รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

คลิกดี ท าดี ครัง้ที่ 11 : “ฟ้ืนฟูโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ”  
-------------------------------------------------------------  

 
 

ชื่อโครงการ คลกิดี ท าดี ครัง้ที่ 11 : “ฟืน้ฟโูรงเรียนสเุหร่าใหมเ่จริท” 
พืน้ที่ด าเนินการ โรงเรียนสเุหร่าใหมเ่จริท อ าเภอสามโคก จงัหัดัปทมุุาน ี
ระยะเวลา ันัศกุร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เัลา 9.00 – 16.30 น.  
กลุ่มเป้าหมาย นกัเรียนโรงเรียนสเุหร่าใหมเ่จริท จ านัน  300 คน  , ครู-อาจารย์-เจ้าหน้าที่ จ านัน 25 คน 

ทีมงานและอาสาจากโมโนกรุ๊ป 30 คน 
วัตถุประสงค์หลัก 
ของโครงการ 
 

1)   ปรับปรุงห้องสมดุให้สามารถใช้การได้ดีขึน้ หลงัเสยีหายจากอทุกภยั    
2)   ซอ่มแซมและทาสโีรงอาหารที่เสยีหายจากอทุกภยั 
3)   ปรับปรุงภมูิทศัน์หน้าโรงเรียน 
4)   ท าคัามสะอาดโรงเรียน 

เป้าหมายหลักของ
โครงการ  
 

1)   เพื่อให้ห้องสมดุใช้การได้ดีขึน้ 
2)   เพื่อให้โรงอาหารใช้การได้และนา่ใช้บริการมากขึน้ 
3)   เพื่อให้โรงเรียนนา่มองมากขึน้  
4)   เพื่อให้โรงเรียนสะอาดขึน้ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1)   ห้องสมดุสะอาด มีหนงัสอืมากขึน้ นา่ใช้บริการมากขึน้ 
2)   โรงอาหารสะอาดและสัยงาม นา่ใช้บริการมากขึน้     
3)   โรงเรียนสัยงามขึน้ 
4)   โรงเรียนสะอาดขึน้ 

กิจกรรมหลกั 1)   พฒันาห้องสมดุ  
2)   ซอ่มแซมและทาสโีรงอาหาร 
3)   ปรับปรุงภมูิทศัน์หน้าโรงเรียน   
4)   ท าคัามสะอาดโรงเรียน  

งบประมาณใช้จ่ายจริง 90,694.75 บาท 
ด าเนินงานโดย CSR และ MThai 
ที่ปรึกษาโครงการ - นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม 

โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 
- นายด ารงณ์ (จ่าด า)   นูระบ๊าฟ  โทร. 085-344-5048 

ผู้รับผิดชอบโครงการ - นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม  
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 
- นายด ารงณ์ (จ่าด า)   นูระบ๊าฟ  โทร. 085-344-5048 
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รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

ภาพกิจกรรม 

คลิกดี ท าดี ครัง้ที่ 11 : “ฟ้ืนฟูโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ”  
ณ โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

 
กิจกรรม คลกิดี ท าดี ครัง้ที่ 11 : ฟืน้ฟโูรงเรียนสเุหร่าใหมเ่จริท เมื่อันัศกุร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 คณุปฐมพงศ์  

สริชยัรัตน์ ผู้อ านัยการเั็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม คณุกิตติศกัดิ์ พกุเจริท ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม และ คณุ
สาุิต เอี่ยมจิตต์ Project Manager เั็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม น าทีมอาสาจากโมโนกรุ๊ป ร่ัมแรงร่ัมใจฟืน้ฟูโรงเรียน
สเุหร่าใหม่เจริท จ.ปทุมุานี ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภยัเมื่อปลายปี 2554 โดยเหล่าอาสาร่ัมกบัคุณครูและน้องๆ
นกัเรียนของโรงเรียนสเุหร่าใหมเ่จริท ช่ัยกนัขดั ทาสี ปัดกัาดเช็ดถ ูซ่อมแซมโรงเรียน ทัง้ห้องน า้ เคร่ืองเลน่ สนาม และ
โรงอาหาร ปิดท้ายด้ัยกิจกรรมสนัทนาการและแจกของรางัลั สร้างรอยยิม้และคัามสนกุสนานทัง้น้องๆและพี่อาสา 
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รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

คลิกดี ท าดี ครัง้ที่ 12 : “ตามรอยพ่อ”  
-------------------------------------------------------------  

 

ชื่อโครงการ คลกิดี ท าดี ครัง้ที่ 12 : “ตามรอยพอ่”  
พืน้ที่ด าเนินการ โรงเรียนบ้านหนองโพุ์ิ ต าบลช่องสาริกา อ าเภอพฒันานิคม จงัหัดัลพบรีุ 
ระยะเวลา ันัเสาร์ที่ 1 ุนััาคม 2555 เัลา 7.00 – 19.00 น.  
กลุ่มเป้าหมาย นกัเรียน-ครูโรงเรียนบ้านหนองโพุ์ิ จ านัน  80 คน  , ชาับ้าน จ านัน 100 คน 
วัตถุประสงค์หลัก 
ของโครงการ 

1)   สร้างแหลง่เรียนรู้เสรษฐกิจพอเพียง     
2)   ร่ัมสร้างฝายชะลอน า้ 

เป้าหมายหลักของ
โครงการ  
 

1)   เพ่ือให้โรงเรียนบ้านหนองโพุ์ิและชุมชนใกล้เคียงมีแหลง่เรียนรู้และตัั อย่างของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2)   สร้างฝายเพื่อเป็นแหลง่อาหารของคนและสตัั์ ช่ัยป้องกนัไฟป่าในช่ังฤดแูล้ง และเพื่อช่ัย
ลดคัามแรงของกระแสน า้ในฤดฝูน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1)   โรงเรียนบ้านหนองโพุ์ิและชุมชนใกล้เคียงได้เรียนรู้ เห็นตัั อย่าง ตระหนกัถึงคณุประโยชน์
ของเศรษฐกิจพอเพียง และน าไปปรับใช้จริง 
2)   ช่ัยอนรัุกษ์ุรรมชาติ ป้องกนัภยัุรรมชาติเช่นไฟป่า – น า้ท่ั มฉบัพลนั    

กิจกรรมหลกั 1)   สร้างแหลง่เรียนรู้ตามแนัพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  
2)   สร้างฝายชะลอน า้  

งบประมาณใช้จ่ายจริง 60,371.84 บาท 
ด าเนินงานโดย CSR และ MThai 
ที่ปรึกษาโครงการ - นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม 

โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 
- นายบัญญัติ ค าบุญเหลือ โทร. 081-837-6656 

ผู้รับผิดชอบโครงการ - นายกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม  
โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 
- นายบัญญัติ ค าบุญเหลือ โทร. 081-837-6656 
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รายการงานด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคม               กลุม่บริษัทโมโน ประจ าปี พ.ศ. 2550-2555 

ภาพกิจกรรม 
คลิกดี ท าดี ครัง้ที่ 12 : “ตามรอยพ่อ”  

ณ โรงเรียนบ้านหนองโพธ์ิ ต าบลช่องสาริกา อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
 

กิจกรรม “คลิกดี ท าดี ครัง้ที่ 12 : ตามรอยพ่อ” เมื่อันัเสาร์ที่ 1 ุันัาคม 2555 ที่ผ่านมาอาสาสมคัรจากโมโน 
กรุ๊ป และจากเั็บไซต์เอ็มไทย ได้ร่ัมสร้างแหลง่เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงท่ีโรงเรียนบ้านหนองโพุ์ิ จงัหัดัลพบรีุ ทัง้สร้าง
เล้าไก่ บอ่ปลาดกุ ปลกูต้นไม้ จดัสัน เพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้ส าหรับนักเรียนและชุมชน จากนัน้ในช่ังบ่ายจึงร่ัมสร้างฝาย
ชะลอน า้ พร้อมเทปนูสร้างถนนเพื่อให้ชาับ้านได้สทัจรขนสง่ผลผลติได้สะดักยิ่งขึน้ งานนีอ้าสาทกุคนทุ่มแรงกายแรงใจ
เต็มที่ ถึงจะเหน่ือยและร้อนแตท่ัง้สนกุและอิ่มใจ 
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คลิกดี ท าดี ครัง้ที่ 13 “Final Party Charity Day กีฬาสี พี่กับน้อง”  
--------------------------------------------------------  

 

ชื่อโครงการ คลกิดี ท าดี ครัง้ที่ 13 “Final Party Charity Day กีฬาส ีพี่กบัน้อง” 
พืน้ที่ด าเนินการ มลูนิุิดังประทีป มลูนิุิศภุนิมิต และมลูนิุิสง่เสริมการพฒันาบคุคล 

โรงยิม ชัน้ 6 อาคารคณะัิทยาศาสตร์ประยกุต์ มหาัิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ระยะเวลา ันัเสาร์ที่ 15 ุนััาคม 2555 เัลา 9.00 – 17.00 น. โดยประมาณ  
กลุ่มเป้าหมาย 1) เด็กก าพร้า-ยากจน จากมลูุินิ 3 แหง่ พร้อมครูพี่เลีย้ง รัม 100 คน 

2) อาสาสมคัรจาก www.mthai.com/clickdeetumdee จ านัน 50 คน 
3) ทีมงาน+อาสาสมคัรจาก โมโน กรุ๊ป 30 คน  
รัมทัง้สิน้ ประมาณ 180 – 200 คน  

วัตถุประสงค์หลัก 
ของโครงการ 
 

1)   เพื่อจดังานปีใหมใ่ห้น้องๆผู้ ด้อยโอกาส 
2)   เพื่อขอบคณุอาสาทกุทา่นจาก www.mthai.com/clickdeetumdee ที่เคยร่ัมกิจกรรมที่ผา่นมา  
3)   เพื่อสนบัสนนุให้คนรุ่นใหมแ่ละคนทั่ั ไป รัมถึงพนกังานบริษัทโมโน กรุ๊ป มีจิตอาสา 

เป้าหมายหลักของ
โครงการ  
 

1)  น้องๆผู้ ด้อยโอกาสมีคัามสขุและประทบัใจงานปีใหมค่รัง้นี ้ 
2)  อาสาได้แสดงพลงัของจิตอาสา สนกุ และประทบัใจงานปีใหมค่รัง้นี ้
3)  คนรุ่นใหม่ คนทั่ั ไป และพนกังานโมโน กรุ๊ป เห็นคัามส าคทัของจิตอาสา และมีใจช่ัยเหลือ
สงัคมมากยิ่งขึน้  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1)   น้องๆผู้ ด้อยโอกาสและอาสาสมคัร สนกุ มีคัามสขุ และมีคัามจ าทรงที่ดีกบังานปีใหมค่รัง้นี ้ 
2)   อาสาได้แสดงจิตอาสาในการช่ัยเหลอื-ดแูลน้องๆ     
3)   อาสาและพนกังานโมโนกรุ๊ป มีจิตส านกึของการท าประโยชน์เพื่อผู้อื่น  

กิจกรรมหลกั 1)   แบง่น้องจาก 3 มลูนิุิ เป็น 3 ส ีและแขง่เกมง่ายๆ เช่น ชกัคะเยอ่ สง่บอล เหยียบลกูโป่ง 
และให้รางัลัเป็นเงินบริจาคแกม่ลูนิุินัน้ๆ 
2)   จดัเลีย้งอาหารน้องๆ         

งบประมาณใช้จ่ายจริง 102,872.25 บาท 
ด าเนินงานโดย CSR&Internal Communication และ เอ็มไทย  
ที่ปรึกษาโครงการ นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม 

โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกติติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้จดัการอาัโุสฝ่ายกิจกรรมเพื่อสงัคม  

โทรศพัท์ 0-2502-0798 ตอ่ 7798 
 
 
 
 
 
 

http://www.mthai.com/clickdeetumdee
http://www.mthai.com/clickdeetumdee
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ภาพกิจกรรม 
 

คลิกดี ท าดี ครัง้ที่ 13 “Thank you Volunteer Party”  
 

คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ผู้ อ านัยการเั็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม คุณกิตติศกัดิ์ พุกเจริท ผู้ จัดการอาัุโสฝ่าย
กิจกรรมเพื่อสงัคม  และคณุพิมล บัั เพชร บรรณาุิการเั็บไซต์เอ็มไทยดอทคอม น าทีมพนกังานและอาสาสมคัรรัมกั่า 
60 คน จดักิจกรรม "คลกิดี ท าดี ครัง้ที่ 13 Final Party Charity Day กีฬาสพีี่กบัน้อง" จดัแข่งกีฬาสี เลีย้งอาหาร พร้อมโชั์
สดุพิเศษจาก Cartoon Club ให้กบัน้องๆจากมลูนิุิดังประทีป มลูนิุิสง่เสริมการพฒันาบคุคล และมลูนิุิศภุนิมิตแห่ง
ประเทศไทย พร้อมมอบรางัลั "สดุยอดคนคลิกดี" ให้แก่อาสาสมคัรที่เข้าร่ัมกิจกรรมคลิกดี ท าดีอย่างต่อเนื่อง เมื่อันั
เสาร์ที่ 15 ุันัาคม 2555 ณ โรงยิม ชัน้ 6 อาคารคณะัิทยาศาสตร์ประยกุต์ มหาัิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ  
 
ภาคเช้า เตรียมงาน 

   
 
 
ภาคบา่ย เร่ิมงานกีฬาส ี
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