
 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการน าเสนอไอเดียเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของเยาวชน 

Generation Unlimited: เยาวชนกล้าคดิ สะกิดสังคม 
ยูนิเซฟชวนคนรุ่นใหม่ อาย ุ14 – 24 ปีน าเสนอไอเดียสดใหม่ในการแกไ้ขปัญหาของเด็กและเยาวชนไทย ชิงทนุมูลค่า

กว่า 30,000 บาทและโอกาสในการเป็นตวัแทนประเทศไทยร่วมชิงทนุในระดบัโลก 

 

สวสัดีคนรุ่นใหมท่ี่สนใจแก้ปัญหาสงัคมทกุคน! 

โครงการน าเสนอไอเดียเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของเยาวชน หรือ Generation Unlimited : เยาวชนกล้าคิด สะกิด

สงัคม โดยองค์การยนูิเซฟแห่งประเทศไทย (UNICEF) ที่อยู่ในมือน้อง ๆ นี ้เป็นความตัง้ใจของยนูิเซฟที่ต้องการเห็นไอเดียของ

คนรุ่นใหมใ่นการแก้ไขปัญหาที่เป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาเยาวชนไทยเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่คณุภาพในวนัข้างหน้า  ประเด็นท้า

ทายที่ เราอยากชวนน้อง ๆ มาร่วมคิดมีด้วยกัน 3 ประเด็น ดังนี  ้(ดูรายละเอียดและตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ 

https://www.unicef.org/thailand/th) 

1) การได้รับการศึกษาต่อเนื่อง ทัง้การศึกษาในระบบและนอกระบบ เช่น การออกจากโรงเรียนกลางคนั     การขาด

โอกาสในการศกึษา    

2) การพฒันาทกัษะ ความรู้ การเสริมสร้างศกัยภาพท่ีจ าเป็นเพื่อการมีงานท าในอนาคต และเติบโตเป็นผู้ ใหญ่คณุภาพ 

เช่น ไมม่ีงานท า ขาดทกัษะที่ตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน    

3) การเปิดพืน้ที่และเสริมพลงัให้กบัเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กหญิง เช่น ขาดพืน้ที่ในการแสดงความคิดเห็น ถกู

กลัน่แกล้งรังแก ทศันคติของผู้ใหญ่ที่ปิดกัน้โอกาส      

    

ค าถามในใบสมคัรนีถ้กูออกแบบมาเพื่อช่วยให้น้อง ๆ สามารถน าเสนอไอเดียที่เป็นปัญหารอบตวั และอยากสง่เสียงให้คนใน

สงัคมได้รับรู้ และคิดว่าอยากแก้ไขปัญหานัน้มากที่สดุ ลองชวนเพื่อน ๆ มาคิด วิเคราะห์ถึงปัญหานัน้ ๆ จากมุมมองความ

เข้าใจของสมาชิกในทีม และหากโครงการได้รับคัดเลือก ทีมจะต้องร่วมกันคิดต่อยอดเพื่อแก้ปัญหานัน้ด้วย กระบวนการ

ออกแบบการแก้ไขปัญหาที่คิดถึงผู้ ได้รับผลกระทบเป็นศนูย์กลาง หรือ Human Centred Design ซึ่งเป็นกระบวนการร่วมกนั

คิดแก้ปัญหาที่ตรงกบัสาเหตแุละตรงกบัความต้องการของผู้ ได้รับผลกระทบนัน้มากที่สดุ โดยจะมีทีมพี่ ๆ โค้ชที่จะช่วยน้อง ๆ 

เพื่อร่วกนัหาแนวทางแก้ปัญหาที่ดีที่สดุในรอบตอ่ไป  



 

 

ระยะเวลากิจกรรม (สมาชิกในทีมทกุคนต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรม) 

7 – 28 กนัยายน 61 เปิดรับใบสมคัร  

1 ตลุาคม 61   ประกาศผลทีมที่ผา่นเข้ารอบทาง Facebook – UNICEF Thailand  

1 – 7 ตลุาคม 61  ทีมโค้ชปฐมนิเทศทีมที่ผา่นเข้ารอบ เพื่อเตรียมตวัเข้ารับการเวิร์คชอป 

14-15 ตลุาคม 61  เข้าร่วมกิจกรรมบม่เพาะทางความคิดเพื่อพฒันาแนวทางการแก้ปัญหา 

และน าเสนอไอเดีย ที่กรุงเทพฯ (เดินทางและที่พกัทางยนูิเซฟเป็นผู้ รับผิดชอบ)       

ธนัวา 61 – มกรา 62  ทีมที่ผา่นเข้ารอบทัง้ 5 ทีมร่วมพฒันาไอเดียตอ่กบัโค้ชและจดัท าวิดีโอ 

เพื่อน าเสนอแนวคิดสง่เข้าประกวดในเวทีระดบัโลก 

 

ขัน้ตอนที่ 1  เปิดตัวทีมงาน 

- ทีมต้องประกอบไปด้วยสมาชิกอาย ุ14 -24 ปี จ านวน 3 – 5 คน 

-  1 คน เป็นสมาชิกได้ 1 ทีม และแตล่ะทีมน าเสนอได้ 1 ไอเดียที่คิดวา่นี่แหละคือที่สดุของปัญหาที่อยากแก้ไข 

- สมาชิกในทีมทกุคนต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวนัอาทิตย์ที่ 14 ถึงวนัองัคารที่ 16 ตลุาคม 2561 ที่กรุงเทพฯได้  

ค าแนะน าจากพี่ ๆ 

- พยายามเลอืกสมาชิกที่มีความสนใจและทกัษะที่แตกตา่งกนัจะช่วยให้ทีมของน้องได้ไอเดียที่มีความหลากหลายมาก

ขึน้  

- กิจกรรมนีเ้ปิดโอกาสอยา่งยิ่งส าหรับน้อง ๆ ผู้หญิง และน้อง ๆ ท่ีอยากสะท้อนปัญหาที่ตวัเองก าลงัเผชิญ ไมว่า่จะเป็น

ความยากจน ขาดโอกาสทางการศกึษา ผู้พิการ ไร้สญัชาติ น้อง ๆ ในสถานพินิจ ฯลฯ    

 

 



 

สมาชิกคนท่ี 1 (ผู้ประสานงานหลกั)  

ช่ือ……………………………………………………………สกลุ…………………………………………………………. 

เพศ................ อาย ุ………………… ที่อยู ่………………………………………………………………………………... 

Email ............................................................................. เบอร์โทรศพัท์ ................................................................... 

สมาชิกคนที่ 2  

ช่ือ……………………………………………………………สกลุ…………………………………………………………. 

เพศ................ อาย ุ………………… ที่อยู ่………………………………………………………………………………... 

Email ............................................................................. เบอร์โทรศพัท์ ................................................................... 

 สมาชิกคนท่ี 3    (ต้องมีสมาชิกอยา่งน้อย 3 คน และทกุคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ก าหนดได้!!) 

ช่ือ……………………………………………………………สกลุ…………………………………………………………. 

เพศ................ อาย ุ………………… ที่อยู ่………………………………………………………………………………... 

Email ............................................................................. เบอร์โทรศพัท์ ................................................................... 

สมาชิกคนที่ 4 

ช่ือ……………………………………………………………สกลุ…………………………………………………………. 

เพศ................ อาย ุ………………… ที่อยู ่………………………………………………………………………………... 

Email ............................................................................. เบอร์โทรศพัท์ ................................................................... 

สมาชิกคนที่ 5 

ช่ือ……………………………………………………………สกลุ…………………………………………………………. 

เพศ................ อาย ุ………………… ที่อยู ่………………………………………………………………………………... 

Email ............................................................................. เบอร์โทรศพัท์ ................................................................... 

 



 

ผู้ปกครอง 1 (กรณีมีสมาชิกในทีมที่อายตุ ่ากวา่ 18 ปี ต้องระบรุายละเอียดผู้ปกครองด้วย) 

ช่ือ……………………………………………………………สกลุ…………………………………………………………. 

ที่อยู ่………………………………………………………………………........................................................………... 

Email ............................................................................. เบอร์โทรศพัท์ ................................................................... 

ผู้ปกครอง 2 

ช่ือ……………………………………………………………สกลุ…………………………………………………………. 

ที่อยู ่………………………………………………………………………........................................................………... 

Email ............................................................................. เบอร์โทรศพัท์ ................................................................... 

ขัน้ตอนที่ 2  ปัญหาโดนใจ  

คิดถึงปัญหาที่ตวัเอง ครอบครัว เพื่อน และชุมชนของน้อง ๆ ก าลงัเผชิญอยู่และอยู่ในประเด็น 3 เร่ืองด้านบน เขียนอธิบาย

ปัญหานัน้ออกมา 

ค าแนะน าจากพี่ ๆ 

- พยายามระดมความคิดเห็นกนัในกลุม่อยา่งน้อย 20 นาที เพื่อห้ได้ปัญหาออกมามากที่สดุ และเลอืกออกมา 1 ปัญหา 

- ให้นึกถึงปัญหาที่เล็กและเฉพาะเจาะจงมากกว่าปัญหาที่ใหญ่และเป็นปัญหาทัว่ไป และพยายามคิดถึงปัญหาที่

เจาะจงและเป็นรูปธรรมที่สง่ผลกระทบตอ่วิถีชีวิตของน้อง ๆ ในแตล่ะวนั   

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

ระบช่ืุอองค์กรที่น้อง ๆ ก าลงัท างานด้วย หรือคาดวา่จะขอความร่วมมือเพื่อท างานนีใ้ห้ส าเร็จ  

....................................................................................................................................................................................... 



 

 

ขัน้ตอนที่ 3  บอกเล่าเร่ืองราวของผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหานี ้ 

ค าแนะน าจากพี่ ๆ 

- ลองชวนกนัคิดวา่ใครคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี ้เกิดผลกระทบอะไร และเกิดผลลพัธ์อะไรขึน้ตามมาบ้าง 

- เร่ืองราวนีอ้าจเป็นของสมาชิกในกลุม่เอง หรือคนที่เรารู้จกั อาจเลา่โดยใช้ช่ือสมมตุิก็ได้ 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

ขัน้ตอนที่ 4 ท าไมถงึอยากเข้าร่วมกิจกรรมนี ้

บอกให้พี่ ๆ ฟังทีวา่อะไรเป็นแรงบนัดาลใจ แรงจงูใจ ของทีมน้อง ๆ ท่ีต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนี ้ 

จ าไว้วา่จงเป็นตวัเอง! บอกเลา่เร่ืองราวตามที่น้อง ๆ คิด ไมว่า่จะเป็นความฝัน ความคาดหวงัที่อยากเห็นให้พี่ ๆ ได้ฟัง เราอยาก

รู้มาก ๆ!! 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

ยินดีด้วย  ขัน้ตอนการกรอกใบสมคัรเสร็จเรียบร้อยแล้ว!! 

สามารถสง่ใบสมคัรได้ตัง้แตว่นันี ้ถึงวนัท่ี 28 กนัยายน 2561 ทาง 

• ทางออนไลน์ – ดรูายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าสูห่น้าใบสมคัรได้ทาง https://www.unicef.org/thailand/th 

• ทาง ไปรษณีย์ (ประทบัตราไปรษณีย์ภายในวนัท่ี 28 ก.ย.)  



 

จอมขวญั ขวญัยืน (โครงการประกวดนวตักรรม)  

องค์การยนูิเซฟแหง่ประเทศไทย  เลขที่ 38 12 อาคารคิวเฮ้าส์คอนแวนต์ ชัน้      

ซอยคอนแวนต์ แขวงสลีม เขตบางรัก กทม. 10500  

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ 

พี่มะมิว้ (พิมพิชา บญุอนนัต์) โทร 061-151-9445  

พี่ยีราฟ  (สรวิศ ไพบลูย์รัตนากร) โทร 089-747-2288    

Line - @saturdayschool  

Email : saturdayschoolthailand@gmail.com 

 


