



 

      ยูนิเซฟและยูเอ็นดีพีชวนคนรุ่นใหม่ อายุ 14–24 ปี นําเสนอไอเดียสดใหม่
ในการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนไทย ชิงทุนมูลค่ากว่า 30,000 บาท 
และโอกาสในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชิงทุนในเวทีระดับโลก

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนําเสนอไอเดียเพื่อแก้ไขปัญหา
อย่างมีส่วนร่วมของเยาวชน 

Generation Unlimited : 
เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม ป ี2
 สวัสดีคนรุ่นใหม่ท่ีสนใจแก้ปัญหาสังคมทุกคน! 
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    ประกาศผลทาง  
    Facebook : Unicef Thailand 
    ในวันท่ี 5 มีนาคม 63 

    ปฐมนิเทศวันอาทิตย์ท่ี  15 มีนาคม 63 
    เข้าร่วมแคมป์ “Generation Unlimited”   
    วันท่ี 27-29 มีนาคม 63 

    รวมทีม 3-5 คน กรอกใบสมัคร 
    ส่งทางไปรษณีย์ หรือ สมัครออนไลน์ผ่าน  
    www.unicef.org/thailand/th/generation-unlimited 
    ถึงวันท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 63 

ระยะเวลากิจกรรม (สมาชิกในทีมทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังต่อไปน้ีได้) 

      โครงการนําเสนอไอเดียเพื่อแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของเยาวชน หรือ 
Generation Unlimited : เยาวชนกล้าคิดสะกิดสังคม  ปี 2  โดยองค์การทุน   
เพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ประเทศไทยร่วมกับสํานักงานโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทย  
           เรามุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจาก 
ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงจังหวัดสงขลา มาร่วมกัน
คิดวิเคราะห์ถึงปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ โดยโครงการเปิดกว้างให้เด็กและ
เยาวชนทุกความแตกต่างหลากหลาย ร่วมกันคิดถึงปัญหาท่ีตัวเองหรือเพื่อน
ในวัยเดียวกันกําลังเผชิญอยู่ โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องคํานึงถึง       
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) 
เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานแก้ไขปัญหาท่ีตนเองหยิบยกมาใน  
3 ประเด็น ดังน้ี 
          1) การได้รับการศึกษาต่อเน่ือง ท้ังการศึกษาในระบบและนอกระบบ        
              เช่น การออกจากโรงเรียนกลางคัน การขาดโอกาสในการศึกษา       
              การพัฒนาทักษะความรู้  
         2) การเสริมสร้างศักยภาพท่ีจําเป็นเพื่อการมีงานทําในอนาคต และ                   
              เติบโตเป็นผู้ใหญคุ่ณภาพ เช่น ไม่มีงานทํา ขาดทักษะท่ีตรงกับ  
              ความต้องการของตลาดแรงงาน    
         3) การเปิดพื้นท่ีและเสริมพลังให้กับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเด็กหญงิ     
              เช่น ขาดพื้นท่ีในการแสดงความคิดเห็น ถูกกล่ันแกล้งรังแก ทัศนคติ 
              ของผู้ใหญท่ี่ปิดก้ันโอกาส  
         คําถามในใบสมัครน้ีถูกออกแบบมาเพื่อให้น้อง ๆ สามารถนําเสนอไอเดีย   
ท่ีเป็นปัญหารอบตัว และอยากส่งเสียงให้คนในสังคมได้รับรู้ และคิดแก้ไข
ปัญหาน้ันมากท่ีสุด ลองชวนเพื่อน ๆ มาคิดวิเคราะห์ถึงปัญหาน้ัน ๆ จาก          
มุมมองความเข้าใจของสมาชิกในทีม และหากโครงการได้รับคัดเลือกทีมจะ
ต้องร่วมกันคิดต่อยอด เพื่อแก้ปัญหาน้ันด้วยกระบวนการออกแบบการแก้ไข
ปัญหาท่ีคิดถึงผู้ได้รับผลกระทบเป็นศูนย์กลาง หรือ Human-Centred Design 
ซ่ึงกระบวนการน้ีเป็นการร่วมกันคิดแก้ปัญหาท่ีตรงกับสาเหตุ และตรงกับ
ความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบน้ันมากท่ีสุด โดยจะมีทีมพี่โค้ชคอยช่วย
น้อง ๆ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด 
(ดูรายละเอียดและตัวอย่างเพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ https://www. unicef.org/thailand/th/generation-
unlimited และ https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/

    ทีมท่ีผ่านเข้ารอบท้ัง 5 ทีม ร่วมพัฒนา         
    ไอเดียต่อกับโค้ชและคัดเลือก 2 ทีม              
    จัดทํา VDO เพื่อนําเสนอแนวคิดส่งเข้า 
    ประกวดในเวทีระดับโลก 
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- เปดิตัวทีมงาน -  
• ทีมงานต้องประกอบไปด้วยสมาชิกอายุ 14–24 ปี จํานวน 3-5 คน 
• 1 คนเป็นสมาชิกได้ 1 ทีม และแต่ละทีมนําเสนอได้ 1 ไอเดียท่ีคิดว่า       
น่ีแหละคือท่ีสุดของปัญหาท่ีอยากแก้ไข 

• สมาชิกทุกคนต้องมีภูมิลําเนาหรือกําลังศึกษาในพื้นท่ีสามจังหวัด
ชายแดนใต้และจังหวัดสงขลา 

• สมาชิกทุกคนในทีมต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์             
ท่ี 15 มีนาคม 63 และในวันท่ี 27-29 มีนาคม 63 ท่ีจังหวัดปัตตานีได้  

คําแนะนําจากพี ่ๆ 
• เลือกสมาชิกท่ีมีความสนใจ และทักษะท่ีแตกต่างกันจะช่วยให้ทีม       
ของน้องได้ไอเดียท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

• กิจกรรมน้ีเปิดโอกาสอย่างยิ่งสําหรับน้อง ๆ ผู้หญงิ และน้อง ๆ ท่ี
อยากสะท้อนปัญหาท่ีตัวเองกําลังเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นความยากจน               
ขาดโอกาสทางการศึกษา ผู้พิการ ไร้สัญชาติ น้อง ๆ ในสถานพินิจ 

     และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

สมาชิกคนท่ี 1 (ผู้ประสานงานหลัก) 
ช่ือ ......................................................... สกุล ......................................................... 
เพศ .................       ไม่ต้องการระบุ  อายุ .............. ปี ท่ีอยู่  ...................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Email …………………………………………………. เบอร์โทรศัพท์ ……………………………………. 

สมาชิกคนท่ี 2 
ช่ือ ......................................................... สกุล ......................................................... 
เพศ .................       ไม่ต้องการระบุ  อายุ .............. ปี ท่ีอยู่  ...................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Email …………………………………………………. เบอร์โทรศัพท์ ……………………………………. 

สมาชิกคนท่ี 3 (ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 3 คน และทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีกําหนดได้!!)  
ช่ือ ......................................................... สกุล ......................................................... 
เพศ .................       ไม่ต้องการระบุ  อายุ .............. ปี ท่ีอยู่  ...................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Email …………………………………………………. เบอร์โทรศัพท์ ……………………………………. 

สมาชิกคนท่ี 5 
ช่ือ ......................................................... สกุล ......................................................... 
เพศ .................       ไม่ต้องการระบุ  อายุ .............. ปี ท่ีอยู่  ...................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Email …………………………………………………. เบอร์โทรศัพท์ ……………………………………. 

สมาชิกคนท่ี 4 
ช่ือ ......................................................... สกุล ......................................................... 
เพศ .................       ไม่ต้องการระบุ  อายุ .............. ปี ท่ีอยู่  ...................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Email …………………………………………………. เบอร์โทรศัพท์ ……………………………………. 

ช่ือทีม : .....................................................................................................

































 

ผูป้กครองคนท่ี 1 (กรณีมีสมาชิกในทีมท่ีอายุตํ่ากว่า 18 ปี ต้องระบุรายละเอียดผู้ปกครองด้วย)  
ช่ือ .............................................................. สกุล ............................................................. 
ท่ีอยู่  ………………….……………………………………………………………………………………………………..………. 
………………….………………………….………………………………………………………………………………………………. 
Email ……………………………………………….……. เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………. 

ผูป้กครองคนท่ี 2 
ช่ือ .............................................................. สกุล ............................................................. 
ท่ีอยู่  ………………….……………………………………………………………………………………………………..………. 
………………….………………………….………………………………………………………………………………………………. 
Email ……………………………………………….……. เบอร์โทรศัพท์ …………………………………………. 

คําถามท่ี 1 อยากรู้จักน้อง ๆ ให้มากขึ้น ! 
น้อง ๆ สามารถเล่าเร่ืองราวของทีมตัวเองท่ีอยากให้พี่ ๆ รับรู้ รู้จัก และ
เข้าใจทีมของน้อง ๆ มากยิ่งขึ้นได้ในส่วนน้ีเลย เช่น จุดเร่ิมต้นของการ
รวมตัวกันของน้อง ๆ ในทีม  น้อง ๆ เคยทํากิจกรรมอะไรกันมาบ้าง 
คําแนะนําของพี ่ๆ 
จงแสดงตัวตน และความเป็นตัวเองผ่านคําตอบน้ี น้อง ๆ ท่ีเป็นตัวของ
ตัวเองคือน้อง ๆ เวอร์ช่ันท่ีดีท่ีสุดแล้ว 

………………….………………………….……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………….………………………….……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………….………………………….……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………….………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………….………………………….……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………….………………………….……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………….………………………….……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

คําถามท่ี 2 เจ้าปญัหา !? 
นึกถึงปัญหาท่ีตัวเอง ครอบครัว เพื่อน และชุมชนของน้อง ๆ กําลัง
เผชิญอยู่ ลองเล่ารายละเอียดปัญหา ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ัน
มีใครบ้าง และได้รับผลกระทบอย่างไร 
คําแนะนําของพี ่ๆ 
พยายามระดมความคิดร่วมกันภายในกลุ่มอย่างน้อย 20 นาที เพื่อให้
ได้ปัญหาออกมามากท่ีสุด และเลือกมาเพียง 1 ปัญหาเท่าน้ัน ลอง
นึกถึงประเด็นปัญหาที่มีความเฉพาะเจาะจง และเป็นรูปธรรมท่ีส่งผล 
กระทบต่อวิถีชีวิตของน้อง ๆ 

คําถามท่ี 5 ถ้าไมไ่ด้เข้าร่วมโครงการน้ีล่ะ ! 
ถ้าเกิดไม่มีช่ือน้อง ๆ ในใบประกาศผลรายช่ือผู้ท่ีได้เข้าร่วมโครงการ 
น้อง ๆ จะรู้สึกอย่างไรบ้าง และจะยังคิดแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นน้ีอยู่ 
หรือเปล่า และอย่างไร ลองเล่าเหตุผลให้พี่ ๆ ฟังหน่อย 

คําถามท่ี 4 แรงบนัดาลใจเข้าร่วมโครงการ ! 
เล่าให้พี่ ๆ ฟังหน่อยว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจ แรงจูงใจท่ีทําให้น้อง ๆ 
อยากเข้าร่วมโครงการน้ี 
คําแนะนําของพี ่ๆ 
บอกเร่ืองราวของน้อง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความคิด ความฝัน ความคาดหวัง
ต่าง ๆ ท่ีดึงดูดน้อง ๆ ให้เข้ามาสมัครโครงการน้ี 

คําถามท่ี 3 อยากแก้ปญัหา! 
เล่าสาเหตุท่ีทําให้น้อง ๆ สนใจ และอยากจะแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
คําแนะนําของพี ่ๆ 
อธิบายมุมมองน้อง ๆ ว่าน้อง ๆ เห็นความสําคัญของปัญหาน้ีอย่างไร
บ้างถึงอยากจะลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

………………….………………………….……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………….………………………….……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………….………………………….……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………….………………………….……………………………………………………………………………………… 

คําถามท่ี 6 น้อง ๆ คิดว่าปญัหาของเราตรงกับประเด็นใด 
ตอบถูกหรือผิด ไม่มีผลต่อคะแนนการคัดเลือก พี่ ๆ อยากรู้ว่าปัญหา 
ท่ีน้อง ๆ เขียนมาน้ันตรงกับประเด็นใดใน 3 ประเด็น ดังต่อไปน้ี 

1) การได้รับการศึกษาต่อเน่ือง ท้ังการศึกษาในระบบ  
    และนอกระบบ        
                 
2) การเสริมสร้างศักยภาพท่ีจําเป็นเพื่อการมีงานทํา 
     ในอนาคตและเติบโตเป็นผู้ใหญคุ่ณภาพ 

3) การเปิดพื้นท่ีและเสริมพลังให้กับเด็กและเยาวชน 
     โดยเฉพาะเด็กหญงิ     

………………….………………………….……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………….………………………….……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………….………………………….……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………….………………………….……………………………………………………………………………………… 

………………….………………………….……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………….………………………….……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………….………………………….……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………….………………………….……………………………………………………………………………………… 

















































 ยินดีด้วย ขั้นตอนการกรอกใบสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว!! 
 

สามารถส่งใบสมคัรได้ต้ังแต่วันน้ี ถึงวันท่ี 29 กุมภาพนัธ์ 2563  
•  ทางออนไลน์  
     ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าสู่หน้าใบสมัครได้ท่ี https://www.unicef.org/thailand/ 

•  ทางไปรษณีย์  
     (ประทับตราไปรษณียภ์ายในวันท่ี 29 ก.พ. 63)  
     คุณวิลสา พงศธร (โครงการประกวดนวัตกรรม Gen U ปี 2)  
     องค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย   
     19 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ  10200  

หากมขี้อสงสัย สามารถสอบถามได้ท่ี 
• พี่มะมิ้ว (พิมพิชา บุญอนันต์) ผู้ประสานงานหลักโครงการ  
     โทร 061-151-9445  หรือ pimpicha.boo@saturday-school.org 
• พี่มาร์ค (มาก สิรภพ รักทองสุข) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการพัฒนาวัยรุ่น  
    โทร 089-748-1861  หรือ mruckthongsuk@unicef.org 

ขจัดความยากจน
การมีสุขภาพ 
และความเป็นอยู่ที่ดี

การยนิยอมในการใช้ข้อมลู  
ข้าพเจ้ารับทราบ และตระหนักดีว่าข้อมูลท่ีระบุไว้ในใบสมัครน้ีจะถูกใช้โดย UNICEF ประเทศไทย และองค์กรภาคีเครือข่ายในกระบวนการคัดเลือก 
และพัฒนาแนวคิดในโครงการ Generation Unlimited : เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม ปี 2  โดยข้อมูลท้ังหมดจะถูดจัดเก็บเป็นระยะเวลา 7 เดือนตาม 
ระยะเวลาโครงการและจะถูกลบออกหลังจากนั้น  

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิท่ีจะดูข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าตามท่ีระบุไว้ในใบสมัครและมีสิทธิในการแก้ไขข้อมูล  

         ยินยอม      ไม่ยินยอม  

ขจัดความหิวโหย
ความเท่าเทียม 
ทางเพศการศึกษาที่เท่าเทียม

คําถามท่ี 7 น้อง ๆ คิดว่าปัญหาท่ีน้อง ๆ 
ต้องการแก้ไขน้ัน ตรงกับเป้าหมาย 
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals หรือ SDGs)  
ข้อใดบ้าง  ใส่เคร่ืองหมาย           ในช่อง
ว่างได้เลย 

 Sustainable Development Goals 
หรือ SDGs คืออะไร? 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals 
หรือ SDGs) เป็นส่วนหน่ึงของการ
เปล่ียนแปลงโลกของเราให้น่าอยู่
ขึ้นภายในปี พ.ศ. 2573 ประกอบ
ไปด้วยการพัฒนาใน 3 มิติร่วมกัน
คือด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
ส่ิงแวดล้อม บูรณาการอยู่ใน  
17 เป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกันคือการพัฒนาอย่าง  
"ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง" 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 
http://www.un.or.th/
globalgoals/th/the-goals/ 

พลังงานสะอาด 
ที่ทุกคนเข้าถึงได้

การจัดการน้ำ 
และสุขาภิบาล

การจ้างงานที่มี 
คุณค่าทางเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม นวัตกรรม 
โครงสร้างพื้นฐาน ลดความเหลื่อมล้ำ

เมืองและถิ่นฐาน 
มนุษย์อย่างยั่งยืน

สังคมสงบสุข ยุติธรรม 
ไม่แบ่งแยก

แผนการบริโภค 
และการผลิตที่ยั่งยืน

ความร่วมมือเพื่อ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน

การรับมือการ 
เปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ

การใช้ประโยชน์จาก 
ระบบนิเวศทางบก

การใช้ประโยชน์จาก 
มหาสมุทรและทรัพยากร 
ทางทะเล

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