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คํานํา 
  

รายงานประจําป ๒๕๕๖ ของมูลนิธิดวงใจพอ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ฉบับน้ี
ไดนําเสนอภาพรวมการดําเนินกิจกรรมดานตางๆ ของมูลนิธิที่ตอเน่ืองจากปที่ผานมา โดยในปน้ี
มูลนิธิดวงใจพอไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานสงเคราะหเด็กบานพักพระจิตเจาอยางเปน
ทางการ อันจะเปนสวนหน่ึงในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของมูลนิธิ รวมกับโครงการ
ดานการศึกษาและดานสังคมอ่ืน ๆ ของมูลนิธิอีก ๘ โครงการ และ ๒ กิจกรรมหลัก 

หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานฉบับน้ีจะชวยใหทานไดรูจักและเขาใจในการทํางานดาน
ตางๆ ของมูลนิธิดวงใจพอในปจจุบันไดอยางครอบคลุมและชัดเจนยิ่งข้ึน  

 

คณะผูจัดทํา 

กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 
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สารบัญ 
      หนา 

คํานํา          ๓ 
สารบัญ         ๔ 
ความเปนมา         ๕ 
รายงานการดําเนินงาน มูลนิธิดวงใจพอ      ๗ 

สถานสงเคราะหเด็กบานพักพระจิตเจา    ๘ 

 การดําเนินงานดานการศึกษา      ๑๐ 

โครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน    ๑๐ 
  โครงการรถรับสงนักเรียน     ๑๑ 
  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา   ๑๒ 
  โครงการการศึกษาเพื่อชีวติและสังคม    ๑๓ 
  โครงการสนับสนุนโรงเรียนทองถ่ิน    ๑๓ 
  กิจกรรมวันเด็ก       ๑๔ 
 การดําเนินงานดานสังคม       ๑๕ 

  โครงการพัฒนาชีวติสตรีและเด็กพิการ    ๑๕ 
  โครงการพัฒนาสงัคมและสิทธิมนุษยชน    ๑๘ 

โครงการเกษตรสวนผูหวาน     ๑๙ 
  กิจกรรมทุนน้ําใจ       ๒๐ 
 ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ      ๒๐ 

รายงานงบการเงิน        ๒๒ 

 

ภาคผนวก 
 รายช่ือคณะกรรมการมูลนิธิชุดปจจุบัน 
 ใบอนุญาตใหตั้งสถานสงเคราะหเด็กบานพักพระจิตเจา 



 
 

 ๕ 

ความเปนมา 

มูลนิธิดวงใจพอ ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งข้ึนอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๑  

โดยดําเนินงานสานตอเจตนารมยของศูนยคาทอลิกพระจิตเจา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ท่ีไดเร่ิม
งานดานพัฒนาการศึกษาและสังคมกับพี่นองกลุมชาติพันธุ ในเขตแมสรวย มาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๓๓ และ
ตอมาไดรวมถึงคนไทยพื้นราบในเขตอําเภอแมสรวยดวย  

โดยคณะกรรมการชุดแรกผูรวมกอตั้งมูลนิธิดวงใจพอ มีความเห็นรวมกันท่ีตองการตอเนื่องงาน
ดานสงเคราะหและพัฒนาท่ี
ศูนยคาทอลิกพระจิตเจาซึ่ง
เ ป น อ ง ค ก ร ศ า ส น า ไ ด
ดํ า เนิ นงานมาก อนหน านี้  
โดยใหแยกภาพกิจการเหลานี้
ออกจาก กิจการของศูนย
คาทอลิกฯ ซึ่งจะดําเนินงาน
เฉพาะดานศาสนาตอเนื่อง
ตอไปโดยตรง  

ท้ั ง นี้  เ นื่ อ ง จ า ก
เล็งเห็นวาความชัดเจนในการ
กอตั้ง มูลนิ ธิดวงใจพอเพื่ อ
ดําเนินงานดานสังคมสงเคราะหและพัฒนาสังคมโดยตรงนี้ จะสงผลดีหลายประการ ท้ังในดานการ
ประสานงานกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน เปนการเปดพื้นท่ีใหคนทุกชาติ ศาสนา ท่ีอยากมารวม
กันชวยเหลือชาวบานไดมารวมกันอยางอิสระ และในทางกลับกันยังเปนการชวยใหชาวบานท่ีเปนคริสตชน 
ไดเขาใจและแยกแยะระหวางความเช่ือในการนับถือศาสนา กับความชวยเหลือดานสงเคราะหและพัฒนา
อยางชัดเจนย่ิงข้ึน และท่ีสําคัญยังเปนการชวยจัดระเบียบบุคลากรท่ีทํางานดานสงเคราะหและพัฒนาของ
มูลนิธิ ใหมีแนวทางท่ีชัดเจนในการชวยดวยความรักเมตตาอยางเห็นคุณคาและศักดิ์ศรี มากกวาใชแตใจท่ี
สงสาร หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง เปนการปรับเปลี่ยนการพัฒนาจากระบบอุปถัมภ มาเปนการสอนใหพ่ึงตนเอง
อยางมีศักด์ิศร ีอันเปนเปาหมายสําคัญในงานพัฒนาของมูลนิธิดวงใจพอ 



 
 

 ๖ 

ดวยเหตุนี้ มูลนิธิดวงใจพอ จึงมีรูปแบบเปนมูลนิธิท่ีมีรากในศาสนา คือศาสนาคริสต นิกาย
โรมันคาทอลิก โดยมีอุดมการณหรือหัวใจของมูลนิธิ อยูในคําสอนของพระเยซู องคศาสดา  หรือกลาวไดวา 

 บอเกิดทางเศรษฐกิจของมูลนิธิ มาจาก “ใจ” ของคนท่ีอยากทําบุญ 

 บอเกิดของบุคลากรของมูลนิธิ มาจาก “ใจ” ของคนท่ีอยากทํางาน อุทิศตัว 

 บอเกิดของงานของมูลนิธิ มาจาก “ความรัก” ในคําสอนของพระเยซ ู

 ดังนั้น การเกิดข้ึนของมูลนิธิ จึงเปน “ผล” ของศาสนาในการชวยสรางสังคมอยางม่ันคงและย่ังยืน 
และพรอมแสดงตวัตนอยางเปนทางการ เพื่อรวมมือกับภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของในการพัฒนาคน ใหเปน
มนุษยท่ีสมบูรณ เพื่อกอใหเกิดครอบครัว ชุมชนทองถ่ิน และสังคมท่ีมีความรักและสันติสุข 

วิสัยทัศน 

พัฒนาคน เพื่อตน ครอบครัวและสังคมท่ีมีความรักและสันติสุข 

พันธกิจ 

ใหการศึกษาและเดินเคียงขางเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรี โดยมีรากในศาสนาและวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค 

๑. ใหการอบรมดานศีลธรรมและจริยธรรมเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีคุณธรรม 
๒. สงเสริมใหเกิดการเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและคุมครองสิทธิมนุษยชนในกลุม

คนตางๆ อาทิ กลุมสตรี แมมาย เด็กกําพรา คนพิการ ผูตองขัง และผูดอยโอกาสในสังคม 
๓. สงเสริมดานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และชุมชน 
๔. สงเสริมและพัฒนาชีวิตความเปนอยูของชุมชนทองถ่ินใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางย่ังยืน ตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. ใหความรูและความชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยแกแมบาน คนชราและผูติดเช้ือโรคติดตอเร้ือรัง

และตอเนื่อง 
๖. สงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติ ทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเช่ือ 
๗. ทําการศึกษาวิจัยดานสังคม เพื่อแสวงหาความเขาใจและแนวทางจัดการปญหาสังคมอยางมี

ประสิทธิภาพ 
๘. ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน หรือรวมมือกับองคการการกุศลอ่ืน ๆ เพือ่สาธารณประโยชน 
๙. ไมดําเนินการเก่ียวของกับการเมือง 



 
 

 ๗ 

 

 

 

 

 

รายงานการดําเนินงาน 
ประจําป ๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ๘ 

รายงานการดําเนินงาน มูลนิธดิวงใจพอ 
ประจําป ๒๕๕๖/๒๐๑๓ 

 

 

มูลนิธิดวงใจพอไดดําเนินงานใหความชวยเหลือดานการศึกษาและสังคมในพื้นท่ีอําเภอแมสรวย 
จังหวัดเชียงราย ยางเขาสูปท่ี ๗  โดยตลอดป ๒๕๕๖ ท่ีผานมานี้ มูลนิธิไดดําเนินกิจการในโครงการตางๆ ท่ี
เร่ิมตนไวอยางตอเนื่อง อีกท้ังไดมีการยกสถานะบางโครงการใหมีความชัดเจนตามกฎหมายเรียบรอยแลว 
ดังนี้ 

 

สถานสงเคราะหเด็กบานพักพระจิตเจา 

นับเปนปแรกท่ีทางมูลนิธิดวงใจพอไดย่ืนขออนุญาตจัดตั้งสถานสงเคราะหสําหรับบานพักศูนย
คาทอลิกพระจิตเจา ซึ่งไดดําเนินกิจการภายใตโครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน ของมูลนิธิดวงใจพอ
มาอยางยาวนาน และไดรับใบอนุญาตใหตั้ง “สถานสงเคราะหเด็กบานพักพระจิตเจา” อยางเปนทางการ
เม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖  

 
 



 
 

 ๙ 

โดยปจจุบันสถานสงเคราะหเด็กบานพักพระจิตเจา ไดดําเนิน
กิจการรับอุปการะเด็กและเยาวชนชายหญิงกลุมชาติพันธุ ตลอด
จนถึงเด็กพิการ ดอยโอกาส จํานวนท้ังสิ้น ๓๐ คน เพื่อใหไดรับ
การศึกษาอบรมและเลี้ยงดูใหเติบโตข้ึนท้ังรางกายและจิตใจ มี
ความรูคูคุณธรรม และมีความสามารถในการดําเนินชีวิตในสังคมได
อยางปกติสุข โดยมีคณะผูรวมใหการอบรมรับผิดชอบหลักประจํา
สถานสงเคราะห จํานวน ๑๐ คน ประกอบดวยผูบริหาร ผูปกครอง
สวัสดิภาพ เจาหนาท่ี และพี่เลี้ยง  นอกจากนี้ยังมีอาจารยพิเศษ และ
ผูเช่ียวชาญดานตางๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาใหความรู จัดกิจกรรม
และฝกอบรมดานตางๆ อยางตอเนื่อง 

 

 การพัฒนาบุคลากร  

มูลนิธิดวงใจพอ ไดมีการจัดกิจกรรมอบรมบุคลากรในดานตางๆ อยางตอเนื่อง นอกเหนือจากการ
ภาวนาเพื่อฟนฟูจิตใจรวมกันเปนประจําทุกเดือน และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมสําหรับบุคลากร
ผูรับผิดชอบดูแลเด็กและเยาวชนประจําสถานสงเคราะหเด็กบานพักพระจิตเจาท่ีกําลังย่ืนขอจดทะเบียนอยู
นั้น ในระหวางวันท่ี ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ ทางมูลนิธิจึงไดจัดการอบรมบุคลากรผูรับผิดชอบดูแลเด็กและ
เยาวชนประจําสถานสงเคราะหฯ และในโครงการตางๆ ของมูลนิธิท่ีเก่ียวของกับเด็กและเยาวชน ในหัวขอ 
“การดูแลเด็กและเยาวชนดวยหัวใจ” เพื่อเปนการฝกทักษะการใหคําปรึกษาในเชิงบวกแกเด็กและเยาวชน 
โดยมีอาจารยนริศ มณีขาว วิทยากรผูเช่ียวชาญดานการสื่อสารอยางสันติ มาใหความรู  

ในการอบรมคร้ังนี้ บุคลากรของ
มูลนิธิผูเขารวมท้ัง ๑๒ คน ไดรับท้ังความรู
และทักษะตางๆ ท่ีจําเปนในการดูแลและให
คําปรึกษาแกเด็กและเยาวชนจากวิทยากร
มากมาย อาทิ การพัฒนาการมองเห็นคุณคา
ในตั ว เองให กับ เด็กและ เยาวชน ,  การ
ตักเตือนเด็กและเยาวชนเพื่อชวยใหพวกเขา
พัฒนาตนเองและเติบโตโดยไมทําใหพวกเขา

รูสึกผิด โกรธ เศรา หรือ ละอายใจ, การจัดการกับอารมณ ความรูสึกอึดอัด หงุดหงิด โกรธ ทอแทใจ หมด
พลัง ในการรับมือกับปญหาตางๆ ในการดูแลเด็กและเยาวชน, การแปรเปลี่ยนการรับมือพฤติกรรมตอตาน
ของเด็กและเยาวชนเปนการรวมมือ, การเปนคนกลางแกไขความขัดแยงระหวางเด็กและเยาวชน และท่ี
สําคัญการฝกฝนตนใหอยูในความกรุณา  



 
 

 ๑๐ 

การดําเนินงานดานการศึกษา 
 

  โครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน 

 โครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน เปนโครงการดานการศึกษาท่ีดําเนินการเปนโครงการแรก 
นับแตป พ.ศ.๒๕๓๓ กอนการจัดตั้งมูลนิธิดวงใจพออยางเปนทางการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับนักเรียนท่ี
สนใจรับการอบรมตามความเช่ือของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก มารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ระเบียบวินัย และการใชชีวิตในสังคม ควบคูไปกับการเขารับการศึกษาภาคบังคับในระดับการศึกษาตางๆ 
ท้ังนี้ เพื่อให เด็กและเยาวชนเติบโตท้ังรางกายและจิตใจ        
มีความรูคูคุณธรรมในการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบันได 

 โดยในปการศึกษา ๒๕๕๖ โครงการนี้ไดรับนักเรียนอยู
ประจําในบานพัก ๓ แหง ไดแกบานพักศูนยคาทอลิกพระจิต
เจา อําเภอแมสรวย  รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึง ๓ 
มีจํานวนท้ังสิ้น ๒๕ คน เปนชาย ๑๑ คน และหญิง ๑๔ คน 

บานพักอัสสัมชัญ หมูบานหวยนํ้าเย็น ตําบลวาวี 
อําเภอแมสรวย รับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ ถึง ๖ จํานวนท้ังสิ้น ๒๔ คน และนับแต
ปการศึกษาท่ีผานมา ไดเปดรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนตนตอเนื่อง จํานวน ๒ คน 
 บานพักนักบุญโกราโด หมูบานเหมืองลึก อําเภอแม
ลาว ในปการศึกษานี ้มีนักเรียนช้ันประถมศึกษา จํานวน ๒ คน 
และช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๔ คน โดยบานพักแหงนี้จะ
เปดรับนักศึกษาระดับ ปวช. เพิ่มเติมในปการศึกษา ๒๕๕๗  

 โดยเม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ บานพักศูนยคาทอลิก
พระจิตเจา แมสรวย ไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการ
สถานสงเคราะหภายใต ช่ือ “สถานสงเคราะหเด็ก
บานพักพระจิตเจา” จากผูวาราชการจังหวัดเชียงราย
เรียบรอยแลว  นอกจากนี้ บานพักอีก ๒ แหง กําลังอยู
ในระหวางการดําเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งเปนสถาน
สงเคราะหภายใตมูลนิธิดวงใจพอตามมาในปจจุบัน 



 
 

 ๑๑ 

  โครงการรถรับสงนักเรียน 

 โครงการรถรับสงนักเรียนนี้ เปนโครงการดานการศึกษาท่ีมูลนิธิดวงใจพอดําเนินกิจกรรมมาอยาง
ตอเนื่อง เนื่องจากเล็งเห็นความสําคัญของการเขาถึงการศึกษาในรูปแบบทางกายภาพดวยการแกปญหา
ขอจํากัดเร่ืองการเดินทางของนักเรียนในหมูบานตางๆ ท่ีอยูหางไกลจากโรงเรียน โดยการรวมกับชาวบาน
จัดใหมีรถรับสงนักเรียนประจําแตละหมูบานท่ีเขารวมโครงการ ซึ่งการดําเนินการในลักษณะดังกลาวเม่ือได
มีการประเมินผลรวมกับทางโรงเรียนแลวเห็นวา อัตราการมาโรงเรียนของเด็กนักเรียนมีมากข้ึน ทันเวลา
และสมํ่าเสมอข้ึน นอกจากนียั้งชวยลดปญหาการสงเด็กไปเรียนตางพื้นท่ีไดอยางมากดวย และสิ่งสําคัญย่ิง
คือประสิทธิภาพทางการเรียนรูของเด็กนักเรียนท่ีมีสวนชวยใหเด็กๆ ไดมาถึงโรงเรียนอยางสดช่ืน ไมเหน็ด
เหนื่อยมากเกินไปจากการเดินเทาเหมือนในอดีต สงผลดีตอการเรียนรูประจําวันของเด็กๆ ทางหนึ่งดวย 

   
 โดยในปการศึกษา ๒๕๕๖ นี้ ทางมูลนิธิ
จึงไดใหการสนับสนุนจัดใหมีโครงการรถรับสง
นักเรียนสําหรับหมูบานตางๆ ในเขตอําเภอแม
สรวยตอเนื่อง และในปการศึกษานี้ไดเพิ่มอีก ๑ 
หมูบาน รวมเปนจํานวน ๑๑ หมูบาน โดยมี
นักเรียนท่ีเขารวมโครงการจํานวน ๓๑๙ คน ดังนี้ 
 

๑. หมูบานหวยข้ีเหล็กใหม  ตําบลวาวี    
รับสงนักเรียนจํานวน ๔๐ คน เพื่อไปเรียนระดับมัธยมตนท่ีโรงเรียนบานทุงพราว  
และระดับประถมท่ีโรงเรียนบานหวยมะซาง 

๒. หมูบานหวยน้ําอุน  ตําบลวาวี 
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมตนท่ีโรงเรียนบานหวยไคร จํานวน ๔๒ คน 

๓. หมูบานหวยธาต ุ ตําบลวาวี 
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมตนท่ีโรงเรียนบานหวยไคร จํานวน ๔๘ คน 

๔. หมูบานปางซาง  ตําบลวาวี 
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมตนท่ีโรงเรียนบานหวยไคร จํานวน ๒๕ คน 

๕. หมูบานยานํา  ตําบลวาวี 
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมตนท่ีโรงเรียนบานหวยน้ําเย็น จํานวน ๔๔ คน 

๖. หมูบานแสนเจริญใหม  ตําบลวาวี   
รับสงนักเรียนจํานวน ๒๗ คน  เพื่อไปเรียนระดับมัธยมตนท่ีโรงเรียนแมสรวยวิทยาคม  
และระดับประถมท่ีโรงเรียนสันกลางราษฎรพัฒนา  



 
 

 ๑๒ 

๗. หมูบานหวยนากาด ตําบลวาว ี
รับสงนักเรียนจํานวน ๑๓ คน เพื่อไปเรียนระดับประถมศึกษาท่ีโรงเรียนบานหวยน้ําเย็น 

๘. หมูบานหวยมะแกง  ตําบลปาแดด 
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับมัธยมตนท่ีโรงเรียนชุมชนบานโปง จํานวน ๒๖ คน 

๙. หมูบานหวยหญาไซ  ตําบลปาแดด  รับสงนักเรียนจํานวน ๑๕ คน  เพื่อไปเรียนระดับ
มัธยมตนท่ีโรงเรียนชุมชนบานโปง และโรงเรียนแมสรวยวิทยาคม  

๑๐. หมูบานก่ิวจําป  ตําบลปาแดด  
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับมัธยมตนท่ีโรงเรียนชุมชนบานโปง จํานวน ๑๕ คน 

๑๑. หมูบานแมตาชาง  ตําบลปาแดด 
รับสงนักเรียนไปเรียนระดับประถมท่ีโรงเรียนบานหวยหญาไซ จํานวน ๒๔ คน 
 

  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา 

 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษา เปนโครงการดานการศึกษาอีกโครงการหนึ่งท่ี
ทางมูลนิธิดําเนินกิจกรรมมาอยางตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการสนับสนุนทุนการศึกษาแกเยาวชนท่ี
ตองการศึกษาตอแตขาดแคลนทุนทรัพย ใหเยาวชนไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับสูงเพื่อพัฒนาตนเองและ
ชุมชนตอไป โดยนอกจากการใหทุนการศึกษาในรูปเงินทุนเพื่อการศึกษาแลว ทางมูลนิธิยังมีเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบติดตามใหการอบรมดานการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่องดวย 

 โดยรูปแบบการใหการสนับสนุนทุนการศึกษา ในป ๒๕๕๖ นี้ ทางมูลนิธิไดใหการสนับสนุน
ทุนการศึกษาแบบเต็มจํานวน จํานวนท้ังสิ้น ๖ ทุน  โดยแบงเปน ระดับปริญญาตรี ๑ คน ระดับ ปวช. ๒ คน 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓ คน 
 นอกจากนี้ยังใหการสนับสนุนทุนการศึกษาเปนรายภาคการศึกษา จํานวน ๖ ทุน แบงเปนระดับ
ปริญญาตรี ๑ คน และระดับ ปวช. ๕ คน  



 
 

 ๑๓ 

  โครงการการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 

 โครงการการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม เปนโครงการดานการศึกษาท่ีทางมูลนิธิเนนใหการศึกษาแก
กลุมเปาหมายท่ีเปนชาวบานท่ีอยูในชุมชน ซึ่งอยูนอก
ระบบการศึกษาแตมีความตองการท่ีจะเรียนรูเพื่อ
พัฒนาตนเองในการใชชีวิตอยูในสังคมปจจุบัน โดยทาง
มูลนิธิไดจัดทําหลักสตูรพื้นฐาน เพื่อใหความรูดานการใช
ภาษาไทยระดับพื้นฐาน คือ ฟง พูด อาน เขียน เพื่อให
ผูเรียนไดอานออกเขียนไดเบ้ืองตน พรอมท้ังบูรณาการ
ความรูดานการใชชีวิตในสังคมไทย ในวิชาภาษาไทยเพื่อ
ชีวิต เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูภาษาไทยผานการเรียนรูการ
อยูในสงัคมไทยดานตางๆ อาทิ มารยาทในสังคม การรูจักหนวยงานตางๆ ใกลตัว เปนตน  

 ท้ังนี้ ในปการศึกษา ๒๕๕๖ ท่ีผานมา ทางมูลนิธิไดชะลอการรับนักศึกษาใหม เนื่องจากขอจํากัดของ
บุคลากรผูรับผิดชอบโครงการ แตยังคงไดจัดใหมีการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาเกาอยางตอเนื่องท่ี
สํานักงานมูลนิธิ อําเภอแมสรวย 
 

  โครงการสนับสนุนโรงเรียนทองถิ่น 

 โครงการสนับสนุนโรงเรียนทองถ่ิน เปนโครงการท่ีมูลนิธิดวงใจพอใหการสนับสนุนการศึกษาของ
เด็กนักเรียนผานทางโรงเรียนในทองถ่ิน โดยเร่ิมตนโครงการในปแรกๆ ดวยการสนับสนุนบุคลากรครู ใน
ลักษณะการสนับสนุนคาตอบแทนของครูอัตราจางใหแกโรงเรียนในทองถ่ินท่ีขาดแคลนครู และเสนอขอเขา

รวมโครงการ ตอมาในระยะหลังเ ม่ือมีการ
ประเมินผลแลวเห็นวาการสนับสนุนการศึกษา
ดวยวิธีนี้ ในบางคร้ังประโยชนไมไดไปถึงตัวเด็ก
นักเรียนโดยตรง ตามวัตถุประสงคของโครงการ  
ทางมูลนิธิจึงไดมีมติใหชะลอโครงการนี้ไปตั้งแต
ป ก า รศึ กษ า  ๒๕๕๓  เพื่ อ ทบทวนวิ ธี ก า ร
ดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายของโครงการ
อยางแทจริง  
 อยางไรก็ตาม นับตั้งแตปการศึกษา 

๒๕๕๕  ทางมูลนิธิไดดําเนินโครงการนี้ตอในลักษณะการใหความรวมมือกับทางโรงเรียนทองถ่ินในการสง
บุคลากรของมูลนิธิเขาใหการอบรมในกิจกรรมการเรียนการสอนตางๆ ของทางโรงเรียน ตามท่ีโรงเรียน



 
 

 ๑๔ 

เสนอความตองการมายังมูลนิธิ โดยกิจกรรมท่ีดําเนิน
ตอเนื่องจนถึงปการศึกษา ๒๕๕๖ คือ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหแกนักเรียนโรงเรียนสันกลาง
ราษฎรพัฒนา ตําบลแมสรวย อําเภอแมสรวย  
 โดยมูลนิธิดวงใจพอไดจัดสงบุคลากรเพื่อให
ความรูดานคริสตศาสนาแกนักเรียนของโรงเรียนบาน
สันกลางราษฎรพัฒนา ตามการขอความอนุเคราะห
จากผูอํานวยการโรงเรียน ท่ีเห็นวามีนักเรียนของทางโรงเรียนจํานวนไมนอยท่ีนับถือศาสนาคริสต จึงอยาก
ใหนักเรียนไดเรียนรูและเขาใจศาสนาของตนเองอยางแทจริง เพื่อสามารถนําคุณธรรมความเช่ือท่ีศาสนา
ของตนสอนมาใชในชีวิตของตนเองได แตเนื่องจากทางโรงเรียนไมมีบุคลากรท่ีมีความรูดานนี้โดยตรง จึงได
ประสานงานมายังมูลนิธิดวงใจพอและศูนยคาทอลิกพระจิตเจา เพื่อจัดหาบุคลากรชวยในเร่ืองนี ้ท้ังนี้เม่ือได
มีการประเมินผลรวมกันระหวางทางมูลนิธิและผูอํานวยการโรงเรียนแลว ทางผูอํานวยการโรงเรียนเห็นวา
เปนประโยชนกับนักเรียนและอยากใหมีการจัดการเรียนการสอนตอไปอีก ทางมูลนิธิจึงยังคงจัดกิจกรรมนี้
อยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา ๒๕๕๖  
 

งานวันเด็กประจําป ๒๕๕๖ 

งานวันเด็กประจําป ๒๕๕๖ ของมูลนิธิดวงใจพอ ไดจัดข้ึนเม่ือวันเสารท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ ใน
หัวขอ “วันเด็กรูจักเช่ือ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กๆ ไดรวมสนุกพรอมท้ังเรียนรูถึงการรูจักเลือกท่ีจะเช่ือ 
ทามกลางโลกปจจุบันท่ีมีสิ่งดึงดูดใจเด็กๆ มากมายหลายอยาง 

กิจกรรมวันเด็กในปนี้ มีเด็กนักเรียนช้ันอนุบาล ถึงช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี ๖ ในพื้นท่ีการทํางานของมูลนิธิเขารวมงานกวา ๖๐๐ คน โดยมีเยาวชนในโครงการตางๆ 
ของมูลนิธิ อาทิ โครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน นักเรียนทุน และศิษยเกา เปนพี่เลี้ยงชวยงาน
ประมาณ ๕๐ คน นอกจากนี้ ยังมีพี่เลี้ยงจากหมูบานตางๆ มาชวยดูแลเด็กจากหมูบานของตัวเองดวย โดย
ในปนี้เด็กๆ ทุกคนท่ีมารวมงานตางไดรับผาหมหรือเสื้อกันหนาว ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากผูใหญใจดีทาง



 
 

 ๑๕ 

กรุงเทพฯ สงมอบเปนของขวัญใหเด็กๆ ไวรับอากาศหนาวกันอยางท่ัวถึง นอกเหนือจากขนมและของรางวัล
ใหญ เปนรถจักรยานถึง ๓ คัน 

การจัดกิจกรรมวันเด็กในแตละปของมูลนิธิดวงใจพอ ไมเพียงให
เด็กๆ จากหมูบานตางๆ กวา ๒๐ หมูบานไดมารวมสนุกดวยกัน ยังพยายาม
รณรงคใหเด็กๆ ไดเรียนรูประเด็นตางๆ ท่ีเปนประโยชนในการดําเนินชีวิต
รวมกันไปตามหัวขอท่ีกําหนดในแตละปดวย 
 

การดําเนินงานดานสังคม 
  โครงการพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กพิการ 

โครงการพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กพิการ เปนกิจกรรมดานสังคมของมูลนิธิดวงใจพอท่ีดําเนินงานใน
ดานการพัฒนาชีวิตสตรีและใหความรูความชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยแกชาวบาน โดยเปนกิจกรรมดาน
สังคมท่ีดําเนินงานตอเนื่องมานับตั้งแตป ๒๕๓๓ กอนการจัดตั้งมูลนิธิดวงใจพออยางเปนทางการ ปจจุบันมี
กิจกรรมดานตางๆ ไดแก กิจกรรมดานเด็กพิการ กิจกรรมดานสุขภาพอนามัย และกิจกรรมดานสตรี ดังมี
รายละเอียดดังตอไปนี ้

 
  กิจกรรมดานเด็กพิการ 

 
ในป ๒๕๕๖ ทางมูลนิธิไดใหความชวยเหลือเด็กพิการในลักษณะตางๆ ในเขตอําเภอแมสรวย 

จํานวน ๒๔ คน โดยมีการชวยเหลือในหลากหลายรูปแบบตามสภาพของเด็กแตละคน ซึ่งมีท้ังพิการทาง
รางกายและสติปญญา ไดแกการรับมาอยูประจําในหอพักของทางมูลนิธิ หรือเขามาเรียนเตรียมความพรอม
เปนคร้ังคราวกอนสงไปเขาเรียนตอในโรงเรียนเฉพาะทาง หรืออาศัยอยูกับครอบครัวและการลงมารวม
กิจกรรมกายภาพบําบัดท่ีมูลนิธิทุก ๓ เดือน 

โดยในแตละกรณีจะมีเจาหนาท่ีของโครงการคอยติดตาม เย่ียมเยียนและประเมินผลอยางตอเนื่อง 

 
 



 
 

 ๑๖ 

o กิจกรรมกายภาพบําบัด 

สําหรับกลุมเด็กพิการท่ีอาศัยอยูกับครอบครัวในหมูบาน ท่ีมีอาการแทรกซอน นอกเหนือจากการ
ติดตามเย่ียมเยียนในหมูบานเพื่อใหความชวยเหลือตามอาการและใหกําลังใจผูปกครองแลว ทางมูลนิธิยังได
จัดใหมีกิจกรรมกายภาพบําบัดพรอมกัน ทุกๆ ๓ เดือน คร้ังละ ๓ วัน โดยมีนักกายภาพมาจัดกิจกรรมบําบัด
ให ท่ีสํานักงานโครงการฯ ภายในมูลนิธิ  

 

o บานพักเด็กพิการภายในมูลนิธ ิ
ในปการศึกษา ๒๕๕๖ นี้ มีเด็กพิการท่ีทางมูลนิธิรับใหพักเปนนักเรียนประจําในบานพักของ

โครงการฯ เพื่อสงใหเรียนรวมกับนักเรียนปกติในโรงเรียนเอกชนทองถ่ิน จํานวน ๕ คน นับเปนปท่ี ๔ ท่ีทาง
มูลนิธิไดเร่ิมตนเปดบานพักเพื่อรับเด็กพิการมาเรียนรวมในลักษณะนี้ ท้ังนี้เพื่อรองรับเด็กพิการทางรางกาย
ท่ีทางมูลนิธิไดติดตามใหความชวยเหลือตั้งแตยังเปนทารก ท่ีกําลังมีพัฒนาการและเติบโตข้ึนตามวัย  

จากการดําเนินโครงการนี้จนถึงปจจุบัน พบวาเด็กๆ ท่ีอยูประจําท่ีบานพักมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน 
สามารถชวยเหลือตัวเองในชีวิตประจําวันไดพอสมควร และสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติไดอยางดี รวมท้ัง
เปนท่ียอมรับของเพื่อนนักเรียนและครูท่ีโรงเรียน ซึ่งทําใหเด็กกลุมนี้มีกําลังใจและสามารถปรับตัวในสังคม
ได อันเปนไปตามเปาหมายของการจัดโครงการนี ้

ปจจุบันกิจกรรมในสวนบานพักเด็กพิการนี้ ไดรวมเขาอยูภายใต “สถานสงเคราะหเด็กบานพักพระ
จิตเจา” ซึ่งเพิ่งไดรับการจดทะบียนจัดตั้งอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ท่ีผานมา 



 
 

 ๑๗ 

  กิจกรรมดานสุขภาพอนามัย  
 

o สนับสนุนนมผงใหเด็กแรกเกิดจนครบ ๑ ป 
 ทางมูลนิธิไดใหการชวยเหลือทารกท่ีครอบครัวมีฐานะยากจน หรือมารดา
ไมสามารถใหนมบุตรได หรือเด็กพิการ เพื่อใหเด็กทารกสามารถเติบโตและมี
พัฒนาการตามวัยได โดยการสนับสนุนนมผงตอเนื่องตั้งแตแรกเกิดจนอายุครบ ๑ 
ป โดยในป ๒๕๕๖ มีเด็กทารกแรกเกิดท่ีไดรับการชวยเหลือจํานวน ๑๐ คน  

o ใหความชวยเหลือผูปวยท่ัวไปเพ่ือไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล 
กรณีผูปวยท่ัวไปในพื้นท่ีทํางานของมูลนิธิท่ีมีฐานะยากจน มีปญหา

ครอบครัว หรือเปนการเจ็บปวยกรณีพิเศษท่ีตองรักษาตอเนื่อง หรือท่ี
ชาวบานไมสามารถดําเนินเร่ืองเองได ทางมูลนิธิจะใหความชวยเหลือใน
ลักษณะตางๆ อาทิ มีเจาหนาท่ีพาไปโรงพยาบาลเพื่อประสานงานกับแพทย
หรือพยาบาล  ใหพักรักษาตัวตอเนื่องท่ีมูลนิธิ หรือชวยคาใชจายในการ

รักษาพยาบาลหรือในการเดินทาง เปนตน โดยในป  ๒๕๕๖ นี้ ไดใหความ
ชวยเหลือผูปวยท่ัวไปจํานวน ๕๒ ราย 

o บําบัดยาเสพติด 
 สืบเนื่องจากท่ีทางมูลนิธิมีการรณรงคเร่ืองยาเสพติดในชุมชนเม่ือป ๒๕๕๔ ทางมูลนิธิจึงได
ดําเนินการตอเนื่องนับตั้งแตป ๒๕๕๕ โดยมีการประสานงานพาพอบานผูติดยาเสพติดท่ีสมัครใจเขารับการ
บําบัด ไปรักษาท่ีโรงพยาบาลธัญญารักษ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยในป ๒๕๕๖ ไดพาผูปวยไปเขา
รับการบําบัดจํานวน ๖ รุน รวมจํานวน ๖ คน พรอมท้ังมีการรับผูปวยบําบัดยาเสพติด จํานวน ๒ คน ใหมา
ฟนฟูสุขภาพจิตใจตอเนื่องท่ีมูลนิธิ 
 
  กิจกรรมดานสตร ี

 

o งานแมบานประจําป   
 เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเปนประจําทุกป เพื่อใหบรรดา
แมบานในหมูบานตางๆ ไดมาพบปะสังสรรคกันหลังจากตอง
เหน็ดเหนื่อยและรับภาระหนักมาตลอดท้ังป โดยในป ๒๕๕๖ นี้ 
จัดข้ึนเม่ือวันเสารท่ี ๑๖ กุมภาพันธ มีแมบานมารวมกิจกรรม
กีฬาสัมพันธจํานวนกวา ๔๐๐ คน  



 
 

 ๑๘ 

o การเย่ียมเยียนกลุมแมบาน 

 

สําหรับกลุมแมบานท่ีอยูในหมูบานตางๆ ทางโครงการไดจัดใหมีเจาหนาท่ีไปเย่ียมเยียน ใหกําลังใจ 
รับฟงปญหา และใหความรูในดานตางๆ อยางตอเนื่อง  

 

  โครงการพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชน 

โครงการพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชน เปนโครงการดานสังคมท่ีทางมูลนิธิใหความชวยเหลือ
ชาวบานในหลายลักษณะ ท้ังในดานการอบรมใหความรูในประเด็นปญหาสังคมและกฎหมาย การให
คําปรึกษาในดานกฎหมายและคดีความเม่ือเกิดปญหา หรือการเขาใหความชวยเหลือทางดานกฎหมายและ
สิทธิมนุษยชนแกชาวบานโดยตรงในแตละกรณีท่ีคณะทํางานดานสิทธิมนุษยชนของมูลนิธิ มีมติใหดําเนินการ
ใหความชวยเหลือ เปนตน 

โดยในป ๒๕๕๖ นี้ ทางมูลนิธิไดใหคําปรึกษาดานกฎหมายและสิทธิแกชาวบานในกรณีตางๆ ท่ีมาขอ
คําปรึกษา อาทิ 

- ใหคําปรึกษากรณีไปทํางานตางประเทศไมได เนื่องจากไมมีวันท่ีและเดือนเกิดในบัตรประชาชน
และทะเบียนบาน 

- ใหคําปรึกษาและชวยประสานงานในการเขารับการบําบัดยาเสพติด กรณีไมมีเอกสารทาง
ทะเบียนราษฎร 

- ใหคําปรึกษาเร่ืองการขอรับบุตรบุญธรรม กรณีไมสามารถมีบุตรของตนเองได 
- ใหคําปรึกษาเร่ืองการจัดการทรัพยสินแกแมบานท่ีตองการหยากับสามี 
- ใหคําปรึกษา กรณีปญหาอุบัติเหตุตางๆ  เปนตน 
 

o ประสานงานกับนักกฎหมายจากคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในการใหความรูชาวบาน 
ในป ๒๕๕๖ มูลนิ ธิดวงใจพอ ไดตอเนื่องการประสานงานกับ รวมกับคณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งดําเนินโครงการศึกษาวิจัยและใหความชวยเหลือทางกฎหมายเก่ียวกับสิทธิเด็ก



 
 

 ๑๙ 

และผูดอยโอกาสฯ ซึ่งมีเปาหมายเพื่อใหบริการสังคมโดยเนนการศึกษาวิจัย การใหความรู และความ
ชวยเหลือดานกฎหมายเก่ียวกับสิทธิเด็กและกฎหมายท่ีประชาชนควรรู  

 
 โดยในวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ได
ประสานงานพาคณะอาจารยและนักกฎหมาย ลงพื้นท่ี
หมูบานก่ิวจําป ตําบลปาแดด รอบท่ี ๒ เพื่อใหความรู
กฎหมายแกชาวบาน ภายหลังจากท่ีเม่ือปลายป ๒๕๕๕ 
ไดมีการลงพื้นท่ีคร้ังท่ี ๑ เพื่อสํารวจและรวบรวม
ประเด็นปญหาไปแลว 
 จากนั้น ในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ได

ประสานงานพาคณะอาจารยและนักกฎหมาย ลง
พื้นท่ีหมูบานหวยน้ําเย็น ตําบลวาวี เพื่อเก็บขอมูล
สภาพปญหาเบ้ืองตน โดยในโอกาสนี้ ไดมีชาวบาน
จากบางหมูบานท่ีมีปญหาดานสิทธิและสถานะบุคคล 
เชนหมูบานดอยชาง และหมูบานหวยหญาไซ ไดเขา
รวมใหขอมูลและรับการบันทึกขอมูลสภาพปญหา
ดวย โดยตามแผนงานของทางคณะโครงการวิจัย
และใหความชวยเหลือฯ จะไดนําขอมูลเหลานี้กลับไป
วางแผนใหความรูและความชวยเหลือชาวบานตอไป 

 

  โครงการเกษตรสวนผูหวาน 

โครงการเกษตรสวนผูหวาน เปนโครงการดานสังคมของมูลนิธิ ซึ่งมีเปาหมายเพื่อการทําฟารม
ตัวอยางเกษตรชีวภาพใหแกชาวบานในพื้นท่ี  โดยในป ๒๕๕๖ นี้ ยังคงดําเนินกิจกรรมการเกษตรเพื่อผลิต
ผลผลิตทางการเกษตรเลี้ยงบานพัก ๓ แหง ในโครงการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนของมูลนิธิเปนหลัก 
และไดกระจายผลผลิตบางสวนขายใหชาวบานดวย อาทิ เนื้อหมู เนื้อไกพื้นบาน นอกจากนี้ในกิจกรรมโรงสี
ขาว ก็ยังคงทําการรับสีขาวสงใหบานพักและรับสีจากชาวบานดวย เพื่อใหมีรําและแกลบในวงจรการเกษตร
อ่ืนๆ ของโครงการ อาทิ ใชเปนอาหารหมู และผลิตปุยชีวภาพใสตนไมผล เปนตน 

สําหรับกิจกรรมตามเปาหมายดานอ่ืนๆ ของโครงการฯ นอกเหนือจากนี้ ยังไมไดดําเนินการเพิ่มเติม
จนถึงปจจุบัน  เนื่องจากขอจํากัดดานบุคลากรของโครงการฯ 

 



 
 

 ๒๐ 

  กิจกรรมทุนนํ้าใจ 

 ในป ๒๕๕๖ มูลนิธิดวงใจพอไดดําเนินกิจกรรมทุนน้ําใจอยางตอเนื่อง โดยกิจกรรมนี้เปนกิจกรรมท่ี
เกิดจากการรณรงคใหชาวบานหมูบานตางๆ ในพื้นท่ี
ทํางานของมูลนิธิรูจักชวยเหลือแบงปนซึ่งกันและกัน
ในยามเดือดรอน เชน ไฟไหมบาน หรือภัยธรรมชาติ
ต างๆ เปนตน โดยชาวบานจะรวมกันบริจาค
ขาวเปลือกปละ ๑ คร้ังในชวงเทศกาลคริสตมาส 
จํานวนตามความสมัครใจ เก็บรวบรวมไวท่ีสวนผู
หว าน  ( โครงการเกษตรของมูลนิ ธิฯ )  โดยมี
คณะกรรมการทุนน้ําใจซึ่งไดวางหลักเกณฑในให
ความชวยเหลือไวรวมกัน  

สําหรับการจัดสรรความชวยเหลือสวนใหญท่ีผานมา จะเปนการใหความชวยเหลือผูปวยท่ีขาดแคลน
ทุนทรัพยหรือไมสามารถไปติดตอรับการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลดวยตนเองได รวมท้ังผูปวยท่ีเขารับ
การบําบัดยาเสพติด ซึ่งในป ๒๕๕๖ นี้มีจํานวนท้ังสิ้นรวม ๕๒ ราย โดยนอกจากจะเปนการชวยเหลือคา
รักษาพยาบาลโดยตรงแลว ทางกองทุนยังไดใหความชวยเหลือเปนคารถโดยสาร หรือคาน้ํามันพาผูปวยไป
โรงพยาบาล รวมท้ังคาอาหารผูปวย ผานการดําเนินการของโครงการพัฒนาชีวิตสตรีและเด็กพิการ ซึ่ง
รับผิดชอบงานดานการดูแลสุขภาพอนามัยของมูลนิธิโดยรวม 

     

ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ 
  มูลนิธิซิสเตอรคามิลเลียนอนุสรณ 

 มูลนิธิดวงใจพอ  ไดรวมมือกับมูลนิธิซิสเตอรคามิลเลียนอนุสรณ แมสรวย ซึ่งดําเนินงานดานการ
ดูแลผูสูงอายุ และผูปวยในเขตอําเภอแมสรวย อยาง
ตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมีเปาหมายเพื่อ
เย่ียมเยียน เปนกําลังใจ และดูแลดานสุขภาพอนามัย
ใหแกชาวบานในเขตอําเภอแมสรวย ซึ่งสวนใหญเปน
คนไทยพื้นราบ โดยจะมีกิจกรรมในการออกเย่ียมเยียน 
ทําความสะอาดรางกายและท่ีพักอาศัย รวมท้ังดูแล
ดานโภชนาการใหผูปวยและผูสูงอายุเปนประจํา  



 
 

 ๒๑ 

 ท้ังนี้มูลนิธิไดเปดโอกาสใหเยาวชนในโครงการดานการศึกษาตางๆ และอาสาสมัครท่ีสนใจ รวม
ปฏิบัติงานกับคณะซิสเตอร (นักบวชหญิงในศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก) ผูรับผิดชอบอยางตอเนื่อง 
เพื่อปลูกฝงใหเยาวชนไดเรียนรูจักการมีจิตอาสาในการรักและรับใชผูอ่ืน 
 

  ศูนยนิติศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ในป ๒๕๕๖ มูลนิธิดวงใจพอ ไดรวมกับคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งไดดําเนิน
โครงการศึกษาวิจัยและใหความชวยเหลือทางกฎหมายเก่ียวกับสิทธิเด็กและผูดอยโอกาสฯ ตอเนื่องจากป 
๒๕๕๕ ท่ีผานมา 
 
  โรงเรียนปติศึกษา (มอนเตสซอรี่เชียงราย) 

 เม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ มูลนิธิดวงใจพอ ไดรวมรับการแบงปนของขวัญวันคริสตมาสจาก
นองๆ นักเรียนโรงเรียนปติศึกษา เชียงราย ในโอกาสท่ีทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียน
เพื่อใหรูจักการแบงปน โดยใหนักเรียนในโรงเรียนทุกคนเตรียมของขวัญคนละ ๑ ช้ินเพื่อมอบใหเด็กๆ 
นักเรียนในโครงการของมูลนิธิ ในคืนวันคริสตมาส 
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