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นักเรียนทุนท้ังหมด 8,811 คน 

งานเพ่ือ
การศึกษา

เยาวชนขาดโอกาส

• ในปีการศึกษา 2562 นักเรียนที่ได้รับการโอนทุนการศึกษาแลว้
จ านวน 6,439 คน จากจ านวนนักเรียนทนุทั้งหมด 8,811 คน คิด
เป็น 73.1%
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“หนูจะเรียนต่อ ม.4 พอ
จบ ม.6 ก็อยากจะเรียน
ต่อมหาวิทยาลัยเพราะ
อยากเป ็นคร ูสอนว ิชา
คณิตศาตร์ค่ะ”

น้องเพ็ญนภา 
นักเรียนทุน จ.ชลบุรี

การดูแลนักเรยีนทนุ

49 %

15%

36% นักเรียนที่ยังไม่ได้ติดตาม

นักเรียนที่ได้รับการไปเยี่ยมแล้ว

นักเรียนที่ได้รับการโทรคุยแล้ว

• มีนักเรียนทุนท่ีได้รับการติดตาม ดังนี้ นักเรียนที่ได้รับการโทรคุย
3,189 คน เยี่ยมนักเรยีนทุน 1,356 คน และนักเรียนที่ยังอยู่ระหว่าง
การติดตาม 4,266 คน

จ านวนนักเรียนทัง้หมด 8,811 คน 

นักเรียนที่อยูร่ะหว่างการตดิตาม

• มูลนิธฯิ ท าการส ารวจข้อมูลอดีตนักเรียนทุนจากการส่งออกแบบ
ส ารวจฯ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 จ านวน 6 พันกว่าคน โดยจะ
สรุปข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
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1. Learn Education
46 รร.

6. ทุนการศกึษา
77 รร.

7. โรงเรยีนคณุธรรม
58 รร.

3. Winner English
33 รร.

2. Teach for Thailand
21 รร.

4. หลักสตูร
ครแูนะแนวรุน่ใหม ่

a-chieve
26 รร.

5. วัยรุน่อุน่ใจ
7 รร.

งานเพื่อพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส

โครงการร้อยพลังการศึกษา ความคืบหน้าของการใช้เคร่ืองมอืในโครงการฯ

• คัดเลือกรายชือ่และส ารวจโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มเติมในการใช้เคร่ืองมือใน
โครงการฯ ส าหรับภาคเรียนที่ 2/2562 โดยจะสรุปรายชื่อโรงเรียนภายในวันที่ 1 สิงหาคมนี้

• a-cheive จัดเวิร์คช้อปอบรมครแูนะแนวรุน่ใหม่ รุน่ที่ 2 “สรา้งเดก็ไทยให้ออกแบบชวีติตนเองได”้
เพื่อเตรียมความพร้อมการเผชิญปญัหาและอุปสรรคในการสอน/ ปัญหาต่างๆ ที่เด็กๆ เขา้มา
ปรึกษา ฯลฯ โดยมีคณุครูแนะแนวเข้าร่วมกจิกรรม จ านวน 26 คน เมอืวันที่ 19-21 เมษายน
2562

• จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “รอ้ยพลงัเพือ่นคร”ู เมือ่วนัที่ 19 เมษายน 2562 โดยมี
คุณครูในโรงเรียนเครือข่ายฯ เขา้รว่ม 78 คน จาก 65 โรงเรยีน เพื่อให้ครูได้แลกเปลีย่น
เรียนรู้ ถึงประสบการณ์การใช้เคร่ืองมอื สร้างความเข้าใจและน าไปพัฒนาในการเรียนการสอน
ต่อไป มภีาคีเครือข่ายการศึกษาในโครงการฯ ให้การอบรม ดังนี้

1. ทุนการศึกษา โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
2. ระบบการเรียนคณิตศาสตร์ผ่านสื่อดิจิทัล โดย เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น
3. ระบบการเรียนภาษาอังกฤษ Winner English โดย เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น

รวม 82 โรงเรยีนจ านวนโรงเรยีนทีใ่ชเ้ครือ่งมอื
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6

“ร้อยพลัง
เพ่ือนคร”ู
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วัน/เดอืน/ปี

ร่วมฝกึอบรม

สถานที/่ จังหวดัจ านวน
ผู้เข้ารว่ม

จ านวน
โรงเรยีน

1. การประชมุสมัมนานิเทศอาสาตดิตามโรงเรยีนคณุธรรม ครั้งที ่1/2562

26-28 เม.ย.62 46 - โรงแรมนูโว ซิติ้ กรุงเทพฯ

2. การประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตักิารวทิยากรอาสาโรงเรียนคณุธรรม

9-10 พ.ค. 62 23 - โรงแรมนูโว ซิติ้ กรุงเทพฯ

3. การฝึกอบรมเชงิปฏบิัตกิารพฒันาศกัยภาพครูแกนน าโรงเรยีนคณุธรรม

25 พ.ค. 62 178 18 โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

26 พ.ค. 62 109 10 โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ นครสวรรค์

1 มิ.ย. 62 165 16 โรงแรมคุ้มภูค า เชียงใหม่

8 มิ.ย. 62 66 6 โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัด
กาญจนบุรี

15 มิ.ย. 62 33 3 โรงแรมเรือรัษฎา ตรัง

148 14 โรงแรมเอกลดา  บุรีรัมย์

22 มิ.ย.62 58 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 ปัตตานี

26 1 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 บึงกาฬ

รวม 852 69

จ ัดงานฝ ึกอบรมและส ัมนา 
คุณครู นิเทศอาสา และวิทยากร
อาสา เพื่อความเข้าใจแนวทาง
แ ล ะ ก า รพ ัฒน า โ ค ร ง ก า ร
โรงเร ียนคุณธรรม ส าหรับปี
การศึกษา 2562 ดังนี้

โครงการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม
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“พ่ีเล้ียงอาสา”

สร้างการมีส่วนรว่ม งานอาสาสมัคร

• 22 มิถุนายน 2562: มูลนิธยิุวพัฒน์จัดปฐมนิเทศพี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 8 เพื่อเตรียมความ
พร้อมพี่ๆ ในการท างานเป็นพี้เลี้ยงอาสา โดยมีจ านวนอาสา 12 คน ปฏิบัติงานต่อเนือ่ง
เป็นระยะเวลา 4 เดือน ต้ังแต่ 1 ก.ค. – 31 ต.ค. 62

งานเพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วม • 18 พฤษภาคม 2562: จัดกิจกรรม “ถอดบทเรียนพี่เลี้ยงอาสา รุ่งที่ 7” หลังสิ้นสุดการ

ปฏิบัติงานเป็นเวลา 4 เดือน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ได้จากปฏิบัติงานพี่เลี้ยงอาสา
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P E N  
P A L  
D A Y

15 มิถุนายน 2562: กิจกรรมตอบจดหมายเพื่อให้
ก าลังใจแก่น้องๆ นักเรียนทุน จัดต่อเนื่องเป็นรุ่นที่
5 มีจ านวนอาสาที่เข้าร่วม 36 คน สามารถตอบ
จดหมายน้องๆ นักเรียนทุนได้ทั้งหมด 410 ฉบับ

S T U D E N T
V O L U N T E E R

มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ ยูนิเซฟ เปิดโอกาสให้
นักเรียนนักศึกษามาท างานอาสา เพื่อติดตาม
นักเรียนทุน โดยท าหน้าที ่ติดตาม ชวนคุย ให้
ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา และเขียนตอบจดหมาย
ให้ก าลังใจ แก่นักเรียนทุนในระดับสายสามัญ 
(ม.1 – ม.6) ในโครงการ Student Volunteer 
โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562

ไรวินทร์ โกมลวิศิษฐกุล. นักศึกษาช้ันปทีี่ 2 
คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

“งานอาสาเป็นงานที่ได้
ช่วยเหลือคนอื่นผมเอง
ก็มีความสุขทุกครั้งที่มา
ท าครับ”

จ าวนอาสา
(รุ่นที่ 1-3)

จ านวนชั่วโมงอาสาสะสม จ านวนการติดตามนกัเรียนทนุ

8 คน 199 ชั่วโมง 1,044 คน 7



ระดมทุนเพ่ือ
โครงการทุนการศึกษา 
(มกราคม – มิถุนายน 2562) 

33.8 ล้านบาท
องค์กรและบุคคลทั่วไป     

2.9 ล้านบาท
ร้านปันกัน 

30.9 ล้านบาท             

น ้าใจ
จากสังคม
ที่เกิดขึน้
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กิจกรรมยุวพฒัน์ ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โอนทุนการศึกษา เทอม 2/2562

เปิดรับสมัครนักเรียนทุน ประจ าปีการศึกษา 2563 15

ติดตามโรงเรียนในโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” เทอม 1/2561

ประชุมภาคีเครือข่ายโครงการร้อยพลังการศึกษา 15

นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม เทอม 1/2562

ฝึกอบรมพัฒนาครูและนักเรียนแกนน า (จัดอบรมที่โรงเรียน)

ส่วนกลางลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนคุณธรรม

พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 8 ปฏิบัติงาน 1

ประเมินผลระหว่างโครงการฯ พี่เลี้ยงอาสารุ่นที่ 8 7

รับสมัคร “Student volunteer” รุ่นที่ 4 TBC

กิจกรรม Pen Pal Day ครั้งที่ 6 TBC

ปฏิทิน
กิจกรรม
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เงินบริจาครบัและแหลง่ทีม่า

ล้านบาท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

บริษัทจดทะเบียน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ร้านปันกัน

บุคลลทั่วไป

กองทุนเพื่อโครงการสาธารณประโยชน์

องค์กรทั่วไป

สนับสนุนสินค้าเพื่อการกุศล

ร้านอาหารและภัตตาคาร

รายงาน
การเงิน

(มกราคม – มิถุนายน 2562)

รวม

151.5
ล้านบาท



รายละเอียด ล้านบาท

• ด้านการ สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

1. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
- กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย
- กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมในสังคม
- กองทุนรวมคนไทยใจดี

15.3
6.0
2.1

2. เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของสิ่งแวดล้อมและมนษุย์ 0.8
3. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอื่นๆ 0.1

• ด้านการส่งเสิรมอนามัยทีด่ีและความเขา้ใจในเด็ก

1. เพ่ือการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ 1.6
2. เพื่อโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน 0.6

• ด้านการสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต

1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทีย่มเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพืน้ที่
ห่างไกล

6.4

2. โครงการคนล าสนธิไม่ทอดทิง้กัน                                                      0.3
3. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดทา้ย                                    0.3

• ช่วยเหลือการเรียนรู้และการศึกษา

1. โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชนกลุ่มนอ้ยผู้ด้อยโอกาส 0.5
2. โครงการ Saturday School 0.6
3. โครงการครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง 6.4

รวม 41.1

เพื่อสนบัสนนุการท างานเพือ่สงัคมกบัภาคตีา่งๆ

รายละเอียด ล้านบาท

1. งานทุนการศึกษา 34.2

4. กิจกรรมพัฒนาเยาวชน 0.8

3. งานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 0.5

2. งานโครงการร้อยพลังการศึกษา 0.1

รวม 35.6

เพื่องานพฒันาเยาวชนขาดโอกาส

เงินบริจาคแบ่งตามวตัถุประสงค์
(มกราคม – มิถุนายน 2562)

49%

24%

27%

0%
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151.5
ล้านบาท

เพื่องานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส

35.6 ล้านบาท

ดอกเบ้ียรับ
0.01 ล้านบาท

สนับสนุนโครงการและ
การด าเนนิงานของมูลนิธิฯ

74.7 ล้านบาท

สนับสนุนการ
ท างานเพือ่สงัคม
ร่วมกับภาคีต่างๆ      

41.1 ล้านบาท
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เงินบริจาคออก
เพื่อสาธารณประโยชน์และการบริหารงาน

เพื่อสาธารณประโยชน์

136.9 ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนการบรหิารงาน

5.3 ล้านบาท

96%
4%

รายละเอยีด ล้านบาท %

เพื่อสาธารณประโยชน์ 136.9 96%

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน 5.3 4%

รวม 142.2 100%

(มกราคม – มิถุนายน 2562)
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รายละเอียด ล้านบาท

• สร้างการมีส่วน่ร่วมเพื่อส่วนรวม
1. ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน 27.6
2. ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 9.4
3. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

- กองทุนรวมคนไทยใจดี
- กองทุนธรรมาภิบาลไทย
- กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมของสังคม

2.7
7.0
3.9

3. เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของสิ่งแวดล้อมและมนษุย์ 3.4

4. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอื่นๆ 1.7

• ด้านการส่งเสิรมอนามัยทีด่ีและความเขา้ใจในเด็ก
1. เพื่อการช่วยเหลือเด็กป่วยยากไร้ 1.0
2. เพื่อโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน 1.8
3. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ 1.5

• สนับสนุนช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต
1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทีย่มเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพื้นที่

ห่างไกล
4.7

• สนับสนุนการเรียนรู้แลการศึกษา

1. โครงการครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง 6.4

รวม 71.1

เพื่อสนบัสนนุการท างานเพือ่สงัคมกบัภาคตีา่งๆ

รายละเอียด ล้านบาท

1. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โครงการร้อยพลังการศกึษา) 40.9

2. งานทุนการศึกษา 22.3

3. งานดูแลนักเรียนทุน 2.5

4.  ยุวพัฒน์สาส์น & ฯลฯ 0.1

รวม 65.8

เพื่องานพฒันาเยาวชนขาดโอกาส

เงินบริจาคออก
เพื่อสาธารณประโยชน์

งานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส

65.8 ล้านบาท

48%52%
136.9
ล้านบาท

สนับสนุนการท างานเพื่อ
สังคมร่วมกับภาคีต่างๆ 

71.1 ล้านบาท

(มกราคม – มิถุนายน 2562)
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เงินบริจาคออก
เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน  
(มกราคม – มิถุนายน 2562)

69%

10%

4%

4%

3%
2%

2%
2%

2%
2%

รายละเอยีด ล้านบาท

1. เงินเดือนและสวัสดิการ 3.66

2 ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ 0.53

3. ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์ 0.23

4 ค่าเช่ารถและค่าขนส่ง 0.22

5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 0.14

6. ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ 0.13

7. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่าย 0.10

8.ค่าสาธารณูปโภค 0.10

9.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 0.08

10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.12

รวม 5.31

5.3
ล้านบาท
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รายละเอียด ล้านบาท

เงินทุนยกมา (1 มกราคม 2562) 43.6

รับบริจาค 151.6

บริจาคออก 142.2

คงเหลือ 30 มิถุนายน 2562 52.9

สถานะทางการเงิน

ยอดคงเหลือ


