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โครงการ ทนุการศกึษา
“ส่งนอ้งเรยีน สร้างเด็กดี”
ช ่วย เหล ือ เยาวชนขาด
โอกาสให้ได้รับารศึกษาขั้น
พ ื ้ น ฐ าน  ม .1- 6 หร ื อ
เทียบเท่า

งานเพ่ือการศึกษา
เยาวชนขาดโอกาส

มีจ านวนนักเรียนทุน
ที่อยู่ในความดูแล

10,082 คน*

ทุนการศึกษาที่มอบทั้งสิ้น

70.5 ล้านบาท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ช่วยเหลือเดก็ขาดโอกาส

อัตราคงอยู่ของนักเรียนทนุ

79%

*รับทุนตั้งแต่ ม. 1 และยังเรียน
อยู่จนถึง ม. 6/ ปวช. 3

จ านวนนกัเรยีนทนุทีไ่ดร้ับโอนทนุ ปีการศกึษา 2562

เทอม 1/2562

เทอม 2/2562

โอนทุนได้ จ านวนนักเรียนทุน

7,638 

8,482

8,551

8,338

90.5%

97.5%

*มีนักเรียนที่เริ่มรับทุนเทอม 
2/2562 จ านวน 1,600 คน 

จ านวน (คน)
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64 

497 

324 

717 

291 

363 

1,156 

1,667 

2,610 

2,393 

อื่นๆ

ปวช. 3

ปวช. 2

ปวช. 1

ม.6

ม.5

ม.4

ม.3

ม.2

ม.1

จ านวน (คน)

จ านวนนักเรียนทุน
แยกตามชั้นเรียน

ภาคกลาง 
22%

ภาคเหนือ
21%

ภาคตะวันออก
เฉียงหนือ

30%

ภาคตะวันออก
6%

ภาคตะวันตก
8%

ภาคใต้
14%

จ านวนนักเรียนทุน
แยกตามภูมิภาค

จ านวนนกัเรยีนทนุทีอ่ยูใ่นความดูแล 10,082 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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การได้รบั “โอกาส” 
คือ การต่อยอดชวีติ

“โอกาส” จากการได้รับทุนการศึกษาท าให้ เด็กๆ ที่ขาดโอกาสสามารถต่อยอดชีวติ
และหลุดพ้นจากระบบความยากจน ได้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกอบ
อาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ กลายเป็นพลเมืองคุณภาพและได้ตอบแทน
กลับคืนสู่สังคมท่ีให้โอกาสพวกเขาต่อไป

อายุ 26 - 30 ปี ภาพรวม

34%

20%
14%

19%

9% 11%

ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทั่วไป

จัดหา/บริจาคทุนทรัพย์ หรือสิ่งของ

อาสาช่วยเหลือเด็ก/ เป็นครูอาสา/ช่วยเหลือกิจกรรมของสถานศึกษาต่างๆ

ตอบแทน
กลับสู่สังคม

อายุ 26 - 30 ปี อายุมากกว่า 30 ปี

76%
84%

17% 12%5% 3%

ปวส. /อนุปริญญา/ ปริญาตรี - โท ม.6 / ปวข. ม. 3 และต ่ากว่า

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ ณ ปัจจุบัน

ได้รับโอกาส
ทางการศึกษา

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม 3 ล าดับแรก6 ปีที่ไดรั้บ “โอกาส”
(คลิกชม)

“ขอบคุณที่มอบทุนการศึกษาให้
หนู เพราะท าให้หนูเห็นคุณค่า
ของการเรียนต่อ ท าให้รู้สึกว่า
ชีวิตยังไปได้อีกไกล”

กนินี ถาริยะ
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์
จ. น่าน

3
ข้อมูลจากผลส ารวจอดีตนักเรียนทุน ช่วงอายุ 26-30 ปี จ านวน 179 คน และ ช่วงอายุมากกว่า 30 ปี จ านวน 122 คน

https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=uDdY_tkC-tY&feature=emb_logo


ประกอบอาชีพ
เลี้ยงดูตนเอง
และครอบครัว

ข้อมูลจากผลส ารวจอดีตนักเรียนทุน ช่วงอายุ 26-30 ปี จ านวน 179 คน และ ช่วงอายุมากกว่า 30 ปี จ านวน 122 คน

อายุ 26 - 30 ปี อายุมากกว่า 30 ปี

39% 39%35%
41%

5%
2%1% 0%

20% 18%

พนักงาน/ ลูกจ้างเอกชนรายเดือน

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

พนักงาน/ ลูกจ้างเอกชนรายวัน

นักเรียน นักศึกษา

อื่นๆ

สถานะและอาชีพ
ณ ปัจจุบัน

อายุ 26 - 30 ปี อายุมากกว่า 30 ปี

4%

21%
17%

32%

22%
15%

54%

30%

มากกว่า 30,000 บาท 20,0001-30,000 บาท

15,001- 20,000 บาท 15,000 บาท และต ่ากว่า

รายได้ของ
อดีตนักเรียนทุน

“ทุนการศึกษาท าให้มีโอกาสได้
ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
และระดับที่สูงขึ้นไป ท าให้ฉันมี
งานท า สามารถดูแลช่วยเหลือ
ครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่
ด ีข ึ ้น  และสามารถแบ ่งป ัน
ช่วยเหลือสังคมได้ตามก าลัง”

อรยา ชวาเขต

อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ 
คุณครูโรงเรียนบ้านเปียงหลวง
จ. เชียงใหม่
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ความก้าวหน้าของ
การใช้เครื ่องมือใน
โครงการ “ร้อยพลัง
การศึกษา” เพื่อการ
เข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ

งานเพ่ือพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส

จ านวนโรงเรียนที่ใช้ในแต่ละเครื่องมือ ณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ภาพรวมการใช้เคร่ืองมือของโรงเรียนในเครือขา่ยร้อยพลังฯ

ระบบ Winner English 33

ทุนการศึกษา 
มูลนิธิยุวพัฒน์  81

โครงการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม 58

โครงการวัยรุ่นอุ่นใจ 7

จ านวนเครือ่งมอืทีอ่ยู่ในโรงเรยีน จ านวนโรงเรียน

1 เคร่ืองมือ 6

2 เคร่ืองมือ 14

3 เคร่ืองมือ 26

4 เคร่ืองมือ 23

5 เคร่ืองมือ 12

6 เคร่ืองมือ 2

7 เคร่ืองมือ 1

รวม

84 โรงเรียน ใน 30 จังหวัด

มีนักเรียน
ได้รับประโยชน์ 

มากกว่า 15,000 คน

ครูแนะแนวรุ่นใหม่ 26

จ านวน (โรงเรียน)

ระบบ Learn Education 44

ครู Teach for Thailand 34
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สรุปสถติผิลลพัธ์จากการใชเ้ครื่องมอืตา่งๆ ของโรงเรยีนภาคเีครือขา่ยร้อยพลงัการศกึษา
เทอม 1 ปีการศึกษา 2562
ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม  2562

วิชาคณิตศาสตร์
การวดัผล
ด้านวชิาการ

วิชาภาษองักฤษ

คะแนนก่อนและหลังการเรียนผ่านระบบ Learn Education
เปรียบเทียบกับคะแนนของ Teach for Thailand 

36% 38% 36%

45%
51%

54%

43% 45%
48%

58%
55%

64%

ม.1 ม.2 ม.3

คะแนนก่อนเรียน LE

คะแนนหลังเรียน LE

คะแนนก่อนเรียน TFT

คะแนนหลังเรียน TFT

27
%

35
% 31

%

21
%

49
%

34
%

35% 34% 34%

44% 42%
36%

24%

34%

22%

39% 40% 37%

ม.1 ม.2 ม.3

24
%

62
%

17
% 5

%

66
%

24
%

คะแนนก่อนเรียน TFT

คะแนนหลังเรียน TFT

คะแนนก่อนเรียน WE

คะแนนหลังเรียน WE

คะแนนก่อนและหลังการเรยีนผ่านระบบ Winner English
เปรียบเทียบกับคะแนนของ Teach for Thailand
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เทอม 2/60          เทอม 1/ 61            เทอม 2/61             เทอม 1/62

ความพยายาม          กรอบความคิดแบบเตบิโต การริเริ่ม                          ภาพรวม

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562
* จ านวนนักเรียนทีต่อบแบบสอบถามในแตล่ะเทอมมกีารเปลี่ยนแปลงตามชั้นเรียนทีค่รูทชีได้รับมอบหมายใหส้อน

การเปลีย่นแปลงโดยเฉลีย่ของผลจาก แบบสอบถามทศันคตขิองนกัเรียน
โดย มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

การวดัผล
ด้านทศันคติ
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จ านวนครูแนะแนว 51 คน
จาก 26 โรงเรียน ใน  14 จังหวัด

เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพและรับหลักสูตร

แผนการเรียนการสอนวิชาแนะแนวไปใช้

มีนักเรียนได้เรียนกับครูแนะแนว 
ที่เข้าร่วมในโครงการ

12,240 คน

ความเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง

ระยะสั้น

• เกิดครู และเพ่ือนในห้องที่ไว้วางใจได้ รับฟัง ไม่ตัดสิน

• เกิดพื้นที่ปลอดภัย มีส่วนร่วม เป็นเจ้าของการเรียนรู้

• มีกระบวนการปูพื้นฐานทกัษะการคดิวิเคราะหใ์หน้ักเรียน

• วิชาแนะแนวมีตัวตน และสนุก

ระยะยาว

• นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการมาเรียน

• นักเรียนรู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไร

• นักเรียนรู้จักตัวเอง เห็นทางเลือก

• เกิดกิจกรรมเปิดโลกอาชีพในโรงเรียน

ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2562 โดยการประเมนิผลในครั้งต่อไปจะสรุปในเดอืนธนัวาคม 2562
*รวมคุณครูแนะแนวและนกัเรียนจากโรงเรียนนอกเครือข่ายร้อยพลังการศึกษาจ านวน 3 โรงเรียน 

โครงการสรา้ง
ครแูนะแนวรุน่ใหม่

โดยธุรกิจเพื่อสังคม
อาชีฟ (a-chieve)
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8

7

3

11

7

ขยายผลครูในโรงเรียนอย่างเห็นได้ชัด

น าไปใช้ต่อได้อย่างดี ส่งเสริมกับระบบ

โรงเรียน

น าไปใช้ผสมผสาน ก าลังปรับให้เข้ากับ

บริบทโรงเรียน/ มีเวลาสอนน้อย

จ านวนครูรุ่น 2 จ านวนครูรุ่น 1

การใช้งานหลักสูตร a-chieve
เปรียบเทียบครูแนะแนว รุ่น 1 และรุ่น 2

ครูรุ่น 2 รู้สึกวา่ตวัเองเปลีย่นแปลงอย่างไร?

“ปรับพฤติกรรมตนเอง จนเพื่อนครูร่วมสอน
เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสังเกตได้” 

“เปลี่ยนแปลงตนเองอย่างเห็นได้ชัด พอใจกับ
การเปลี่ยนแปลงของตนเอง และการท าแผน
ไปใช้มาก” 

จ านวน (คน)

ครูรุ่น 2 รู้สึกวา่นกัเรยีนเปลีย่นแปลงอย่างไร?

เด็กๆ มีการเปลี่ยนแปลง กระตือรือร้น อยาก
เรียนวิชาแนะแนวมากขึ้น” 

“สามารถปรับพฤติกรรมเด็กพิเศษให้เปิดรับ
ตนเอง และมีแนวทางในการดูแล พัฒนา
พฤติกรรมเด็กได้ดีขึ้น” 

ผลการประเมนิจากครูที่เข้าร่วมอบรมรุ่น 1 จ านวน 15 คน และครูรุ่น 2 จ านวน 21 คน ที่อยู่ในเครือข่ายร้อยพลังฯ
ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562 9



98.7% 

จ านวนที่ยังคงเรียนอยู่

ทั้งหมด 3,860 คน 

อัตราคงอยู่
ของนกัเรยีนทนุ

ทุนการศึกษา

ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2562

1,637 

1,835 

286 

69 20 13 

ม. 1 ม. 2       ม. 3        ม. 4       ม. 5      ม. 6

จ านวน (คน)

จ านวนนกัเรยีนทนุในโครงการ “รอ้ยพลังการศกึษา”
แยกตามชั้นเรียน

นักเรียนทุน
ในโครงการ

ร้อยพลังการศึกษา

81 โรงเรียน

ข้อมูล ณ 16 ธันวาคม 2562
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งานเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
อาสาสมัคร

11-12 ตุลาคม 2562: กิจกรรม Pen Pal Day
ครั้งที่ 6 จัดขึ้นใน งาน Good Society Expo 
2019 เซ็นทรัลเวิรลด์ ระหว่างวันที ่ 10-13
ตุลาคม 2562 โดยมีอาสาผู้ให้ก าลังใจผ่านการ
ตอบจดหมายน้อง จ านวน 53 คน และสามารถ
ตอบจดหมายได้ทั้งหมด 353 ฉบัน 

Pen Pal 
Day #6

รวมจ านวนอาสาสมคัร
(ม.ค. – ธ.ค.62)

รวม 8,246 คน

โดยทั้งหมดได้ร่วมประคับประคอง 
ให้ค าแนะน า ให้ก าลังใจนักเรียนทุน

พี่เลี้ยงอาสา 40 คน

อาสาผู้ให้ก าลังใจ (Pen Pal) 119 คน

Student Volunteer 18 คน

แบ่งเป็น

รวม 177 คน
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Student 
Volunteer #4

Student Volunteer 
อาสาติดตามนักเรียนทุน 
รุ่นที่ 4

ปิดท้ายปี 2562 กับอาสาสมัคร
รุ่นเยาวชนในโครงการ Student 
Volunteer รุ่นที่ 4 โดยมีน้องๆ 
นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั ้น 
สนใจเข ้ามาสม ัครเข ้ามาเป ็น
จ านวนมาก และมีน้องๆ ที ่ผ่าน
การคัดเลือกให้มาท างานอาสา
ติดตามนักเรียนทุน จ านวน 10 
คน ผ่านขั้นตอนการท ากิจกรรม
อาสาดังนี้

• 3 และ 7 ตุลาคม 2562. : 
ปฐมน ิ เทศอาสา เพ ื ่ อท  า
ความร ู ้ จ ัก  และร ับทราบ
ข ้ อ ม ู ล เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ง า น
ท ุ น ก า ร ศ ึ ก ษ า ก ่ อ น
ปฏิบัติงานจริง

• ต ล อ ด เ ด ื อ น ต ุ ล า ค ม : 
ปฏิบัติงานติดตามนักเรียน
ทุนทางโทรศัพท์

• 29 ตุลาคม 2562. : ถอด
บ ท เ ร ี ย น แ ล ะ ก า ร ม อ บ
ประกาศนียบัตรอาสาสมัคร

14 ธันวาคม 2562: ปฐมนิเทศ พ่ีเล้ียงอาสา
รุ่นท่ี 9 มีพี่ๆ อาสาสมัครผ่านการคัดเลือกเพื่อ
ดูแลน้องๆ นักเรียนทุนผ่านช่องทางออนไลน์
Facebook กลุ่มปิด และการติดตามทาง
โทรศัพท์ จ านวน 15 คน โดยจะปฏิบัติงาน
เป็นเวลา 4 เดือน ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม
2562 – 17 เมษายน 2563

พ่ีเล้ียงอาสา #9
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สร้างความร่วมมือ

องค์กรร่วมสนับสนุน

น ้าใจจากคนในสังคมและองค์กรต่างๆร่วมสนับสนุนและ
สมทบทุนการศึกษา ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี

• สมทบทุนการศึกษา โดย
 Time Machine มานมีานะพาวิง่ ชวนนักวิ่งวิ่ง

ย้อนเวลาวัยเด็กกับมานี้แอนด์มานะ เพื่อมอบ
รายได้ส่วนหนึ่งสมทบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็ก
ขาดโอกาส

 บรษิทั มิน้อมิเมจ จ ากดั จัดงานสัมมนา Minted
Academy Alumni “ชวนเพื่อนเก่ามาอัพเดทเท
รนด์ใหม่ 2020” ของการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ
โดยได้บริจาคเงินรายได้ทั้งหมดจากการจัดงาน
สัมมนา มอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุนใน
มูลนิธิยุวพัฒน์
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• องค์กรร่วมสนับสนุนกิจกรรมส าหรับเยาวชน

 11 ตุลาคม 2562: ผู้ใหญ่ใจดี บริษัท บีอีซี- เทโร เอ็น
เตอร์เทนเม้นท์ สนับสนุนบัตรละครเวทีระดับโลก The
Lion King เดอะมวิสคิคลั ให้กับน้องๆ นกัเรียนทุน
ยุวพัฒน์ ได้มีโอกาสเข้าชมการแสดง ณ โรงละคร

เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์

• ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้

 10-13 ตุลาคม 2562: มูลนิธิยุวพัฒน์ หนึ่งใน
ภาคีเครือข่ายการศึกษาโครงการ “ร้อยพลัง
การศึกษา” ร่วมกิจกรรม Good Society Expo 
2019 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 โซนเด็ก
และเยาวชน CHANCE / CHANGE / CHILD

ชวนผู ้ใหญ่ใจดีมาช่วยกับลดช่องว่างความ
เหลือมล ้าด้านการศึกษาผ่านแคมเปญ Limited 
Education ปีที่ 3 ความร่วมมือของแบรนด์ดัง
เพื่อผลิตสินค้าและบริการ ลิมิเต็ดสร้างการรับรู้
และระดมทุนเพื่อเด็กขาดโอกาส

15
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แคมเปญเพื่อการระดมทุน “ให้ไปต่อ” 
ชวนผู้ใหญ่ใจดีมอบโอกาสให้น้องๆ ได้ไปต่อ 

(คลิกเพื่อชม)

3,703,000 บาท 
ผ่านเทใจดอทคอม

มูลน ิธ ิฯ จ ัดท  าคล ิปน ักเร ียนท ุนย ุวพ ัฒน์ 
จ านวน 4 คลิป ในแคมเปญระดมทุน “ให้ไปต่อ”  
เพื่อชักชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคทุนการศึกษา
ระยะเวลา 1 ปี แก่เด็กขาดโอกาส 410 คน จาก 
82 โรงเรียนใน 30 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อต่อ
ยอดปัญญาและทักษะที่มีในการสร้างอนาคตที่
ด ีและเป ็นก าล ังส  าค ัญของครอบคร ัวและ
ประเทศต่อไป โดยผ่านช่องทางการบริจาคของ
มูลนิธิฯ และ platform ระดมทุนออนไลน์ เทใจ
ดอทคอม ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค.62 
โดยสามารถระดมทุนได้มากกว่า 3 ล้านบาท 

15

https://www.youtube.com/watch?v=OrhadZ7B5cI
https://www.youtube.com/watch?v=OrhadZ7B5cI
https://www.youtube.com/watch?v=zycxoH5290E
https://www.youtube.com/watch?v=RvQABMeuUw4
https://www.youtube.com/watch?v=1kJdsHpb2pY
https://www.youtube.com/watch?v=1kJdsHpb2pY
https://www.youtube.com/watch?v=GScvf39_hRE
https://www.youtube.com/watch?v=yWveoBIHMHM


องค์กรและบุคคลทั่วไป     

5.9 ล้านบาท

ร้านปันกัน 

65.2 ล้านบาท             

น ้าใจจากสังคมทีเ่กิดขึน้

ระดมทุนเพ่ือโครงการทุนการศึกษา 
(มกราคม – ธันวาคม 2562) 

71.1 ล้านบาท
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กิจกรรมยวุพัฒน์ ม.ค. ก.พ. มี.ค.

โอนทุนการศึกษานักเรียนทุนใหม่เทอม 2/ 2562 7

ยุวพัฒน์สาร ฉบับที่ 4/2562 15

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนสายอาชีพ ปีการศึกษา 2563 15

ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนทุน

Focus Group ชมรมนักเรียนทุนยุวพัฒน์

คัดเลือกโรงเรียนร่วมโครงการร้อยพลังการศึกษา ปีการศึกษา 2563

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมโรงเรียนแบบอย่างร้อยพลังการศึกษา

Midterm review พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 9 15

รับสมัคร “Student Volunteer” รุ่นที่ 5 31 26

ปฏิทิน
กิจกรรม
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55%

23%

22%

0%

เพื่อสนบัสนนุการท างานเพือ่สงัคมกบัภาคตีา่งๆ

เพื่องานพฒันาเยาวชนขาดโอกาส

18

319.7
ล้านบาท

เพื่องานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส

74.7 ล้านบาท

ดอกเบ้ียรับ
0.2 ล้านบาท

สนับสนุนโครงการและ
การด าเนนิงานของมูลนิธิฯ

176.1 ล้านบาท

สนับสนุนการ
ท างานเพือ่สงัคม
ร่วมกับภาคีต่างๆ      

68.7 ล้านบาท

เงินบริจาคแบ่งตามวตัถุประสงค์
(มกราคม – ธันวาคม 2562)

รายละเอยีด ล้านบาท

ด้านการ สรา้งการมสีว่นรว่มเพือ่สว่นรวม

1. ร่วมมือกันเพื่อสนบัสนนุกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
- กองทุนรวมธรรมาภบิาลไทย
- กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมในสังคม
- กองทุนรวมคนไทยใจดี

27.3
6.0
4.2

2. เพื่อสนับสนุนกจิกรรมของเครือข่ายจิตอาสา 3.4
3. เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกนัของส่ิงแวดล้อมและมนษุย์ 0.8
4. เพื่อสนับสนุนการมส่ีวนร่วมอื่นๆ 2.0

ด้านการสง่เสริมอนามยัทีด่แีละความเขา้ใจในเดก็
1. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเดก็พิเศษ 3.1
2. เพื่อโภชนาการเดก็ที่ขาดแคลน 2.1
3.เพื่อโครงการขยายผลศูนย์เดก็เล็กตามแนวทาง Health Education 0.3

ด้านการสนบัสนนุชว่ยเหลอืเพือ่ฟืน้ฟสูขุภาพกายและจติ

1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเที่ยมเพือ่ผู้ปว่ยดอ้ยโอกาสในพืน้ที่ห่างไกล 9.3
2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย                                    1.3
3. โครงการคนล าสนธไิมท่อดทิ้งกนั                                                      0.3

ช่วยเหลอืการเรยีนรูแ้ละการศกึษา
1. โครงการ Saturday School 0.6
2. โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชนกลุ่มน้อยผูด้อ้ยโอกาส 1.3
3. โครงการครูผู้น าการเปล่ียนแปลง 6.7

รวม 68.7

รายละเอยีด จ านวน

1. งานทุนการศึกษา 71.2

2. กิจกรรมพฒันาเยาวชน 0.9

3. งานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 1.3

4. งานโครงการร้อยพลังการศึกษา 1.2

รวม 74.7
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เงินบรจิาคออก
เพ่ือสาธารณประโยชนแ์ละการบรหิารงาน

เพื่อสาธารณประโยชน์

274.5 ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนการบรหิารงาน

12.2 ล้านบาท

96%

4%

รายละเอยีด ล้านบาท %

เพื่อสาธารณประโยชน์ 274.5 96%

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน 12.2 4%

รวม 204.6 100%

(มกราคม – ธันวาคม 2562)



50%50%
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เพื่อสนบัสนนุการท างานเพือ่สงัคมกบัภาคตีา่งๆ

รายละเอียด ล้านบาท

1. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โครงการร้อยพลังการศกึษา) 78.4

2. งานทุนการศึกษา 52.8

3. งานดูแลนักเรียนทุน 5.2

4.  ยุวพัฒน์สาร & ฯลฯ 1.2

รวม 137.6

เพื่องานพฒันาเยาวชนขาดโอกาส

เงินบรจิาคออก
เพ่ือสาธารณประโยชน์

งานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส

137.6 ล้านบาท

274.5
ล้านบาท

สนับสนุนการท างานเพื่อ
สังคมร่วมกับภาคีต่างๆ 

136.9 ล้านบาท

(มกราคม – ธันวาคม 2562)

รายละเอยีด จ านวน

สรา้งการมสีว่นร่ว่มเพือ่สว่นรวม

1. ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบง่ปนั 58.2

2. ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมสุีข 24.5

3. ร่วมมือกันเพือ่สนับสนนุกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 
– กองทุนธรรมาภบิาลไทย
– กองทุนสื่อ เพื่อความยุติธรรมของสังคม
- กองทุนรวมคนไทยใจดี

7.4
4.1
5.2

4. เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกนัของส่ิงแวดล้อมและมนษุย์ 7.5

5. เพื่อสนับสนุนการมส่ีวนร่วมอื่นๆ 5.8

ด้านการสง่เสริมอนามยัทีด่แีละความเขา้ใจในเดก็

1. เพื่อโภชนาการเดก็ที่ขาดแคลน 4.5

2. เพื่อการช่วยเหลือเด็กปว่ยยากไร้ 1.0

3. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเดก็พิเศษ 2.8

สนบัสนุนชว่ยเหลอืเพือ่ฟืน้ฟสูขุภาพกายและจติ

1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเที่ยมเพือ่ผู้ปว่ยดอ้ยโอกาสในพืน้ที่ห่างไกล 8.7

สนบัสนุนการเรยีนรูแ้ละการศกึษา

1.โครงการครูผู้น าการเปล่ียนแปลง 6.6

2. โครงการ โรงเรียนวันเสาร์ 0.6

รวม 136.9



68%

7%

3%

3%
3%

3%

3%

2%
2%

2%
4%
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เงินบรจิาคออก
เพ่ือสนบัสนนุการบรหิารงาน  
(มกราคม – ธันวาคม 2562)

รายละเอยีด ล้านบาท

1. เงินเดอืนและสวสัดกิาร 8.3

2 ค่าเชา่และคา่บรกิารพืน้ที่ 0.9

3. ค่าเครือ่งเขยีนและอปุกรณ์ 0.4

4 ค่าเชา่รถและคา่ขนสง่ 0.4

5. ค่าเสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 0.3

6. ค่าใชจ่้ายเพือ่การประชาสมัพนัธ์ 0.4

7. ค่าเชา่คอมพวิเตอรแ์ละคา่ใชจ่้าย 0.4

8.คา่สาธารณูปโภค 0.2

9.คา่ใชจ่้ายในการเดนิทาง 0.2

10.คา่บรหิารจัดการและพฒันาเวบ็ไซต์ 0.2

11. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 0.5

รวม 12.2

12.2
ล้านบาท
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รายละเอียด ล้านบาท

เงินทุนยกมา (1 มกราคม 2562) 43.6

รับบริจาค 319.7

บริจาคออก 286.7

คงเหลือ 31 ธันวาคม 2562 76.6

สถานะทางการเงนิ

ยอดคงเหลือ


