
มอบโอกาสทางการศกึษา
พัฒนาเยาวชน

สร้างการมีส่วนรว่มของสังคม

ไตรมาสที่ 1/2563



มูลนิธิยุวพัฒน์ ต่อการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

งานเพื่อทุนการศึกษา การดูแลและติดตามนักเรียนทุน
• การโอนทุนการศึกษา : มูลนิธิฯ ก าลังท าการส ารวจนักเรียนทุนเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อประเมิน

ว่านักเรียนทุนและครอบครัวของนักเรียนทุนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง เพื่อจัดสรรและโอนทุนการศึกษาให้ในระยะเวลาที่
เหมาะสม 

• แผนงาน “ชมรมนักเรียนทุนยุวพัฒน์” : มีการปรับเลื่อนระยะเวลาออกไป จากเดือนพฤษภาคม เป็น กรกฎาคม 2563 ร่วม
ถึงได้เตรียมแผนงานรองรับการประสานงานร่วมกันกับโรงเรียน หากสถานการณ์ในขณะนั้นยังไม่กลับคืนสู่สภาวะปกติ 
อาทิ  การจัดท าคู่มือขั้นตอนให้กับคุณครูและการชี้แจงข้อมูลผ่านการประชุมออนไลน์ระหว่างที่ยังไม่สามารถจัดการ
ปฐมนิเทศ/การสัมมนาได้ 

• การติดตามนักเรียนทุน: เจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยงอาสายังคงสามารถดูแลนักเรียนทุนผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์ กลุ่มปิด
Facebook และ กลุ่ม line นักเรียนทุนได้ ขณะนี้ยังไม่มีข่าวการติดเชื้อของนักเรียนทุน

งานเพื่อพัฒนาเยาวชน งานในโครงการร้อยพลังการศึกษา
• การท างานในโครงการร้อยพลังการศึกษา เป็นการท างานที่จะต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนเครือข่ายใน

จังหวัดต่างๆ อาทิ การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและติดตามการใช้เครื่องมือในโครงการฯ จึงท าให้ต้องมีการปรับแผนงาน
ในช่วงภาวะการแพร่ระบาดนี้ โดยได้มีการเตรียมความพร้อมส าหรับงานต่างๆ ในโครงการไว้  3 ระดับ  คือ แผนงานใน
สถานการณ์ที่กลับสู่สภาวะปกติ  สถานการณ์กึ่งภาวะปกติ และ สถานการณ์ที่แย่ที่สุด ทั้งนี้ มีการเลื่อนระยะเวลาของการ
ด าเนินกิจกรรมออกไปตามที่มีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน และจะท าการประเมินอีกครั้งในช่วงใกล้เปิดภาคเรียนปี 2563
ต่อไป 

จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ก าลังแพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลก ณ 
ขณะนี้ ส่งผลกระทบทั้งภาคธุรกิจและภาคสังคม มูลนิธิยุวพัฒน์เองก็เช่นกัน โดย
มูลนิธิฯ ได้ติดตามข่าวสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
ทั้งในด้านการปรับตัวและปรับเปลี่ยนแผนงานในโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ  ทั้งนี้
เพื่อให้การท างานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาสและการสร้างมีส่วนร่วมยังคงสามารถ
ด าเนินต่อไปได้ ดังนี้



งานเพื่อการสร้างการมีสวนร่วม ปรับงานแผนงานกิจกรรมอาสาสมัคร ระหว่างเดือน มีนาคม – กรกฎาคม 2563 ดังนี้
• กิจกรรม Pen Pal Day อาสาผู้ให้ก าลังใจ รุ่นที่ 7 : มีจ านวนอาสาผ่านการคัดเลือกจ านวน 35 คน โดยได้เลื่อนกิจกรรมใน

วันที่ 28 มีนาคม 2563 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ปรับแผนโดยการจัดส่งจดหมาย
ของน้องๆ นักเรียนทุน จ านวน 380 ฉบับ ให้กับอาสาสมัครเก่าที่เคยผ่านการปฏิบัติงานแล้วเป็นผู้ตอบจดหมายจากที่บ้าน
แทน จ านวน 19 คน

• Student Volunteer รุ่นที่ 5 : มีน้องๆ เยาวชนผ่านการคัดเลือกจ านวน 15 คน โดยตามก าหนดเดิมจะปฏิบัติงานระหว่าง
มีนาคม - กรกฎาคม 2563 แต่เนื่องจากอาสาสมัครต้องเข้าปฏิบัติงานที่ส านักงาน มูลนิธิฯ จึงได้ระงับกิจกรรมไปในช่วง
กลางเดือนมีนาคม และจะก าหนดวันเข้าปฏิบัติงานใหม่อีกครั้งในเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ ระหว่างการท างานในช่วง 2 อาทิตย์
แรกของเดือนมีนาคม มี Student Volunteer ร่วมปฏิบัติงาน 7 คน โดยสามารถพูดคุยและดูแลน้องๆ นักเรียนทุนผ่านทาง
โทรศัพท์ได้ 217 คน

โดยสรุป มูลนิธฯิ ได้มกีารติดตามและประเมินเหตุการณ์ของสถานการณ์อย่างใกลช้ิด
โดยยึดถือจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อให้การท างานในภาวะที่ไม่ปกตินี้ยงัคง
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบร่ืน รวมถึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
ตามข้อก าหนดและการขอความร่วมมือจากภาครัฐอย่างเคร่งครัด

การสื่อสาร
• ร่วมเผยแพร่และสื่อสารเกี่ยวกับความรู้ข้อและปฏิบิติต่างๆ ร่วมถึงการรณรงค์เพื่อ
ช่วยเหลือหน่วยงาน/ องค์กร ท่ีปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ณ ขณะนี้

• สื่อสารให้ความรู้กับนักเรียนทุน ในการปฏิบัติตัวเพื่อลดการแพร่ระบาดและหลีกเลี่ยง
การอยู่ในภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

แผนงานประจ าปีและการปรับงบประมาณ
• ประเมินและปรับแผนงานร่วมถึงงบประมาณประจ าปี 2563 ให้มีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ปรับใหม่

อื่นๆ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
• ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธกีารท างาน เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่มูลนิธฯิ โดยในขณะนี้ พนักงานสว่นใหญ่ท างานจากที่

บ้านโดยมีการก าหนดแผนงานท างานจากบ้านเป็นรายสัปดาห์และมีการรายงาน output ของแตล่ะวันให้กับผู้บังคับบัญชา
รวมถึงปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในส านักงานและชีวิตประจ าวัน
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งานเพ่ือการศึกษา

ความคืบหน้าในโครงการ 
ทุนการศึกษา “ส่งน้อง
เรียน สร้างเด็กดี” เพื ่อ
ช ่วยเหล ือ เยาวชนขาด
โอกาสให้ได้รับการศึกษา
ขั ้นพื ้นฐาน ม.1- 6 หรือ
เทียบเท่า ร่วมถึงการดูแล
ติดตามนักเรียนทุน มีดังนี้

คงเหลือนักเรียนทุน
ที่อยู่ในความดูแล

9,534 คน

ทุนการศึกษาที่มอบให้

2.2 ล้านบาท

ช่วยเหลือเดก็ขาดโอกาส
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

อัตราคงอยู่ของนักเรียนทุน

คิดเป็น 78.05%

รับทุนตั้งแต่ ม. 1 และยังเรียนอยู่
จนถึง ม. 6/ ปวช. 3

มีนักเรียนทุน
ที่เรียนจบ ม.6/ ปวช. 3

743 คน

การโอนทนุการศกึษาและการติดตามดแูลนกัเรียนทนุ

• มีจ านวนนักเรียนทุนที่ได้รับการโอนทุนการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2562 เทอม 2 จ านวน 9,828 คน คิดเป็น 98.7% 

• นักเรียนได้รับการเยี ่ยมติดตามดูแลแล้วจ านวน 1,415 คน คิดป็น 
14.2%

• จัดส่งยุวพัฒน์สารประจ าเดือน ม.ค. – มี.ค. 63 แก่นักเรียนทนุทั่ว
ประเทศ  โดยสามารถอ่านผ่านระบบออนไลน์ที่ 
https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/magazine/

• แผนงาน “ชมรมนักเรียนทุน” ส าหรับปีการศึกษา 2563 เทอม 1 ปรับ
เลื่อนก าหนดการท างานไปในเดือนกรกฏาคม 2563 ทั้งนี้ มีโรงเรียนที่
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จ านวน 17 โรงเรียน

จ านวน (คน)

จ านวนนกัเรยีนทนุแยกตามชัน้เรียน 

สายสามัญ

สายอาชีพ

ชั้นเรียนอื่นๆ

8,114

1,360

60

https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/magazine/


“ขอบคุณจากใจ”
ความส าเร็จขัน้แรกท่ีภูมิใจ

ในเดือนมีนาคม 2363 นี้ มีนักเรียนทุนที่จบ
การศึกษา ชั้น ม. 6 และ ปวช. 3 จ านวน 
743 คน ซึ่งความส าเร็จนี้จะเป็นบันไดขั้น
แรกที่จะต่อยอดการศึกษาและสานต่อความ
ฝันของพวกเขาต่อไป น้องๆ เป็นตัวแทนที่
อยากกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้
มอบโอกาสทางการศึกษาตลอด 3 และ 6 ปี
ที่ผ่านมา

“หนูเป็นนักเรียนทุนปี 57 
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่
ส ร ้ า ง โ อ ก า ส แ ล ะ
สนับสนุนค่าใช ้จ ่ายใน
การศึกษาจนหนูเรียนจบ
ชั้นมัธยมฯ นะคะ หนู
ตั้งใจจะเรียนต่อในระดับ
ที่สูงขึ้นค่ะ”

มัรฮามะห์ สาลามี
นักเรียนทุน จ.ปัตตานี

“หนูต้ังใจจะ
เรียนในระดับ
ท่ีสูงข้ึนค่ะ”

2



3

“หนูจบการศึกษาระดับชั้น ปวช.3 
แล้วนะคะ ขอขอบคุณพี่ๆ ทุกคนที่
ให้โอกาสเด็กคนนีไ้ด้มกีารศึกษาทีด่ ี
ได ้ เป ็นส ่วนหน ึ ่ งของม ูลน ิธ ิ ฯ 
ระยะเวลา 3 ปี เป็นอะไรที่เร็วมากค่ะ 
แต่ยังไงหนูก็ยังไม่ลืมบุญคุณของ
มูลนิธิที่ชื่อว่า "ยุวพัฒน์" นะคะ รัก
และเคารพพี่ๆ ทุกคนค่ะ”

ศรัณยา เจริญแก้ว
นักเรียนทุน จ.นครศรีธรรมราช

“หนูเรียนจบชั้น ปวช.3 แล้ว ขอบคุณ
พี่ๆ ยุวพัฒน์ทุกคนนะคะ ที่เลือกให้หนู
ได้เป็นนักเรียนทุน หากไม่มีทุนในวันนั้น
ก็คงไม่มีหนูในวันนี้ค่ะ ขอบคุณพี่ๆ ทุก
คนที่คอยให้ค าปรึกษาและดูแลใส่ใจหนู
มาตลอด หนูสัญญาว่าจะเป็นคนดีของ
สังคมตลอดไปนะคะ ขอบคุณส าหรับ
ทุกอย่างค่ะ”

สุวนันท์ ราสุ
นักเรียนทุน จ.ชัยภูมิ

หนูสัญญาว่าจะ
เป็นคนดีของสังคม
ตลอดไปนะคะ 

“หนูเป็นนักเรียนทนุปี 57
จบการศึกษาแล้วนะคะ
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่
สนับสนุนค่าใช้จ่ายจน
เรียนจบ หนูจะตั้งใจเรียน
ต่อไปค่ะ”

เกศรา กล้าหาญ
นักเรียนทุน จ.ลพบุรี
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งานเพ่ือพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส

ความก้าวหน้าของการใช้
เคร ื ่องม ือใน โครงการ 
“ร้อยพลงัการศกึษา” เพื่อ
การเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ

อัตราคะแนนการสอบทา้ยคาบ
การเรยีน (Testing Progress) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

จ านวนนักเรียนที้ใช้ระบบ
12,218 คน

ใน 42 โรงเรียน

49% 50%

42%

47%

ม.1 ม.2 ม.3 เฉลี่ยรวม

48.6% 50.4% 49.5% 49.5%

37…

28.0%

38.0%
34.3%

ม.1 ม.2 ม.3 เฉลี่ยรวม

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ปัจจัยที่มีผลท าให้อัตราผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนลดลง
• ไวรัสแรนซัมแวร์ ที่ส่งผลกระทบกับทาง

เซิร์ฟเวอร์ของโรงเรียนท าให้เริ่มเรียนช้า
• กิจกรรมและวันหยุดในช่วงภาคเรียนที่ 2

ค่อนข้างเยอะท าให้หลายๆ โรงเรียน
จัดการเรียนไม่ทัน รวมถึงกิจกรรมทาง
วิชาการที่โรงเรียนจะต้องน านักเรียนไป
เข้าร่วมแข่งขันกับโรงเรียนอื่นๆ 

• การเตร ียมต ัวสอบ o-net ของทาง
โรงเรียนที ่จ ัดช่วงติวและม ีการสอบ
จ าลองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
จริง จึงท าให้คาบเรียนของ ม.3 น้อยลง

การใช้งานระบบ Learn Education และผลการสอบท้ายคาบเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.1 - 3 

คะแนนเฉล่ีย (%)

การใช้งาน(%)

อัตราการใช้งานระบบ (Learning Progress) ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562
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สรุปผลการเรียนประจ าภาคเรียนที่ 2/ 2562

• มีอัตราเฉลี่ยการใช้งานระบบดังนี้

จ านวนนักเรียนที้ใช้ระบบ
10,368 คน

ใน 33 โรงเรียน

อัตราเฉลี่ยการใช้งาน

51.9%

อัตราเฉลี่ยความก้าวหน้า

43.1%
(52 แบบฝึกหัด)

คะแนนเฉลี่ยแบบฝึกหัด

72.6%

• ผลสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (Pre-test & Post-test score) 

35.8% 34.6% 34.1% 33.1% 36.1%
32.1% 31.0%

39.4%
45.1%

40.1%
42.6% 43.7%

38.9% 37.0%

ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

ก่อนเรียน หลังเรียน

มีอัตราการเรียนเพิ่มขึ้นเฉลีย่ 21.2%
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การสรา้งความรว่มมอืระหวา่ง
โรงเรยีนและชมุชน

• การด าเนินงานเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนและชุมชนเพื่อบูรณาการเรียนรู้สู่การ
พัฒนาทักษะอาชีพ ได้เร ิ ่มด าเนินการไปแล้ว
ในช่วงปลายปี 2562 โดยในปี 2563 จะเริ่มต้นที่ 
4 โรงเร ียน ท ั ้งน ี ้  ม ีการปร ับแผนงานจาก
สถานการณ์โควิด-19 ดังนี้

โรงเรียน
School
Model

ความคืบหน้าการด าเนินงาน แผนงานที่เตรียมไว้ 

1.แม่วินสามัคคี จ.เชียงใหม่

การฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
สื่อสารและประกอบ
อาชีพ

เสนองานและร่วมออกแบบแนว
ทางการสอนร่วมกับโรงเรียนและ
ผู้ประกอบการในชุมชน เมื่อวันที่ 
19 ม.ีค. 63

โรงเรียนเริ่มโครงการเทอม 1/63

2. รวมมิตรวิทยา จ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่ส ารวจเก็บข้อมูลที่โรงเรียน
และชุมชนเรียบร้อยแล้ว

มีการเลื ่อนก าหนดการเสนองาน
และการจัดกระบวนการออกแบบ
ร่วมกันออกไป จากสถานการณ์โค
วิด-19

น าเสนองาน มิ.ย. 63 โดยโรงเรียนจะเริ่ม
โครงการในเทอม 1/63

3. ห้วยกระเจาพิทยาคม 
จ.กาญจนบุรี

แนะแนวอาชีพ

เลื่อนการน าเสนองานและการร่วมออกแบบ
แนวทางการสอนกับโรงเรียนและชุมชนเป็น
ช่วงเปิดภาคเรียนเทอม 1/63และคาดว่าจะ
เริ่มด าเนินโครงการไดใ้นเทอม 2/63 หรือ
ในช่วงเทอม 1/64 

4. บ้างเวียงฝาง จ.เชียงใหม่

อบรมครูแนะแนว 
• มีจ านวนคุณครูในโรงเรียนเครือข่ายฯ ที่ผ่านการคัดเลือกการเข้าอบรมครูแนะแนว โดย a-chieve รุ่นที่ 3 จ านวน 20 คน 

โดยช่วงเวลาการอบรมมีการเลื่อนจากเดือนเมษายน ออกไปเป็นเดือน พฤษภาคม 2563

6
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งานเพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วม

ความร่วมมือจาก
องค์กร/บุคคท่ัวไป
และงานอาสาสมัคร

การมีส่วนร่วม “งานอาสาสมัคร”

• กิจกรรม Student Volunteer รุ่นที่ 5 ได้จัด
ปฐมนิเทศอาสาเมื่อวันที่  5 และ 9 มีนาคม 2563  
มีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกในการท างานอาสา
ดูแลน ักเร ียนทุนจ  านวน 15 คน และได ้ เร ิ ่ม
ปฏิบัติงานแล้วเมื่อต้นเดือนมีนาคม โดยในขณะนี้
ได ้อย ู ่ระหว ่างการพักการท  างานชั ่วคราว 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 และมี
ก าหนดจะปฏิบิติงานอีกครั้งหลังสถานการณ์เขา้
สู่ภาวะปกติ

• พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 9 จ านวน 15 คน ปฏิบัติงาน
ดูแลนักเรียนทุนผ่านเฟสบุ๊คกลุ่มปิดนักเรียนและ
การพูดคุยทางโทรศัพท์ ดูแลน้องๆ ได้ 113 คน
และการดูแลผ่านการสร้าง contentในกลุ่มปิด
Facebook มีจ  านวนนักเร ียนทุนเป็นสมาชิก 
3,900 คน

• เลื่อนกิจกรรม Pen Pal อาสาผู้ให้ก าลังใจ รุ่นที่ 7 และจะแจ้งอาสาสมัครส าหรับก าหนดวันจัดกิจกรรมอีกครั้ง ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดส่งจดหมาย
น้องๆ จ านวน 380 ฉบับ ให้กับอาสาสมัครที่เคยปฏิบัติงานในรุ่นก่อน จ านวน 19 คน  เป็นผู้ตอบจดหมายจากที่บ้าน

สร้างความร่วมมือ “น ้าใจจากบุคคลทั่วไปและองค์กร”

น ้าใจจากคนในสังคมและองค์กรต่างๆร่วมสนับสนุนและสมทบทุนการศึกษา ส่งน้องเรียน 
สร้างเด็กดี

• Care Nation พวงหรีดสานบุญ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็ก
ขาดโอกาสโดยมอบเงินบริจาคส่วนหนึ่งจากผู้ที่สั่งซื้อพวงหรีดกระดาษรีไซเคิลเพื่อเป็น
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุน ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ www.care-nation.com

• เดอะ พาร์ค ไนน์ สุวรรณภูมิ รวมมอบทุนการศึกษาและของบริจาคให้กับร้านปันกัน โดย 
มูลนิธิยุวพัฒน์ จากกิจกรรมพนักงานในองค์กร “ไนท์ สร้าง ยิ่ม”

https://www.care-nation.com/
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น ้าใจจากสังคมท่ีเกิดขึน้

ระดมทุนเพ่ือโครงการทุนการศึกษา 
(มกราคม – มีนาคม 2563) 

องค์กรและบุคคลทั่วไป     

4.3 ล้านบาท

ร้านปันกัน 

13.8 ล้านบาท             

18.1 ล้านบาท

8



รายละเอยีดกจิกรรม เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

โอนทุนการศึกษานักเรียนทนุใหม่เทอม 1/2563

ประกาศรายชื่อโรงเรียนร่วมโครงการร้อยพลังการศกึษา เทอม 1/ 2563 10

Workshop ครูแนะแนวรุ่น 3 20-22

รับสมัครพี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 10
ปฐมนิเทศ

15 10
25

ปฏิทินกิจกรรม

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

9
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(มกราคม – มีนาคม 2563)

รายงานการเงิน
เงินบริจาคและการใช้งบประมาณ
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เพื่องานพฒันาเยาวชนขาดโอกาส

เพื่องานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส

19.2 ล้านบาท      

สนับสนุนงานที่เป็น 
platform เพื่อการขยายผล
และงานเพื่อสังคมร่วมกับ

ภาคีต่างๆ 25.1 ล้านบาท          

เงินบริจาครับแบ่งตามวตัถุประสงค์
(มกราคม – มีนาคม 2563)

รายละเอยีด ล้านบาท

งานที่เป็น Platform เพื่อการขยายผล
1. เพื่อโภชนาการเดก็ที่ขาดแคลน “โครงการ ฟุ้ด ฟอร์ กู้ด” 1.5

งาน สร้างการมีส่วนร่วมเพือ่ส่วนรวม

1. ร่วมมือกันเพื่อสนบัสนนุกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
- กองทุนรวมธรรมาภบิาลไทย
- กองทุนรวมคนไทยใจดี

8.2
0.9

2. เพื่อสนับสนุนการมส่ีวนร่วมอื่นๆ 0.5

งานเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
1. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเดก็พิเศษ “มูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม” 0.3
2.เพื่อโครงการขยายผลศูนย์เดก็เล็กตามแนวทาง Health Education 0.2

3. เพื่อช่วยเหลือด้านการเรียนรู้และการศึกษา
- โครงการครูผู้น าการเปล่ียนแปลง “Teach For Thailand”
- โครงการศูนย์การเรียนรูเ้พื่อชนกลุ่มน้อยผูด้อ้ยโอกาส “มูลนิธิเยซูอิตเพือ่
การศึกษา”        

0.1
1.9

งานสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต
1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเที่ยมเพือ่ผู้ปว่ยดอ้ยโอกาสในพืน้ที่ห่างไกล “มูลนิธิ

ศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต”
9.4

2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย “ชีวามิตร”                                   1.2

3. โครงการสนับสนนุอุปกรณ์การแพทย์เพือ่ใช้แกภ้าวะตวัเหลืองในทารกแรกเกดิ 1.0
รวม 25.1

รายละเอยีด ล้านบาท

1. งานทุนการศึกษา 18.1

2. กิจกรรมพฒันาเยาวชน 0.9

3. งานโครงการร้อยพลังการศึกษา 0.2

รวม 19.2

เพื่อสนับสนุนงานที่เป็น platform เพื่อการขยายผลและงานภาคสังคม
อื่นๆ ร่วมกับภาคีต่างๆ

49%

38%

13%

สนับสนุนโครงการและ
การด าเนินงานของมูลนธิิฯ

6.7 ล้านบาท

51
ล้านบาท



เงินบรจิาคออก
เพ่ือสาธารณประโยชนแ์ละการบรหิารงาน

เพื่อสาธารณประโยชน์

57.6 ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนการบรหิารงาน

3.3 ล้านบาท

95%

5%

รายละเอยีด ล้านบาท %

เพื่อสาธารณประโยชน์ 57.6 95%

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน 3.3 5%

รวม 60.9 100%

(มกราคม – มีนาคม 2563)
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รายละเอยีด ล้านบาท

งานที่เป็น Platform เพื่อการขยายผล
1. ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบง่ปนั “โครงการร้านปันกนั” 13.6
2. เพื่อโภชนาการเดก็ที่ขาดแคลน “โครงการฟู้ดฟอร์กู้ด” 2.0

งานสร้างการมส่ีวนร่วมเพือ่ส่วนรวม
1. ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมสุีข “มูลนิธิเพื่อคนไทย” 2.3
2. ร่วมมือกันเพื่อสนบัสนนุกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน ์

– กองทุนธรรมาภบิาลไทย
- กองทุนรวมคนไทยใจดี
- กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมของสังคม

8.1
1.5
0.1

3. เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกนัของส่ิงแวดล้อมและมนษุย์ “มูลนิธิเอนไลฟ” 1.2

4. เพื่อสนับสนุนโครงการเพือ่สังคม Social Giver 1.0
5. เพื่อสนับสนุนการมส่ีวนร่วมอื่นๆ 0.7

งานช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
1. เพื่อการช่วยเหลือเด็กปว่ยยากไร้ “มูลนิธิยุวรักษ”์ 1.0

2. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเดก็พิเศษ “มูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม” 0.1

3. เพื่อโครงการขยายผลศูนย์เดก็เล็กตามแนวทาง Health Education 0.6
4. เพื่อการเรียนรู้และการศึกษา

- โครงการครูผู้น าการเปล่ียนแปลง Teach For Thailand 0.3

งานสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต
1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเที่ยมเพือ่ผู้ปว่ยดอ้ยโอกาสในพืน้ที่ห่างไกล “มูลนิธิศัลย์ฯ

สร้างข้อต่อชีวิต” 5.6
2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวติระยะสุดท้าย “ชีวามิตร” 1.1

รวม 39.3

รายละเอยีด ล้านบาท

1. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โครงการร้อยพลังการศึกษา) 14.9

2. งานทุนการศึกษา 2.2

3. งานดูแลนักเรยีนทุน 1.0

4.  ยุวพัฒน์สาร & ฯลฯ 0.1

รวม 18.2

เพื่องานพฒันาเยาวชนขาดโอกาส

สนับสนุนงานที่เป็น Platform เพื่อการ
ขยายผลและการท างานเพื ่อสังคม
ร่วมกับภาคีต่างๆ 39.3 ล้านบาท

เงินบรจิาคออก
เพ่ือสาธารณประโยชน์

(มกราคม – มีนาคม 2563)

เพื่อสนบัสนนุ งานทีเ่ปน็ platform เพือ่การขยายผลและงานภาคสงัคมอืน่ๆ ร่วมกับภาคีต่างๆ

68%

32%

57.5
ล้านบาท

งานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส
18.2 ล้านบาท
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74%

6%
6%

3%

3%

เงินบรจิาคออก
เพ่ือสนบัสนนุการบรหิารงาน  
(มกราคม – มีนาคม 2563)

รายละเอยีด ล้านบาท

1. เงินเดือนและสวัสดิการ 2.5

2 ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ 0.2

3. ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์ 0.2

4 ค่าเช่ารถและค่าขนส่ง 0.1

5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 0.06

6. ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ 0.01

7. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่าย 0.1

8.ค่าสาธารณูปโภค 0.05

9.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 0.04

10.ค่าบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์ 0.05

11. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.05

รวม 3.3

3.3
ล้านบาท
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