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สายสามัญ

สายอาชีพ

ทุนพิเศษ

อื่นๆ

7,730

1,621

51 

1

ความคืบหน้าในเพื่อช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาสให้ได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.1- 6 หรือเทียบเท่า ร่วมถึงการ
ดูแลติดตามนักเรียนทุน มีดังนี้

การโอนทนุการศกึษาและการติดตามดแูลนกัเรียนทนุ

• ม ู ล น ิ ธ ิ ฯ  ป ร ั บ ก า ร โ อ น
ทุนการศึกษาจากเดิม  1 
ครั้งเป็น 3 ครั้ง/ ภาคเรียน

• มีนักเรียนที่ได้รับการพูดคุย
ติดตามเป็นรายบุคคลแล้ว 
จ านวน 3,740 คน คิดเป็น 
39.8% ของนักเรียนทุน
ทั้งหมด

จ านวน (คน)

งานเพ่ือการศกึษา

โครงการ ทุนการศกึษา “ส่งนอ้งเรยีน สร้างเดก็ด”ี 

นักเรียนทุนท้ังหมด
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รวม
9,402 คน

• แผนงาน “ชมรมนักเรียนทุน” ส าหรับปีการศึกษา 2563
เทอม 1 มีโรงเรียนที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 18
โรงเรียนโดยจะเริ่มมีการปฐมนิเทศ online รวม 2 รุ่น รุ่น
ละ 8 โรงเรียน

ทุนการศึกษาทีม่อบให้
(ณ มิถุนายน 2563)

9.9 ล้านบาท



อ
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หนูกลัวไม่ม ี เง ินจ่ายค่า
เทอมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน กลัวไม่มี
อะไรจะกิน ตอนนี้ล าบาท
มากค่ะ ย่าท างานได้วันละ 
20-30 บาท 

นักเรียนชั้น ม. 3 จ.สงขลา

อ

การติดตามดแูลนกัเรียนทนุชว่งการแพรร่ะบาด COVID-19

มูลนิธิยุวพัฒน์ได้ท าการส ารวจนักเรียนทุนต่อการได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ COVID-19 ผ่านการตอบแบบสอบถาม โดยมี
นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามจ านวน  304 คน  โดยสรุปผลได้ดังนี้

แม่ถูกเลิกจ้างท าให้ขาด
รายไดแ้ทบไมม่เีงนิทีจ่ะกนิ
จะใช้ และกังวลเกี ่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายที่จะมาถึงตอน
เปิดเทอมทั้งของตนเอง
และน้องชายค่ะ

นักเรียนชั้น ม. 3 จ.เชียงใหม่

จากแบบส ารวจนักเรียนทุนต่อ
ผลกระทบที่ได้รับจากสถาณ
กา รณ ์ แพ ร ่ ร ะ บ าด ไ ว ร ั ส 
COVID-19 จ านวน 304 คน 
ระหว่างวันที่ 18-24 เมษายน 
2563

ทั้งนี้มี 47 ครอบครัวที่
ได้ร ับความช่วยเหลือ
ครอบคร ั วล ะ  2,000
บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการประทังชีวิต
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งานเพ่ือพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

สรุปความคบืหนา้ในการใชเ้ครือ่งมอืในโครงการรอ้ยพลังการศกึษา
ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562
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มีการขยายผลไปสู่
อีก 19 โรงเรียน รวม
เป็น 22  โรงเรยีน
จาก 14 จังหวัด

25612559

25602558

ขยายผลสูโ่รงเรยีน

ขยายผลอย่างต่อเนือ่ง 
และริเริม่สานพลงั 
(Synergy)

เครือขา่ยรอ้ยพลงัการศกึษาจุดเริม่ตน้ของเครอืขา่ย
ความรว่มมอื

ขยายเครือขา่ยร้อย
พลังการศึกษาเพิ่มเติม
ในอีก 31 โรงเรียน รวม
เป็น 82 โรงเรยีน
จาก 30 จังหวดั  

เกิดความร่วมมือ
ระหว่างมูลนธิิ
ยุวพฒัน ์และ 
Learn Education 
โดยมีโครงการน า
ร่อง 4 โรงเรียน ใน 
2 จังหวัด

ร่วมมือกับองค์กรภาคีเพิ่ม
อีก 4 องค์กร คือ Edutech
Innovation, Teach for 
Thailand, a-chieve,
เครือข่ายจิตอาสา เกิดเป็น 
‘เครือขา่ยรอ้ยพลังการศึกษา’ 
อย่างเป็นทางการ มีจ านวน
โรงเรียนเข้าร่วมเพิ่ม 30 
โรงเรียน รวมเป็น 52 
โรงเรียน จาก 26 จังหวัด

2562
สร้างการเปลีย่นแปลง

เพิ่มกระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมมาเป็น
อีก 1 เครื่องมือที่ร่วม
สร้างการเปลี่ยนแปลง 
รวมมีองค์กรภาคีทั้งหมด 
6 องค์กร 7 เครื่องมือ มี
จ านวนโรงเรียนเข้าร่วม
เพิ่ม 2 โรงเรียน รวมเป็น 
84 โรงเรียน จาก 30 
จังหวัด

2563

สร้างการมสีว่นรว่มของ

ชุมชน (Community 

Engagement)

เริ่มด าเนินโครงการสร้าง
ความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนและชุมชนเพื่อ
บูรณาการการเรียนรู้สู่การ
พัฒนาทักษะอาชพีใน
โรงเรียนน าร่อง 4 แห่ง

อความคืบหน้าของโครงการร้อยพลังการศึกษา



จ านวนโรงเรียนที่ใช้เคร่ืองมือ ณ สิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

84 โรงเรียน 
30 จังหวัด 

นักเรียนได้รับประโยชน์

กว่า 16,000 คน

จ านวนเคร่ืองมือ
ที่อยู่ในโรงเรียน

จ านวนโรงเรียน

1 4

2 16

3 28

4 22

5 11

6 2

7 1

เครื่องมือ จ านวน
โรงเรียน

นักเรียนที่ไดร้ับประโยชน์ 
(คน)

ทุนการศึกษายวุพัฒน์ 81 3,771

Learn Education 42 12,218

Winner English 33 10,368

Teach for Thailand 33 7,343

โครงการแนะแนวครรูุ่นใหม่ 26 8,691

โครงการวัยรุ่นอุ่นใจ 7 377 (นักเรียนแกนน า)

โรงเรียนคุณธรรม 60 2,082

หมายเหตุ: นักเรียนที่ใช้เครื่องมือจะทับซ้อนกนัและเปน็กลุ่นนักเรยีนมธัยมตน้เป็นส่วนใหญ ่
ยกเว้นเครื่องมือ Winner English ที่มีนักเรียนช้ัน ป.3 – ป.6 ทีไ่ด้ใช้เครื่องมือด้วย

* จ านวนโรงเรียนที่ใช้เครื่องมือโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมีทั้งหมด 60 โรงเรียน 
และ มี 9 โรงเรียนที่ผ่านการอบรมกอ่นป ี2562 

ภาพรวมโรงเรยีนและเครือ่งมือ
ปีการศึกษา 2562
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ทุนการศกึษา 
มูลนิธิยุวพัฒน์

จ านวนนกัเรยีนทนุเปรยีบเทยีบ
ปีการศกึษา 2561 และ 2562

อ

• ในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนใบ
สมัครขอทุนทั้งหมด 2,996 คน 
จาก 78 โรงเรียน นักเรียนสมัคร
ขอทุนการศึกษาเฉลี่ย = 38 คน
ต่อโรงเรียน และ 56% ของจ านวน
นักเรียนที่สมัครขอทุนผ่านการ
คัดเลือกได้รับทุน

• จ านวนนักเรียนที่สมัครขอทุนปี 
2562 แบ่งเป็นการสมัครขอทุน
ของนักเรียนชั้น ม.1 จ านวน 
2,769 คน และขอทุนเรียนต่อสาย
อาช ีพของน ัก เร ียนช ั ้ น  ม .  3 
จ านวน 227 คน

จ านวนนักเรียนที่รับทุน
3,771 คน

ใน 81 โรงเรยีน

ม.1 - 3 = 3,692 คน
ม.4 – 6 = 79 คน

ปีการศึกษา

2561

ปีการศึกษา

2562

จ านวนโรงเรียนที่ขอทุน 77 รร. 78 รร.

จ านวนนักเรียนที่รับทุน 1,784 คน 1,674 คน

จ านวนนักเรียนทุนเฉลี่ย/ รร. 24 คน/รร. 21 คน/รร.

1,625 
1,869 

299 

1,620 
1,798 

274 

รุ่นปี 62 รุ่นปี 61 รุ่นปี 60

จ านวนนักเรียนทุนตั้งต้น จ านวนนักเรียนทุนที่คงอยู่ในโรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังฯ

อัตราคงอยู่ของนกัเรยีนทนุ ชั้น ม.1-3
ภาคเรยีนที ่2/ 2562

91.6%

96.2%
99.7%

อ
นักเรียนทุน 64 คน ย้ายไปเรียนต่อที่โรงเรียนอื่นนอกเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา และมีนักเรียนทุนสละ
สิทธิ์จ านวน 58 คน เนื่องจากออกไปไม่เรียนต่อ/ พักการเรียน, ปัญหาความประพฤติ, ท างาน, มีครอบครวั, 
ปัญหาด้านความสัมพันธ์ และสละสิทธิ์เนื่องจากฐานะดีขึ้น

จ านวน (คน) 

การเข้าถึงการศึกษา

7



จ านวนนักเรียนที้ใช้ระบบ
12,218 คน

ใน 42 โรงเรยีน

ระบบการเรยีนผา่นสือ่ดจิิทลั

Learn Education

จ านวนคุณครูที่ใช้ระบบ
125 คน

30.04
27.2626.73

23.73

O-NET เฉล่ียทั่วประเทศ O-NET เฉล่ียของรร.ร้อยพลังฯ *

ปี 2561 ปี 2562

-13%-11%

คะแนน

คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม. 3 
ของโรงเรียนที่มีการใช้ระบบ Learn Ed ปีการศึกษา 2561 – 2562*

อ

• คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชา
คณิตศาสตร์ระดับชั้นม. 3 ใน
โรงเรียนร้อยพลังการศึกษา
มีคะแนนที ่ลดลงในปี 2562 
โดยมี % ลดลงมากกว่า
ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศเล็กน้อย  

• โ รง เ ร ี ยนร ้ อยพล ั งฯ  ใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคตะว ันตก มีผลคะแนน
เฉลี ่ยต  ่ากว ่าคะแนนเฉลี ่ย
ระดับภาคค่อนข้างมาก

คะแนนเฉลีย่ O-NET วิชาคณิตศาสตร ์ระดบัช้ันม. 3 ตามภูมิภาค 
ปีการศึกษา 2562*

ภาค

คะแนนเฉลี่ย O-NET (คะแนน)

ระดับภาค
รร. ร้อยพลังฯ
แยกตามภาค

% ความ
แตกต่าง

เหนือ 28.08 24.42 -13%

กลาง 26.72 25.00 -6%

ตะวันออกเฉียงเหนือ 24.71 22.83 -8%

ใต้ 25.80 23.71 -8%

ตะวันออก 27.19 23.85 -12%

ตะวันตก 26.29 22.93 -13%

คุณภาพการศึกษา

8

ข้อมูล ณ มีนาคม 2563
* โรงเรียนที่มีนักเรียนช้ัน ม. 3 ที่ใช้ระบบ Learn ในภาคเรียนที่ 2/2562 = 31 โรงเรียน และปี 2561 ใช้รายช่ือ
โรงเรียนเดียวกันกบัปี 2562 เพื่อการเปรียบเทียบผล

อ

• คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชา
คณิตศาสตร์ระดับชั ้นม. 3 
ใ น โ ร ง เ ร ี ย น ร ้ อ ย พ ล ั ง
การศึกษามีคะแนนที่ลดลง
ในปี 2562 โดยมี % ลดลง
มากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ
เล็กน้อย  

• โรง เร ี ยนร ้อยพล ังฯ  ใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 
แล ะภาคต ะว ั นตก  ม ีผล
คะแนนเฉลี่ยต ่ากว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับภาคค่อนข้างมาก



68.36%

51.65%

54.54%

61.88%

76.31%

87.80%

66.45%

66.81%

58.07%

72.20%

Vocabulary

Grammar

Reading

Writing

Listening & Speaking

ภาคเรียนที่ 2/62 ภาคเรียนที่ 2/61

66.59%

51.42%

55.16%

63.19%

69.33%

92.00%

71.72%

74.11%

67.08%

76.73%

Vocabulary

Grammar

Reading

Writing

Listening & Speaking

ภาคเรียนที่ 2/62 ภาคเรียนที่ 2/61

ภาคเรียนที่ 2/61 มีโรงเรียนที่ใช้ระบบในระดบัป. 3 - 6 = 3 โรงเรียน
ภาคเรียนที่ 2/62 มีโรงเรียนที่ใช้ระบบในระดบัป. 3 - 6 = 8 โรงเรียน

ภาคเรียนที่ 2/61 มีโรงเรียนที่ใช้ระบบในระดบัม.1 - ม.3 = 9 โรงเรียน
ภาคเรียนที่ 2/62 มีโรงเรียนที่ใช้ระบบในระดบัม.1 - ม.3 = 32 โรงเรียน

ระดับประถม 3 – 6 

ระดับมัธยม 1 - 3 
อ

• จากนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มในภาค
เรียนที่ 2/2562 ระดับประถม 3-5 
มีผลคะแนนแบบฝึกหัดที่ดีขึ ้นใน
ทักษะ Vocabulary, Grammar 
และ Reading ขณะที่ระดับมัธยม 
1-3 มีผลคะแนนแบบฝึกหัดดีขึน้ใน
ทุกทักษะ เมื่อเปรียบเทียบกับภาค
เรียนที่ 2/2561

• ขณะ เด ี ยวก ัน ในภาค เร ียนท ี่  
2/2562 ทักษะที่นักเรียนทั้งสอง
ก ล ุ ่ ม ท  า ค ะ แ น น ไ ด ้ ด ี ค ื อ 
Vocabulary, Listening & 
Speaking และ Reading 

ผลคะแนนแบบฝึกหัด (รายทกัษะ)
ภาคเรยีนที ่2/61 และ 2/62

ข้อมูล ณ มีนาคม 2563
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ระบบการเรียนกาษาองักฤษ
ผ่านสือ่ดจิิทลั

Winner English

จ านวนนักเรียนที้ใช้ระบบ
10,368 คน

ใน 33 โรงเรยีน

จ านวนคุณครูที่ใช้ระบบ
117 คน

คุณภาพการศึกษา รวม

ภาคเรียนที่ 2/61 62.55%
ภาคเรียนที่ 2/62 70.27%

รวม

ภาคเรียนที่ 2/61 61.14%
ภาคเรียนที่ 2/62 76.%



อ

คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ระดบัชัน้ ม. 3 
ของโรงเรียนที่มีการใช้ระบบ Winner English

ปีการศึกษา 2561 – 2562

39.2

30.4

34.4

27.6

O-NET เฉล่ียทั่วประเทศ O-NET เฉล่ียของรร.ร้อยพลังฯ *

ปี 2561 ปี 2562

คะแนน

คะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ระดบัชัน้ ป.6 
ของโรงเรียนที่มีการใช้ระบบ Winner English

ปีการศึกษา 2561 – 2562

-12% -9%
อ

29.45
28.00

33.25

28.38

O-NET เฉลี่ยทั่วประเทศ O-NET เฉลี่ยของรร.ร้อยพลังฯ *

ปี 2561 ปี 2562

คะแนน

13% 1%

ข้อมูล ณ มีนาคม 2563
*  มีโรงเรียนท่ีใช้ระบบในระดับช้ัน ม. 3 มากกว่า 1 ปี = 8 รร.

ข้อมูล ณ มีนาคม 2563
* มีโรงเรียนท่ีใช้ระบบในระดับช้ัน ป. 6 มากกว่า 1 ปี = 3 รร.

• คะแนน O-NET ปี 2562 ของโรงเรียนที่ใช้ระบบ Winner English ระดับชั้น ป. 6 มีคะแนนลดลงเลก็น้อย
ขณะที่ระดับชั้น ม.3 ผลคะแนนไม่เปลี่ยนแปลงจากกับคะแนนของโรงเรียนในปี 2561

• คะแนนเฉลี่ยระดับชั้น ป. 6 ของโรงเรียน กับค่าเฉลี่ย O-NET ของประเทศ ปี 2562 เมื่อน ามาเปรียบเทียบ
กับปี 2561 พบว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียนในเครือข่ายร้อยพลังฯ มีคะแนนลดลงในอัตราที่น้อยกว่า O-NET
เฉลี่ยทั่วประเทศ โดยค่าเฉลี่ยของโรงเรียนลดลง 9% ขณะที่ค่าเฉลี่ยของประเทศลดลง 12%

• คะแนนเฉลี่ยระดับชั้น ม.3 ของโรงเรียนกับค่าเฉลี่ย O-NET ของประเทศ ปี 2562 เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับ
ปี 2561 พบว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ขณะที่ค่าเฉลี่ยของประเทศสูงขึน้ 13%
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ครูผู้น าการเปลีย่นแปลง

Teach for Thailand อ

ในภาคเรียนที่ 2/2562 ครูทีชฯ ส่วน
ใหญ่ได ้ต ั ้งเป ้าหมายการพัฒนา
นักเร ียนให ้สอดคล ้องก ับความ
ต้องการของบริบทโรงเรียน โดยมี
การตั ้งเป้าหมายในเร ื ่อง “กรอบ
ความคิดแบบเติบโต” มากที่สุด ตาม
ด้วย “ความรับผิดชอบในการเรียนรู้
ของตนเอง” และ “ความพยายาม” 
ซ ึ ่งหล ังจากจบภาคเร ียนม ีการ
เปลี ่ยนแปลงไปในทางบวกทั ้ง 3 
ด้าน โดยเฉพาะในประเด็น “กรอบ
ความคิดแบบเติบโต”

จ านวนนักเรียนที่เข้าถึง
7,343 คน

ใน 34 โรงเรยีน

จ านวนคุณครูทีชฯ
รุ่น 5 และ 6

89 คน

3.32
3.39

3.58

3.37
3.45

3.58

ป.3 ป.4 ป.5

ก่อนเรียน หลังเรียน

0.2%

ผลคะแนนประเมนิทศันคตขิองนกัเรยีนทีส่ง่เสรมิการเรยีนรู้ 3 ด้าน
ภาคเรียนที่ 2/2562

ความพยายาม กรอบความคิด
แบบเติบโต

ความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้ของ

ตนเอง

1.5%
1.8%

หมายเหต:ุ คะแนนเต็ม 5

คะแนน

ความพยายาม (Grit)

64.3% เห็นด้วยว่า “เมื่อฉัน
ตั้งเป้าหมายแล้ว ฉันจะท ามันให้
เสร็จเสมอ”

61.9% เห็นด้วยว่า “เมื่อฉัน
ตั้งเป้าหมายแล้ว ฉันจะท ามัน
ต่อเนื่องแม้จะไม่เห็นผลทันที

กรอบความคดิแบบเตบิโต 
(Growth Mindset)

77.3% เห็นด้วยว่า “ฉันเชื่อว่าความ

ฉลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าฉัน
พยายาม”

61.3% ไม่เห็นด้วยว่า “ฉันไม่อยาก
เรียนวิชาที่ฉันสอบได้คะแนนน้อย”

ความรบัผดิชอบในการเรยีนรู้
ของตนเอง (Agency)

67.3% ไม่เห็นด้วยว่า “ฉันไม่รู้ว่า

ฉันเรียนไปเพื่ออะไร”

65.0% ไม่เห็นด้วยว่า “ฉันไม่
ตั้งใจเรียนกับครูที่ไมเ่ขม้งวด”

คุณภาพการศกึษา
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ผลสัมฤทธิด์า้นวชิาการ ภาคเรยีนที ่2/2562
ข้อมูล ณ มีนาคม 2563

ม. 1 ม. 2 ม. 3

25

50

75

31.6

คะแนน (%)

43.3

28.7

35.6 33.2
42.6

1,020783 517

37%
24% 28%

ผลสอบ Pre-test 
ผลสอบ Post-test 

วิชาวิทยาศาสตร์

จ านวนนักเรียน
ที่ท าแบบทดสอบ 

(คน)

ผ่าน
เกณฑ์ที่ 

50 
คะแนน

ม. 1 ม. 2 ม. 3

25

50

75

40.3
46.9

33.9 41.0 50.4
57.4

8701,396 543

16% 21%

14%

ม. 1 ม. 2 ม. 3

25

50

75

28.9
36.3 33.7

39.4 35.6

46.5

1,1611,366 570

26% 17%
31%

วิชาภาษาอังกฤษ

วิชาคณิตศาสตร์

อ

• จากการท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ประจ า
ภาคเร ียนที ่  2 ปีการศ ึกษา 2562 ครูท ีชฯ ให้
นักเรียนท าแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน และส่งข้อมูล
กลับให้มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ น าไปวิเคราะห์ผล   
ซึ่งค่าเฉลี่ยคะแนนสอบโดยรวมนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ด้านวิชาการที่สูงขึ้นทุกวิชา 

• วิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที ่นักเรียนท าคะแนนได้
สูงสุด ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ แม้มีอัตราการเพิ่มขึ้น
ของคะแนน (% Growth) สูงกว่าวิชาคณิตศาสตร์ 
แต่ยังมีคะแนนต ่ากว่าเกณฑ์ 50 คะแนน (คะแนนสอบ
เต็ม 100 คะแนน) 



อควาครูแนะแนวรุ่น 2 รู้สึกว่า.....จ านวนนักเรียนที่ได้เรียน
กับครูแนะแนวใน

โครงการ 8,691 คน
ใน 26 โรงเรยีน

จ านวนครูแนะแนว
39 คน

การใชง้านหลกัสตูร a-chieve เปรียบเทยีบครแูนะแนว รุ่น 1 และรุ่น 2 *

ครูแนะแนวรุน่ใหม่

ข้อมูลจากผลการประเมินจากครทูี่เขา้ร่วมอบรมรุ่น 1 จ านวน 15 คน และครูรุ่น 2 จ านวน 24 คน
ข้อมูล ณ มีนาคม 2563

8

7

3

14

7

ขยายผลครูในโรงเรียนอย่างเห็นได้ชัด

น าไปใช้ต่อได้อย่างดี ส่งเสริมกับระบบโรงเรียน

น าไปใช้ผสมผสานโดยจะปรับให้เข้ากับบริบทโรงเรียน/ มีเวลา

สอนน้อย

จ านวนครูรุ่น 2 จ านวนครูรุ่น 1
จ านวน (คน)

น าไปใช้ผสมผสานโดยจะปรับให้เข้ากับ
บริบทโรงเรียน/ มีเวลาสอนน้อย

น าไปใช้ต่อได้อย่างดี 
ส่งเสริมกับระบบโรงเรียน

ขยายผลครูในโรงเรียนอย่างเห็นได้ชัด

ความเปลีย่นแปลงของคณุครู
1. เปลี่ยนแปลงทัศนคติ Mindset ความ

เช ื ่อของตนเอง และเปล ี ่ยนแปลง
ตนเองจากด้านใน 

2. เปล ี ่ยนแปลงว ิธ ีการสอน สร ้าง
บรรยากาศห้องเรียนให้น่าเรียน         

3. มีความมั่นใจ ก าลังใจมากขึ้นในการ
เป็นครูแนะแนว 

ความเปลี่ยนแปลงของนักเรียน
1. นักเรียนสนุก อยากเรียนแนะแนว
2. น ัก เร ียนร ู ้ ส ึกปลอดภ ัย กล ้ า

แสดงออกมากขึ้น กล้าพูด กล้า
แสดงความคิดเห็น 

3. ห้องเรียนเกิดบรรยากาศของการ
เคารพซ่ึงกันและกัน

ทักษะชีวติ
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จ านวนนักศึกษาอาสา 47 คน
นักเรียนแกนน า 180 คน

กระบวนการพฒันาทกัษะชวีติ และศกัยภาพนกัเรยีนในการเปน็ผู้น าและมจีติ
สาธารณะผ่านกระบวนการอาสาสมคัร โดยเครือขา่ยจติอาสา

วัยรุ่นอุน่ใจ

เครือข่ายจิตอาสา โรงเรยีน มหาวทิยาลยัเครอืขา่ย
จ านวน
นักศกึษา
อาสา

จ านวนแกน
น านกัเรียน
จิตอาสา

โรงเรียนพระบางวิทยา
จ.นครสวรรค์

ศูนย์อาสาสมัคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21 คน 77 คน

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
จ.นครสวรรค์

ศูนย์อาสาสมัคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 11 คน 80 คน

โรงเรียนวังข่อยพิทยา
จ.นครสวรรค์

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้ง
ภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15 คน 23 คน

นักศึกษาและนักเรียนอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ
ข้อมูล ณ มีนาคม 2563

ทักษะชีวติ
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แคมเปญ 50 บาท ช่วยการศึกษาสู้ภัย COVID-19
ส่งน้อง “กลับไปเรียน” ต่อ

ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสที่ครอบครัวได้รับ
ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในช่วงเดือนมิถุนายน 
2563 ได้รับบริจาคเงิน จ านวน   2,572,031.63 บาท 
(ข้อมูล ณ 13 กรกฎาคม 263 )

โดยได้รับความช่วยเหลือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
จาก ผู้มีชื่อเสียง influencer เพจและสื่อออนไลน์ ร่วม
ถึงการบอกต่อของบรรดาผู้ใหญ่ใจดี  สร้างการรับรู้และ
การมีส่วนร่วม มีผู้ร่วมบริจาคมากกว่า 7 พันราย 

งานเพ่ือสรา้ง
การมีส่วนรว่ม

จ านวนผู้บรจิาค
7,420ราย

ค่าใชจ่้ายจ าเป็นเฉลีย่ตอ่ภาคเรียน

*จากการส ารวจค่าใช้จ่ายของนักเรยีนทุน
ยุวพัฒน์ช้ัน ม.3 – ม.6 จ านวน 401 คน 
ระหว่างวันที่ 8 – 15 พฤษภาคม 2563

รวมบริจาคได้ที่ มูลนิธิยุวพัฒน์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 095-2-15120-7
บริจาค e-donation ผ่านปันบุญ click https://bit.ly/2zQUJac

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3gSewXd

เงินบริจาค 
(4 ม.ิย. - 9 ก.ค. 63)

2,572,031.63 บาท
ทุนการศึกษาส่งน้องเรียนได้  

367 ทุน

https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%84/%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%84-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b4/
https://bit.ly/2zQUJac
https://l.facebook.com/l.php?u=https://bit.ly/3gSewXd?fbclid%3DIwAR3B3RidUr02R_PkwjYpTinatzXm-DcN7fTJz4qljegXEYQ5UpKtqLsVbKk&h=AT1LBkUAgmWO2CXdAQ83VSumXVma7BJlDJLQQI08i30fVM-6UByFJ7cUTNxbjZAANOQbYXSESQGpTWCAU7SOcn8EEgSdA-Qh8PfMsaAyxYunpWxNFPV1lmYbVDJgXvvq&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1gT3pXBoBM5CA-AzbcIw1JHav1gkCt4I_A-4yUadg487xib_7RSRfT0fLah6XnvoZNUWsYljzBbYgEibjlNFUzASUUStbmXqKGXtazFG_X3E4a8UWgoTAnX_zxfCS1wScKIeV2my6kklNlYYq-Cea6ndWnKYQ84Jvj97W3NPL0RjzYu5Efum4onvKWX8o
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แคมเปญ “นับ 1 ให ้น ้อง ถึงฝัน” มอบ
ทุนการศึกษาและอุปกรณ์เสริมทักษะ  ให้แก่
น้องๆ นักเรียนทุนยุวพัฒน์ 

TMB จัดแคมเปญ “นับ 1 ให้น้องถึงผัน ผ่าน Instagram 
เพื่อมอบทุนการศึกษา 5,000 บาท และชุดอุปกรณ์เสริม
ความรู้ 500 ชุด ให้กับนักเรียนทุนยุวพัฒน์  ระหว่างวันที่ 
29 ม.ิย. – 5 ก.ค. และ 9 -15 ก.ค. 63

องคก์รมีส่วนรว่ม

รายการ “รถโรงเรียน” รวมมอบทุนการศึกษาให้
น้องได้เรียนต่อ

รายการ รถโรงเรยีน ช่อง GMM25 โดย บริษัท จีเอ็ม
เอ็ม ทีวี จ ากัด มอบทนุการศกึษา 8,000 บาท จากการสะสมเงิน
รางวัลในรายการ (รายการเทปละ 2,000 บาท จ านวน 4 เทป)
เมือวันที่ 17 เมษายน 2563

16
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งานอาสาสมัคร

อ

• เปิดรับสมัครพี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 
22 มิ.ย. 63  อาสาที่ผ่านการคัดเลือกจะ
ร่วมฏิบัติงานกับมูลนิธิฯ ในการดูแลนักเรียน
ทุนยุวพัฒน์ ผ่านช่องทางออนไลน์และทาง
โทรศัพท์เป็นระยะเวลา 4 เดือน ( 30 ส.ค. – 31 
ธ.ค. 63)

• กิจกรรม Pen Pal Day เปลี่ยนรูปแบบการจัด
กิจกรรมเป็นการตอบจดหมายนักเรียนทุน
จากทางบ้าน มีอาสาที ่เคยปฏิบัติงานแล้ว
จ านวน 23 คน ตอบจดหมายน้องๆ ได้แล้ว 
430 ฉบับ     โดยในเดือนตุลาคมนี้ กิจกรรม
Pen Pal Day รุ่นที่ 7 จะเร่ิมจัดขึ้นอีกครั้ง 

• กิจกรรม Student Volunteer รุ่นที่ 5 ยังคง
ระง ับ ไว ้ เน ื ่ องจากอาสาสม ัครต ้อง เข ้ า
ปฏิบัติงานในส านักงานของมูลนิธิฯ ทั้งนี้จะมี
การประเมินสถานการณ์COVID-19 เพื่อ
ก าหนดการเข้าปฏิบัติงานต่อไป



น ้าใจจากสังคมทีเ่กิดขึน้

ระดมทุนเพ่ือ
โครงการทุนการศึกษา 
(มกราคม – มิถุนายน 2563) 

องค์กรและบุคคลทั่วไป     

7.9 ล้านบาท

ร้านปันกัน 

19.5 ล้านบาท             

27.4 ล้านบาท
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รายละเอยีดกจิกรรม ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โอนทุนการศึกษานักเรียนทนุใหม่เทอม 1/2563

ค่ายชุมนุมนกัเรยีนทุน *

ยุวพัฒน์สาร

แบบสอบถามอดีตนักเรียนทนุ * *

พี่เลี้ยงอาสารุ่นที่ 10
• ปฐมนิเทศ
• ปฏิบัติงาน

29
30

ติดตามโรงเรียนเครือขา่ยร้อยพลังการศึกษา (ผ่านช่องทางออนไลน์
และ โทรศัพท์) 

โครงการสร้างความร่วมมอืระหว่างโรงเรียนและชุมชน ในโครงการร้อย
พลังการศึกษา เริ่มกิจกรรม เทอม 1/63

รับสมัครครูแนะแนวรุ่น 4 11

ประชุมร้อยพลังการศึกษา 28

ปฏิทินกิจกรรม
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(มกราคม – มิถุนายน 2563)

รายงานการเงิน
เงินบริจาคและการใช้งบประมาณ
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0.9

1.6

6.9

9.3

14.7

19.5

44.7

46.8

สนับสนุนสินค้าเพื่อการกุศล          

ร้านอาหารและภัตตาคาร              

บริษัทจดทะเบียน กลุ่มบ.พรีเมียร์

องค์กรทั่วไป                          

กองทุนเพื่อโครงการสาธารณประโยชน์

ร้านปันกัน                            

บุคคลทั่วไป                           

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

รวม

144.4
ล้านบาท

ล้านบาทแหล่งที่มา

รายงานการเงิน
(มกราคม – มิถุนายน 2563)

เงินบริจาครับ
และแหล่งท่ีมา
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43%

20%

37%

0%

เพื่องานพฒันาเยาวชนขาดโอกาส

เพื่องานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส

28.9 ล้านบาท      

สนับสนุนงานที่เป็น 
platform เพื่อการขยายผล
และงานเพื่อสังคมร่วมกับ

ภาคีต่างๆ 61.7 ล้านบาท          

รายละเอยีด ล้านบาท

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

งาน สร้างการมีส่วนร่วมเพือ่ส่วนรวม

1. ร่วมมือกันเพื่อสนบัสนนุกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
- กองทุนรวมธรรมาภบิาลไทย
- กองทุนรวมคนไทยใจดี

12.9
1.7

2. เพื่อสนับสนุนโครงการเพือ่สังคม “Socialgiver” 9.3

3. เพื่อสนับสนุนการมส่ีวนร่วมอื่นๆ 0.5

งานเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
1. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเดก็พิเศษ “มูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม” 0.1
2.เพื่อโครงการขยายผลศูนย์เดก็เล็กตามแนวทาง Health Education 0.2
3. เพื่อช่วยเหลือด้านการเรียนรู้และการศึกษา

- โครงการครูผู้น าการเปล่ียนแปลง “Teach For Thailand”
- โครงการศูนย์การเรียนรูเ้พื่อชนกลุ่มน้อยผูด้อ้ยโอกาส “มูลนิธิเยซูอิตเพือ่
การศึกษา”        

- โครงการโรงเรียนวันเสาร์ 

7.3
4.0
0.1

งานสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต
1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเที่ยมเพือ่ผู้ปว่ยดอ้ยโอกาสในพืน้ที่ห่างไกล “มูลนิธิ

ศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต”
9.5

2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย “ชีวามิตร”                                   1.2

3. โครงการสนับสนนุอุปกรณ์การแพทย์เพือ่ใช้แกภ้าวะตวัเหลืองในทารกแรกเกดิ 2.3

โครงการร่วมกับภาคีในการสนบัสนนุตามสถานการณ์ที่เกดิขึ้น

1. โครงการ Negative Pressure Chamber 2.6
2. โครงการ Negative Pressure Cohort 1.6
3. โครงการ Covid 19 สนับสนุนอาหารเด็ก 1.0
4. โครงการสนับสนุน นร.ทุน ที่ได้รับผลกระทบจาก covid 0.9
5. สนับสนุนโครงการต่างๆ อันเนื่องจาก สถานการณ์ covid 19 5.0
5. โครงการรู้ทันฝุ่น 0.2

รวม 61.7

รายละเอยีด ล้านบาท

1. งานทุนการศึกษา 27.5

2. กิจกรรมพฒันาเยาวชน 0.9

3. งานโครงการร้อยพลังการศึกษา 0.5

รวม 28.9

เพื่อสนับสนุนงานที่เป็น platform เพื่อการขยายผลและงานภาคสังคม
อื่นๆ ร่วมกับภาคีต่างๆ

สนับสนุนโครงการและ
การด าเนินงานของมูลนธิิฯ

53.7 ล้านบาท

144.4
ล้านบาท

เงินบริจาครับแบ่งตามวัตถุประสงค์
(มกราคม – มิถุนายน 2563)
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รายละเอยีด ล้านบาท %

เพื่อสาธารณประโยชน์ 119.1 94%

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน 7.0 6%

รวม 126.1 100%

เพื่อสาธารณประโยชน์

119.1 ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนการบรหิารงาน

7.0 ล้านบาท

94%

6%

เงินบรจิาคออก
เพ่ือสาธารณประโยชนแ์ละการบรหิารงาน
(มกราคม – มิภุนายน 2563)
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63%

37%

รายละเอยีด ล้านบาท

งานที่เป็น Platform เพื่อการขยายผล

1. ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบง่ปนั “โครงการร้านปันกนั” 25.9
2. เพื่อโภชนาการเดก็ที่ขาดแคลน “โครงการฟู้ดฟอร์กู้ด” 2.6

งานสร้างการมส่ีวนร่วมเพือ่ส่วนรวม

1. ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมสีุข “มูลนิธิเพื่อคนไทย” 5.8

2. ร่วมมือกันเพื่อสนบัสนนุกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน ์
– กองทุนธรรมาภบิาลไทย
- กองทุนรวมคนไทยใจดี
- กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมของสังคม

8.2
2.3
0.2

3. เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกนัของสิ่งแวดล้อมและมนษุย์ “มูลนิธิเอนไลฟ” 2.7

4. เพื่อสนับสนุนโครงการเพือ่สังคม Social Giver 6.0
5. เพื่อสนับสนุนการมสี่วนร่วมอื่นๆ 0.2

งานช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

1. เพื่อการช่วยเหลือเด็กปว่ยยากไร้ “มูลนิธิยุวรักษ”์ 1.0

2. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเดก็พิเศษ “มูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม” 0.6

3. เพื่อโครงการขยายผลศูนย์เดก็เล็กตามแนวทางHealth Education 1.2

4. เพื่อการเรียนรู้และการศึกษา
- โครงการศูนย์การเรียนรูเ้พื่อชนกลุ่มน้อย ผู้ด้อยโอกาส
- โครงการครูผู้น าการเปล่ียนแปลง Teach For Thailand

4.0
0.3

งานสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต

1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเที่ยมเพือ่ผู้ปว่ยดอ้ยโอกาสในพืน้ที่ห่างไกล “มูลนิธิศัลย์ฯ
สร้างข้อต่อชีวิต” 5.6

2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวติระยะสุดท้าย “ชีวามิตร” 1.4
3.โครงการสนับสนนุอุปกรณ์การแพทย์เพือ่ใช้แกภ้าวะตวัเหลืองในเดก็แรกเกดิ 1.7

โครงการร่วมกับภาคีในการสนบัสนนุตามสถานการณ์ที่เกดิขึ้น

1. โครงการ Negative Pressure Chamber 2.6
2. โครงการ Negative Pressure Cohort 1.6
4. โครงการสนับสนุน นร.ทุน ที่ได้รับผลกระทบจาก covid 0.9
5. โครงการรู้ทันฝุ่น 0.4

รวม 75.0

รายละเอยีด ล้านบาท

1. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(โครงการร้อยพลังการศึกษา) 26.8

2. งานทุนการศึกษา 9.9

3. กิจกรรมพฒันาและดูแลเยาวชน 2.5

4. งานพัฒนาโรงเรียนคุณธรม 4.9

รวม 44.1

เพื่องานพฒันาเยาวชนขาดโอกาส

สนับสนุนงานที่เป็น Platform เพื่อการ
ขยายผลและการท างานเพื ่อสังคม
ร่วมกับภาคีต่างๆ 75 ล้านบาท

เงินบรจิาคออก
เพ่ือสาธารณประโยชน์

(มกราคม – มิถุนายน 2563)

เพื่อสนับสนุน งานที่เป็น platform เพื่อการขยายผลและงานภาคสังคมอื่นๆ 
ร่วมกับภาคีต่างๆ

119.1
ล้านบาท

งานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส
44.1 ล้านบาท
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รายละเอยีด ล้านบาท

1. เงินเดอืนและสวสัดกิาร 5.5

2 ค่าเชา่และคา่บรกิารพืน้ที่ 0.4

3. ค่าเครือ่งเขยีนและอปุกรณ์ 0.2

4 ค่าเชา่รถและคา่ขนสง่ 0.2

5. ค่าเสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 0.1

6. ค่าใชจ่้ายเพือ่การประชาสมัพนัธ์ 0.04

7. ค่าเชา่คอมพวิเตอรแ์ละคา่ใชจ่้าย 0.2

8.คา่สาธารณูปโภค 0.1

9.คา่ใชจ่้ายในการเดนิทาง 0.06

10.คา่บรหิารจัดการและพฒันาเวบ็ไซต์ 0.09

11. ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ 0.1

รวม 6.9

(มกราคม – มิถุนายน 2563)

เงินบรจิาคออก
เพ่ือสนบัสนนุการบรหิารงาน  

6.9
ล้านบาท

79%

5% 3%
3% 2%
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รายละเอียด ล้านบาท

เงินทุนยกมา (1 มกราคม 2563) 76.6

รับบริจาค 144.4

บริจาคออก 126.2

คงเหลือ 30 มิถนุายน 2563 94.8
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สถานะทางการเงิน
ยอดคงเหลือ


