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   สร้างโอกาส
ทางการศึกษา
ที่เท่าเทียมและ

มีคุณภาพ

สร้างพลัง
แห่งความร่วมมือ
ของคนในสังคม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เพื่อให้เด็กที่ขาดโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมและมีคุณภาพ รวมถึงการได้รับการปลูกฝังในทางที่
ดี มีทางเลือกส�าหรับชีวิตในอนาคต  สามารถดูแลตนเองและ
ครอบครัวได้ และเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม

เพื่อช่วยเหลือปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ด้วยการ
สนับสนุนการท�างานของกลุ่มภาคีที่ท�างานเพื่อสังคม

เพื่อสร้างความร่วมมือของคนในสังคมในการมีส่วนรวม
แก้ไขปัญหาสังคม ก่อให้เกิดทุนมนุษย์ที่จะเป็นพลังสร้างการ
เปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่

ให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ

สร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาคด้ีานการศึกษาและโรงเรยีนใน
การที่จะกระตุ ้นและส่งเสริมให้
เด็กได้เรียนและอยู่ในระบบจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดมความร่วมมอืกบัองค์กร
ภ า คี เ พื่ อ ก ่ อ ใ ห ้ เ กิ ด ก า ร
เปล่ียนแปลงที่ส ่งผลกระทบใน
สังคมได้มากขึ้น

เปิดโอกาสให้คนในสังคมได้
มีส่วนร่วมในการช่วยคลี่คลาย
ปัญหาด้านการศึกษาด้วยการเป็น
อาสาสมัคร
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โครงการต่างๆ 
เ พื่ อ ส ร ้ า ง โ อ ก า ส
ทางการศึกษาและ
พัฒนาเยาวชนไทย  

ส นั บ ส นุ น
โครงการเพ่ือสังคม 
ของภาคีต่างๆ เพื่อ
การขยายผล สร้าง
พลังการเปลี่ยนแปลง
ผ ่านเครื่ อง มือและ 
กลไกที่ แต ่ ละภาคี
สร้างขึ้น

ต้นทุนมนุษย์ ที่
เกิดจากทักษะความรู้ 
ความสามารถ ความ
ช�านาญ ก�าลั งแรง 
ก� าลั ง ใจของคนใน
สังคม ในการแก้ไข
ปัญหาสังคมร่วมกัน 

ความร่วมมือ

จากคนในสังคม

โครงการเพื่อ
การขยายผล
รว่มกับภาคี

ร่วมกันขับเคลื่อน
เพื่อสร้าง

การเปลี่ยนแปลงที่ดี
ในสังคมไทย

โครงการของมูลนิธิฯ

 ที่ดำาเนินงาน

เพื่อเกิดการพัฒนา

โดยตรง
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ปี 2559 เป็นปีแห่งการขยายงาน

พัฒนาเพื่อเยาวชนท่ีขาดโอกาส ท้ังที่

ดำาเนินการเองและที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ด้านการศึกษา ทั้งนี้ ในช่วงกลางปี มีการ

ปรับโครงสร้างการจัดการภายในองค์กร 

โดยแบ่งงานเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ                        

ภาพรวมผลการดำาเนินงาน

1 2 3 4
มีการท�างานร่วมกับ
ภาคีหลักด้านการ
ศึกษาในระดบัท่ีเข้ม
ข ้ น ม า ก ขึ้ น เ พื่ อ
ขยายผลการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลง
ด้านการศึกษาทัง้ใน
เ ชิ ง ป ริ ม าณและ
คุณภาพแก่เยาวชน
ที่ขาดโอกาส โดยมี
ก า รลงพื้ น ท่ี เ พื่ อ
ส� า ร ว จ แ ล ะ เ ก็ บ
ข้อมูลโรงเรียนเพื่อ
เ ชื่ อมต ่ อกั บ งาน
พัฒนาในปี 2560 
ต่อไป

มีการสร ้างระบบ
ฐานข้อมูลออนไลน์
เพื่อบริหารจัดการ
ข้อมูลของนักเรียน
ทุน และเพื่อรองรับ
จ�านวนนักเรียนทุน
ที่จะเพ่ิมมากขึ้นอีก
ในอนาคต รวมทั้ง
เพื่อสามารถรองรับ
ก า ร ท� า ง า น ข อ ง
อาสาสมัครแบบต่อ
เนื่องได้

มีการเตรียมการ
เพ่ือสร ้างระบบพี่
เลี้ยงดูแลนักเรียน
ทุนที่ สามารถให ้
อาสาสมัครเข้ามา
เป็นพี่เลี้ยงได้ เพิ่ม
จากการทีเ่จ้าหน้าที่
มูลนิธิฯ ได้เป็นพี่
เลี้ยงอยู่แล้ว อีกทั้ง 
มีการติดต่อสื่อสาร
แ ล ะ พู ด คุ ย กั บ
นักเรียนทุนในเชิง
รุกมากขึ้น 

มีการสร ้างระบบ
บริหารจัดการอาสา 
เพื่ อให ้ งานอาสา
สมัครสามารถเป็น
ส่วนส�าคัญของการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ง า น
พัฒนาเพ่ือเยาวชน
ข าด โ อ ก า ส ข อ ง 
มูลนิธิฯ ได้

งานสร้าง
ความร่วมมือ

และสร้าง
การมีส่วนร่วม

งานพัฒนา
เพื่อเยาวชน
ขาดโอกาส  
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มีทุนเรียน

มีเพื่อนดี
มีก�าลังใจ

มีครูดี

รับรู้ปัญหากระตุ้นให้เรียน

คิดดี คิดเป็น

มีเครื่องมือดี

เข้าใจส่งเสริม

ไม่ออกก่อนจบ
มีคุณภาพ
การสอน

เห็นบทบาท
ของตัวเอง

ร่วมลงมือแก้ไข

ผลักดัน
ให้เรียนจบ

เด็กได้ไปเรียน

การสนับสนุน
จาก

ผู้ปกครองโรงเรียน
คุณภาพ

สังคม
มีส่วนร่วม

เป้าหมายการดำาเนินงาน



สู่ปีที่ 24 
แห่งการพัฒนา

การศึกษา
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ษาภาพรวมในปีท่ี 24 ของการท�างานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยที่ขาดโอกาส จะ

เป็นการช่วยเหลือทั้งในด้านการขาดทุนทรัพย์และการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
รวมถึงการมีแบบอย่างและมีที่พึ่ง ในการด�ารงชีวิต โดยผ่านการท�างานร่วมกับ
โรงเรยีนและภาคทีีม่เีครือ่งมอื, นวตักรรม เพือ่การพฒันาคณุภาพการศกึษา รวมถงึ
อาสาสมคัรท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในงานของมลูนธิฯิ ซึง่ถอืว่าเป็นการขยายการท�างาน
ของมูลนิธิฯ ในภาพใหญ่ที่สร้างความร่วมมือที่มากขึ้น

มูลนิธิฯ เชื่อว่า “การศึกษา” คือสิ่งส�าคัญที่จะช่วยให้เยาวชนไทยหลุดพ้นจาก
วฎัจกัรแห่งความความยากจน  และทกุคนในสังคมม ี“ส่วนร่วม” ในการแก้ไขปัญหา
และมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนขาดโอกาสเหล่านี้ได้

สู่ปีที่ 24 ...ปีแห่งการพัฒนาเยาวชน

   เพื่อพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส 

และสร้าง
การมีส่วนร่วม
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เติมเต็มในสิ่งที่ขาด ...ปัญหาที่มีอยู่จริง

ขาดทุนทรัพย์

ขาดการเข้าถึง
การศึกษาที่ดี
มีคุณภาพ

กองทุนการศึกษา

พัฒนาการศึกษาร่วมกับ
โรงเรียน และภาคีเครือ
ข่ายเพื่อการศึกษา 
 เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น
 (Learn Education) 
 ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์   
 (Teach for Thailand)
   เอ็ดวิงส์ (EdWINGS)ขาดที่พึ่ง

ขาดการปลูกฝังที่ดี
ขาดประสบการณ์/ 
ทักษะชีวิต
ขาดแบบอย่างที่ดี
ในการสร้าง
แรงบันดาลใจ

พี่เลี้ยงอาสา โทรพูดคุย/ ติดตาม/ติดต่อ
เยี่ยมนักเรียนทุน
จดหมายจากพี่ถึงน้อง
สื่อสร้างสรรค์และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
ต่อเยาวชน (ยุวพัฒน์สาร, มุมมัธยม)

ขาด
อะไร?

เติม
สิ่งที่ขาดมีฐานะยากจน มอบโอกาสทางการศึกษา

ขาดการดูแลจากครอบครัว

ระบบการดูแลเยาวชน
(Youth Support System)

ส
ร้

า
ง

ค
ว

า
ม

ร่
ว

ม
มื

อ
พ

ั
ฒ

น
า

เ
ย

า
ว

ช
น

ข
า

ด
โ

อ
ก

า
ส
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ร่วมกับภาคีหลักในระดับที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อขยายผลการสร้างความ

เปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

แก่เยาวชนที่ขาดโอกาส 

ภาคีความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

มอบทุนการศึกษา 
แก่เยาวชนขาด
โอกาส

1

1

2

3

4

5

โครงการครูผู้นำา
การเปลี่ยนแปลง 
ร่วมกับ ทีช ฟอร์ 
ไทยแลนด์ (Teach 
for Thailand)

2
สร้างห้องเรียนดิจิทัล 
ร่วมกับ เลิร์น  
เอ็ดดูเคชั่น (Learn 
Education)

3
สำารวจและคัดเลือก
โรงเรียนร่วมกับ 
เอ็ดวิงส์  
(EdWINGS)  
เพื่อการพัฒนาการ
ศึกษา

4
ร่วมกับ เครือข่ายจิตอาสา (VSN) และ  
Voluntary Service  Overseas (VSO) สร้าง
ระบบจัดการอาสาสมัคร  เพื่อให้บุคคลทั่วไป 
ได้มีโอกาสรวมเป็นพี่เลี้ยงอาสา ดูแลนักเรียนทุน 
อาทิ   ตอบจดหมายน้อง, เยี่ยมนักเรียนทุน,   
ฟังน้องคุยชวนน้องคิดทางโทรศัพท์

5

https://web.facebook.com/TeachForThailand/?fref=ts
https://web.facebook.com/yuvabadhana/
https://web.facebook.com/LearnEducationThai/?fref=ts
https://web.facebook.com/EdWingsEducation/?fref=ts
https://web.facebook.com/Jitasa/?fref=ts


พัฒนา
การศึกษา

เพื่อเยาวชน
ขาดโอกาส
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ทุนการศึกษา
ให้ปัญญา
เป็นทุนชีวิต

สร้างโอกาส
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา

สร้างจิตสำานึก
ที่ดีต่อสังคม
และส่วนร่วม

ต่อยอดความคิด 
พัฒนามุมมอง

และแนวคิด
ในการใช้ชีวิต

การดูแล
นักเรียนทุน

พัฒนาการศึกษา
เพื่อเยาวชนขาดโอกาส
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ทุนการศึกษา “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี” 

ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดโอกาส 

เป็นรายบุคคลด้วยการสนับสนุนทุนการ

ศึกษาต่อเน่ือง เพื่อนักเรียนจะสามารถ

เรียนต่อได้จนจบ ม.6/ ปวช.3

ทุนการศึกษา... 

ให้ปัญญาเป็นทุนชีวิต

1

นักเรียนทุนจะได้รับการโอนทุนการ
ศึกษาเป็นรายเทอม เทอมละ 3,500 บาท
ต่อเนื่อง เป็นเวลา 6 ปี จนจบชั้นมัธยม 6 
และนักเรยีนสายอาชวีะจะได้รบัการโอนทุน
การศึกษาเทอมละ 7,000 บาท เป็นเวลา  
3 ปี จนจบ ปวช. 3

จ�านวนนักเรียนทุนในความดูแลเพิ่ม
จาก ปีละประมาณ 2,000 คน เป็นปีละกว่า 
4,500 คน คิดเป็นทุนการศึกษาประมาณ 
35 ล้านบาท 
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นักเรียนทุน
ยุวพัฒน์

ระดมทุนการศึกษา
ในปี 2559

ปี 2535-มีนาคม 2559
จบการศีกษาแล้ว

นักเรียนทุนในความดูแล
ปี 2559

4,515

480
กำาลังจะจบการศึกษา
ในเดือนมีนาคม 2560

ระดมทุนการศึกษาตลอดปี 2559

จากองค์กร

และบุคคลทั่วไป

(ล้านบาท)

รวมมีเยาวชนขาดโอกาส

ที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งหมดกว่า 

จากโครงการ

ร้านปันกัน

(ล้านบาท)

ล้านบาท

4,684

นักเรียน
ทุนใหม่ นักเรียน

ทุนเก่า2,406
2,109
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ม.1 = 1,959 คน ม.2 = 530 คน

ม.3 = 300 คน ม.4 = 294 คน 

ม.5 = 166 คน ม.6 = 300 คน

ปวช.1 = 433 คน ปวช.2 = 173 คน

ปวช.3 = 162 คน ทุนอื่นๆ = 198 คน  

ภาคเหนือ = 883 คน

ภาคกลาง = 802 คน

ภาคอีสาน = 1,290 คน

ภาคใต้ = 886 คน

ภาคตะวันออก = 340 คน

ภาคตะวันตก = 314 คน

จำานวนนักเรียนทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

คน
4,515
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ครูผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง  
พัฒนาคุณภาพการเรียน
คณิต -วิ ทย ์ - อั งกฤษของ
นักเรียนมัธยมต้น  ผ่าน
โครงการ “ค รูผู ้ น� าการ
เปลี่ยนแปลง” ทีช ฟอร์ ไทย
แลนด์ (Teach for Thailand) 
โดยมีครูทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
รุ่นที่ 3 จ�านวน 10 คน ที่
เข้าไปสอนในโรงเรียนเครือ
ข่ายยวุพฒัน์ 4  โรงเรียน เริม่
ตั้ งแต ่ เดือนพฤศจิกายน 
2 5 5 9  อี ก ทั้ ง ส นั บ สนุ น 
เงินเดือนส�าหรับครูทีช ฟอร์ 
ไทยแลนด์ รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 
3 รวม 70 คน โดยสามารถ
เข้าถึงเด็กนักเรียนประมาณ 
8,000 คน ใน 30 โรงเรียน

ห ้องเ รียนดิจิ ทัล พัฒนา
คุณภาพการเรียนคณิตของ
นักเรียนมัธยมต้นด้วยระบบ 
เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน (Learn 
Education) โดยปี 2559 มี
นักเรียนที่ได้ใช้ระบบ 6,166 
คน ใน 22 โรงเรียน (ขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นจาก 3 โรงเรียนใน
ปี 2558)

ส�ารวจและคัดเลือกโรงเรียน  
สร้างความร่วมมือเพื่อขยาย
การพัฒนาโรงเรียนประถม
ขยายโอกาสและโรงเรียน
มัธยมที่ ข าด โอกาสและ
ต้องการพัฒนา โดยร่วมกับ
เอ็ดวิงส์ (EdWINGS) ในการ
ลงพ้ืนทีส่�ารวจความต้องการ
และเก็บข้อมูลของโรงเรียน 
ผ ่ า นค ว าม ร ่ ว มมื อ ข อ ง 
ผูอ้�านวยการโรงเรยีน  คณุครู 
และชุมชนในพ้ืนที่จ�านวน  
54 โรงเรียน ในจ�านวนนี้ มี 
24 โรงเรียนที่ถูกคัดกรอง
และแยกแยะว่าเป็นโรงเรียน
ที่มีความพร้อมในการสร้าง
ความร่วมมือกันต่อเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

เยาวชนที่ขาดโอกาสในโรงเรียน

ประถมขยายโอกาสและโรงเรียน

มัธยม โดยร่วมกับภาคีหลักด้าน

การศกึษาทีม่วีสิยัทศัน์ในการสร้าง

โอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงการ

ศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม

กัน โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนา

เยาวชนขาดโอกาสใน 100 โรงเรียน

ทั่วประเทศด้วยการทำางานร่วมกับ

โรงเรียนทีส่มคัรใจ มีความต้องการ 

และพร้อมท่ีพัฒนาคุณภาพการ

สอนให้ดียิ่งขึ้น

สร้างโอกาส
ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา

2
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โรงเรียนทั้งหมดใน
โครงการ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

มีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ

มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนโครงการ

สนับสนุนเงินเดือน 
ครูรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 
สอนในโรงเรียนสังกัด 
กทม. และ คาทอลิก

สอนในโรงเรียน

ครู รุ่นที่ 3จำานวน 10 คน 
สอนโรงเรียนในเครือข่ายยุวพัฒน์

โรงเรียน

คน

คน

โรงเรียน

โรงเรียน
คน

เป้าหมาย
ลดความเหลื่อมล้ำาและพัฒนาคุณภาพการสอนร่วมกับ 100 โรงเรียน

40

11,375 8,050

70
จำานวนครูผู้นำา

การเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดจากรุ่นที่ 2 

และรุ่นที่ 3 

โรงเรียน
4
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สนันสนุนโครงการ

www.teachforthailand.org

facebook.com/teachforthailand 

E-mail: partnerships@teachforthailand.org

สนใจสมัครโครงการครูผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 
recruitment@teachforthailand.org

   ได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่าง

เท่าเทียมจากครูผู้นำา
การเปลี่ยนแปลง

https://www.youtube.com/watch?v=yVNuz8bnrkY
https://web.facebook.com/TeachForThailand/?fref=ts
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เป้าหมาย
ลดความเหลื่อมล้ำาและพัฒนาคุณภาพการสอนร่วมกับ 100 โรงเรียน
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สนันสนุนโครงการ สร้างห้องเรียนดิจิทัล

www.learneducation.co.th
facebook.com/learneducation
E-mail: info@learn.co.th, 
Tanin@learn.co.th
Tel.  081-7711101, 086-3200063

ลดความเหลื่อมล้ำา
ทางการศึกษา

กับระบบห้องเรียน
ยุคใหม่ในโลกดิจิทัล

https://www.youtube.com/watch?v=h3yRf8l3Ysw&t=72s
https://web.facebook.com/LearnEducationThai/?fref=ts
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จำานวนนักเรียนที่ได้รับประโยชน์

รายบุคคล

ระดับ
โรงเรียน

ทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี

พัฒนาคุณภาพการเรียนคณิต
ด้วยระบบห้องเรียนดิจิทัล 

กับ เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น 

พัฒนาคุณภาพการเรียน 
คณิต, วิทย์ และอังกฤษโดย 

ครูผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

2558 2559

โอกาสทางการศึกษาที่เกิดขึ้น

2,436 คน

767 คน

5,460 คน

6,166 คน

8,050 คน

4,515 คน
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ห้องเรียนดิจิทัลในโรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

No.

No.

กาญจนบุรี

1 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์

กาฬสินธ์ุ

2 หนองกุงศรีวิทยาคม

ขอนแก่น

3 น้ำาพองศึกษา 

ชัยภูมิ 

4  หนองบัวระเหว

เชียงใหม่ 

5 แม่ริมวิทยาคม 

เชียงราย 

6   เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย

นครสวรรค์ 

7  พนมรอกวิทยา

8  ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 

นครพนม 

9  ศรีโคตรบูรณ์

น่าน 

10  มัธยมป่ากลาง

11  บ่อเกลือ

12  ทุ่งช้าง

13 สา

14 นาน้อย

บุรีรัมย์ 

15  รวมมิตรวิทยา

ลพบุรี

16  บ้านวังเพลิง

17  บ้านเกาะรัง

ลำาพูน 

18  แม่ตืนวิทยา 

19  ทุ่งหัวช้างพิทยาคม

สุรินทร์ 

20  บ้านหนองคันนา

สระแก้ว 

21  อรัญประเทศ

หนองบัวลำาพู

22  นาวังศึกษาวิช
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นักเรียนได้เรียน
ในห้องเรียนดิจิทัล

คน

โรงเรียน

22
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ครูผู้นำาการเปลี่ยนแปลง

โรงเรียน

โรงเรียน

No.

No.

กรุงเทพฯ

1 แก่นทองอุปถัมภ์ 

2 เคหะทุ่งสองห้องวิทยา2 

3 ฉิมพลี

4 ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

5 ไทยนิยมสงเคราะห์

6 นาหลวง

7 บางยี่ขันวิทยาคม

8 เพี้ยนพินอนุสรณ์

9 มัธยมปุรณาวาส

10 แย้มจาดวิชชานุสรณ์

11 ลอยสายอนุสรณ์

12 วัดเกาะสุวรรณาราม

13 วัดไทร

14 วัดบางปะกอก

15 วัดปทุมวนาราม

กรุงเทพฯ

16 วัดมัชฌันติการาม

17 วัดเวฬุวนาราม

18 วัดสามง่าม

19 มัธยมวัดสุทธาราม

20 วัดแสมดำา

21 วัดอ่างแก้ว

22 เสนานิคม

23 มักกะสันพิทยา

24 วาสุเทวี

25 แม่พระประจักษ์

นครปฐม

26 ยอแซฟอุปถัมภ์

นนทบุรี

27 วัดบางน้ำาผึ้งใน

ปทุมธานี

28 วัดปรมัยยิกาวาส

สมุทรปราการ

29 วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์

สุพรรณบุรี

30 พระวิสุทธิวงส์ 
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นักเรียนได้รับการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ

คน

โรงเรียน

30
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เผยแพร ่ศิ ลปะ เด็ก 
สร้างการรบัรูเ้กีย่วกบัปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชัน และปลูก
ฝังให้เยาวชนมีจิตส�านึก
คุณธรรม ผ่านนิทรรศการ
ภาพศิลปะเด็ก ‘คนไทย ไม่
โกง’ มีผู ้ เข ้าชมงานกว่า 
15,000 คน (ระยะเวลา
แสดง ง านประมาณ 2 
สัปดาห์)

ปลูกจิตส�านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน�้าผ่าน
กิ จ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ ก ว ด
ศลิปกรรมยวุพฒัน์ คร้ังที ่23 
ในหัวข้อ ‘สายน�้า คุณค่า
แห่งชีวิต’ โดยมีนักเรียนส่ง
ผลงานเข้าประกวดมากกว่า 
1,800 คน จาก 60 จังหวัด 
ทั่วประเทศ

นิทรรศการศิลปะเด็ก 
“คนไทยไม่โกง”
ระหว่างวันที่  12-24 มกราคม 2559
หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร

การตัดสินการประกวด
ศิลปกรรยุวพัฒน์ ครั้งที่ 23
 “สายน้ำา คุณค่าแห่งชีวิต” 
วันที่ 25 กันยายน 2559

สร้างความตระหนักรู้ ในปัญหาสังคมและปลูกฝังให้เยาวชนมี

จิตสำานึกต่อสังคมและส่วนรวม

สร้างจิตสำานึกที่ดีต่อสังคม
และส่วนรวม

3
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มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ และหอศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
จัดการประกวดศิลปกรรมยวุพัฒนข์ึน้
เป็น ครั้งที่ 23 ประจำาปี 2559 หัวข้อ 
“สายน้ำาคุณค่าแห่งชีวิต”

พิธีมอบรางวัล  ศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 23  
“สายน้ำาคุณค่าแห่งชีวิต” 
หอศิลปแห่งกรุงเทพมหานคร 
ระหว่างวันที่  17-22 มกราคม 2560

มีผู้ร่วมเข้าชมงาน

12,519 
คน

ระยะเวลาแสดงงาน

ประมาณ 1 สัปดาห์
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รางวัลยอดเยี่ยม (อุดมศึกษา)
น.ส.อัญชลิกา แก้วจันทร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.กรุงเทพฯ

“น้ำ� สิ่งที่สรรค์สร้�งให้มนุษย์

ได้มีอ�ห�ร แหล่งที่อยู่อ�ศัย 

รวมถึงอ�ชีพที่สร้�ง

คว�มสุขให้แก่ผู้ทำ� 

น้ำ� สิ่งที่สร้�งคว�มร่มเย็นให้

แก่ร่�งก�ย และจิตใจของ

คนม�กม�ยให้สงบ”
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ภาพร่วมแสดง (ม.1- ม.3)
น.ส.กัลยรัตน์ ด้วงงาม

โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา

“สื่อถึงน้ำ�ที่ไปหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิต

บนโลก ไม่ว่�จะเป็นพืชหรือสัตว์

ต่�งๆ และมนุษย์ น้ำ�ยังเพิ่มคว�ม

สนุกสน�นแก่เด็กๆ และสัตว์”

รางวัลชมเชย (อ.1 – ป.3)
ด.ช.เบส ทานัน อายุ 7 ปี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51
จ.บุรีรัมย์ 

“เด็กๆ พ�กันเล่นน้ำ�ลำ�คลองที่

สะอ�ดอย่�งสนุกสน�น”
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ต่อยอดความคิด 

พัฒนามุมมอง

และแนวคิดในการ

เลือกใช้ชีวิต
มกีารเพิม่เนือ้หาบนเวบ็ไซต์ ‘มมุมธัยม’ 

และ เฟซบุ๊ก เพื่อให้นักเรียนทุนและเยาวชน
ทั่วไปได้ข้อมูลและแนวทางที่เป็นประโยชน์
ต่อการด�าเนินชีวิต www.yuvabadhana-
foundation.org/มุมมัธยม  

มีการปรับโฉมและ
เน้ือหายุวพัฒน์สารเพื่อ
ให้นักเรียนทุนสามารถ
น�าไปต่อยอดความคิด
และใช้พัฒนาตนเองใน
ด้านต่างๆ ได้ โดยได้จัด
ท�า 4 ฉบับ/ปี และส่งให้
นักเรียนทุนกว่า 4,500 
คน/ ฉบับ

แนะนำาแนวทาง แบบอย่างที่ดี และ

พัฒนาแนวคิดและมุมมองในการ

เลือกใช้ชีวิตแก่เยาวชนผ่าน สื่อ

ต่างๆ ของมูลนิธิฯ

4

http://www.yuvabadhanafoundation.org/index.php?q=highschool/knowourselves
http://www.yuvabadhanafoundation.org/index.php?q=highschool/knowourselves
http://www.yuvabadhanafoundation.org/index.php?q=highschool/knowourselves
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“หนูชอบอ่านมากค่ะยุวพัฒน์สาร 
เหมือนหนังสือที่ให้แสงน�าทางในสิ่งที่
เราไม่รู้ค่ะ ให้ความรู้ ท�าให้เรารักการ
อ่าน แถมได้ร่วมกจิกรรม สนกุๆด้วยคะ

หนูชอบอ่านยุวพัฒน์สารทุกเล่ม
เลยคะ เพราะว่าทุกๆ เล่มนั้นมีเนื้อหา
ที่น่าสนใจ เช่น การท�าอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้และมีแนวทางการเลอืกอาชพีใน
อนาคตด้วยค่ะ

“หนชูอบอ่านยวุพฒัน์สาร และหนู
ชอบเล่มสชีมพมูากเลย ทีห่นชูอบเพราะ
มเีรือ่งเกีย่วกับการเลือกเรยีนว่า จบ ม.3 
เราควรเรียนต่อไร ท�าให้เรารู ้ตัวเอง 
ว่าจริงๆ เราถนัดวิชา
อะไร เราควรเลือกเรียน
ต่อในสายการเรียนไหน
ค่ะ   แล้วก็ชอบคอลัมน์
เรื่องที่น�าใบเตยมาพับ
เป็นกุหลาบ สามารถน�า
มาหารายได้ ได้ด้วยค่ะ”

“ผมชอบยุวพัฒน์สารตรงที่มีกิจกรรมเล่นเกมส์ และก็มี
ข้อมูลการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ครับ   อยากให้มีเนื้อหาข้อมูล
อัตราการว่าจ้างงานเพิ่มด้วย ผมอยากรู้จักต�าแหน่งงานต่างๆ 
ให้มากขึ้นกว่านี้    รวมถึงเนื้อหาให้รู้จักตัวเองจริงๆ ครับ คือ 
ผมไม่รู้ตัวเองครับว่าจริงๆ แล้วชอบอะไร

ด.ญ.น้องเบญญทิพย์ 
จ.อุบลราชธานี

ด.ญ. กัญญ์รา 
จ.ภูเก็ต

ด.ช. หนุ่มเครือ 
จ.แม่ฮ่องสอน

 ด.ญ. สุนันทา 
จ.อุบลราชธานี

http://bit.ly/2o3ii3U
http://bit.ly/2nAjRJX
http://bit.ly/2mTiFxH
http://bit.ly/2lpKjp0
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การดูแล
นักเรียนทุน

ดูแล ติดตาม ให้กำาลังใจ และ

เป็นท่ีพึ่งทางใจให้กับนักเรียน

ทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

ปี 2559 ได้รับจดหมาย
จากนักเรียนเฉลี่ยเดือนละ
ประมาณ  600 ฉบับ และ 
ตอบกลับได้ประมาณ 52%

มี ก า ร โ ท ร พู ด คุ ย /
สอบถามความเป็นไปและ
ติดตามนักเรียนในกลุ่มที่ไม่
ส่งใบเกรด/ขาดการติดต่อ 
โดยได้พดูคยุกับนกัเรยีนแล้ว 
ประมาณ 695 คน

มีการลงพื้ นที่ เ ยี่ ยม
นักเรียนทุนที่โรงเรียน/บ้าน
ได้ 255 คน

พูดคุย
ทางโทรศัพท์

จดหมาย
/ อีเมล / เฟสบุ๊ค

เยี่ยมติดตาม
นักเรียนทุน

5



34

พ
ัฒ

นาก
ารศ

ึก
ษาเพ

ื่อ
เยาวชนขาด

โอ
ก

าส

ติดตามดูแล

ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุน
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“ตอนนีห้นตู้องท�างานไปด้วย เรยีน
ไปด้วย แต่หนูเลือกที่จะท�า เพราะหนู
ไม่อยากให้แม่หนูเหนื่อยมากไปกว่านี้
ค่ะ หนกูจ็ะตัง้ใจเรยีนและเป็นเดก็ดขีอง
แม่และคนอื่นๆ ค่ะ”

น้องณัฐธิดา จ.กาญจนบุรี
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“ขอบคณุทีใ่ห้ทนุการศกึษาหนู ท�าให้แบ่งเบาภาระของ
พ่อแม่ได้มากเลย แถมยังแบ่งเบาภาระของคุณตาคุณยาย
อกีด้วยค่ะ ภูมใิจมากทีไ่ด้ทนุน้ี ทนุน้ีท�าให้หนตูัง้ใจเรยีนให้
มากขึ้นกว่าเดิมค่ะ”

น้องพัชรีภรณ์ จ.เชียงราย
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งานคืนสู่เหย้านักเรียนทุนยุวพัฒน์
ขอบคุณ “คุณโอกาส”  
28 พฤษภาคม 2559

ผลลัพธ์จากการได้รับโอกาสทางการศึกษา ได้สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับ
ประเทศไทย มีอาชีพการงานที่มั่นคงสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว หลายคน
ไม่ลืมที่จะตอบแทนคืนกลับสู่สังคมจากกองทุน “พี่ให้น้อง” กองทุนที่อดีตรุ่นพ่ี
นกัเรยีนทนุร่วมกันสมทบทุนการศึกษาให้กบัรุน่น้อง รวมถงึการเข้าร่วมเป็นอาสาน�า
ความรู้และประสบการณ์ของตนมาช่วยเหลืองานของมูลนิธิฯ ในการดูแลรุ่นน้อง 
อีกด้วย 

นักเรียนทุนยุวพัฒน์
อีกหนึ่งกำาลังสำาคัญในสังคมไทย

https://www.youtube.com/watch?v=uRvJNTd4LEI
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ปี 2559 

บริจาคสะสม 
2555-2559

บาท

น้ำาใจจากรุ่นพี่ ... กองทุนพี่ให้น้อง

171,258

385,647
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นักเรียนทุน
ของเราวันนี้

ทำาอะไร
อยู่บ้าง

https://www.youtube.com/watch?v=M9pX78z5Qp4
https://www.youtube.com/watch?v=cFX4I0LyBSI
https://www.youtube.com/watch?v=M9pX78z5Qp4
https://www.youtube.com/watch?v=cFX4I0LyBSI
https://www.youtube.com/watch?v=M9pX78z5Qp4
https://www.youtube.com/watch?v=cFX4I0LyBSI
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ดูแลคุณพ่อและครอบครัว คิดว่าตัวเอง
ได้รับโอกาสท่ีดีมากๆ ในเมื่อได้รับ
โอกาสดีกว่าคนอื่นแล้วก็เลยตั้งใจเรียน
หนังสือ อยากท�าตามความฝันของ 
คุณพ่อคุณแม่ ใช้เงินทุนท่ีได้รับให้เกิด
ประโยชน์สูงสดุเพือ่ไม่ให้คนทีใ่ห้โอกาส
กับเราผิดหวงั.... มาถึงจุดนีคิ้ดว่าตัวเอง
ท�าสิ่งที่เกิดประโยชน์ เป็นสิ่งที่มีคุณค่า
ต่อวชิาชพี จะพฒันาการท�างานให้ดีต่อ
ไปเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการดูแล
คนไข้” 

จะพัฒนาการท�างานให้ดีต่อไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลคนไข้”

อัมพวัน จิตประสาร 
นางพยาบาลวิชาชีพ
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ 
ปี 2536-2541

ชีวิตที่ได้มาจาก “การศึกษา”

https://www.youtube.com/watch?v=z70IfydwjYE&t=13s
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ส่วนหน่ึงเราก็เกิดมาจากชนบท เราก็
เห็นสภาพว่ามันไม่ได้มีการพัฒนาเลย 
ไม่ค่อยมีใครเห็นหรือว่าลงไปช่วยแก้ไข 
เราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งท่ีพอจะท�าได้ 
อยากท่ีจะช่วยพัฒนาถึงแม้ว่าจะไม่ได้
มาก อย่างน้อยได้พัฒนาคนก็ยังดี... 
เมื่อเราเห็นลูกศิษย์ ท่ีเราสอนจบไป
ท�างานในสิง่ทีต่วัเองรกั มคีรอบครวั มัน
ก็เป็นความภาคภูมิใจท่ีเราเป็นส่วนที่
ท�าให้พวกเขามีโอกาสประสบความ
ส�าเร็จในชีวิต” 

ไพรสนฑ์ จันทนูศร
ครูวิชางานช่างอุตสาหกรรม
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ 
ปี 2545-2547

เมื่อเราเห็นลูกศิษย์ที่ เราสอนจบไปท�างาน 
ในสิ่ งที่ตัวเองรัก มีครอบครัว มันก็ เป ็น 
ความภูมิใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้พวกเขามี
โอกาสประสบความส�าเร็จในชีวิต

ชีวิตที่ได้มาจาก “การศึกษา”

https://www.youtube.com/watch?v=0oOhiN5aWNE&t=4s
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“เหตผุลทีเ่ลอืกกลบัมาท�างาน
ในชุมชนที่บ้านเกิด ก็คือ ใกล้บ้าน 
ได้ดูแลครอบครัว ก็คือ คุณแม่ 
ภูมิใจที่ได้อยู ่กับแม่ เราได้ดูแล
คนในชุมชนด้วย ซึ่งเราก็ได้น�า
ความรู ้และประสบการณ์ที่เรามี 
เอามาดูแลคนในชุมชนของเราเอง
ค่ะ ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับโอกาสใน
วันนั้น อาจจะไม่ได้ท�าอย่างที่ได้
ตั้งใจ อย่างที่เป็นทุกวันนี้ค่ะ”

“...ล�าบากมากตั้งแต่เป็น
เด็ก จะเรียนต่อยังไงไม่มีใครส่ง 
พอเราได ้มี ข้ึนบ ้างก็อยากจะ
ตอบแทนให้ทุกคนที่อยู่รอบตัว
เราสบาย..เป ้าหมายคือเลี้ยง 
ตวัเองได้เลีย้งพ่อแม่ได้ด้วยธุรกจิ
เลก็ๆ ส�าหรบัตวัเอง ถอืว่าประสบ
ความส�าเร็จแล้ว ”

ชีวิตที่ได้มาจาก “การศึกษา”

จินตนา วงศ์ไชย
ทันตาภิบาล

อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์
ปี 2545-2550 

ธรมภร เอี่ยมละออ
เจ้าของร้านดอกไม้ 
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ 
ปี 2538-2542

. . .ได ้น�าความรู ้และ
ประสบการณ์ท่ีเรามี 
เ อ า ม า ดู แ ล ค น ใ น
ชุมชนของเราเอง

พอเราได้มีขึ้นบ้างก็
อยากตอบแทนให้ทุก
คนที่ อยู ่ รอบตัวเรา
สบาย



“คุณโอกาส”
น้ำาใจจากทุกภาคส่วนในสังคม
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จากการสร้าง
ความร่วมมือ

จากการสร้าง
การมีส่วนร่วม

“คุณโอกาส”
น้ำาใจจากทุกภาคส่วนในสังคม
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สร้าง
ความร่วมมือ

11.1 

ความร่วมมือและนำ้าใจจาก

คนในสงัคมและองค์กรในด้าน

ต ่างๆ เป ็นอีกหน่ึงป ัจจัย

สำาคัญที่จะช่วยกันผลักดันให้

งานพัฒนาเยาวชนบรรลุ 

เป้าหมาย 

1
พัฒนา
เยาวชน

ขาด
โอกาส

กองทุน
เพื่อ

การศึกษา

สร้างความร่วมมือกับ
ภาคเีครอืข่ายด้านการศกึษา
เพือ่ขยายงานพฒันาเยาวชน
ที่ ข าด โอกาสและสร ้ า ง
ผลลัพธ์ทางสังคมได้มากขึน้ 
โดยมีภาคีหลัก คือ เลิร์น 
เอ็ดดูเคชั่น (Learn Educa-
tion), ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ 
(Teach for Thailand),  
เอ็ดวิงส์ (EdWINGS) และม ี
เป ้าหมายในการพัฒนา
เยาวชนทีข่าดโอกาสให้ได้ถงึ  
100 โรงเรียน โดยได้ด�าเนิน
การไปแล้ว 22 โรงเรียนใน 
ปี 2559

สร้างความร่วมมือกับ
องค์กรเอกชน/กลุ่มบุคคล
ทั่วไปในการสนับสนุนทุน
การศึกษาแบบต่อเนื่องแก่
เยาวชนที่ขาดโอกาส โดย 
มูลนิธิฯ เป็นตัวกลางในการ
บริหารจัดการ

ในปี 2559 
สามารถระดมทุน

การศึกษาได้ 

ล้านบาท 

เพิ่มจาก  
7.6 ล้านบาท
ในปี 2558
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องค์กร
ร่วมสนับสนุน
ทุนการศึกษา

บริษัท ซีฟโก้ จำากัด 
(มหาชน)

“โครงการไฟฟ้า” โดย 
มูลนิธิทีเอ็มบี

โรงแรมเพนนินซูล่า 
กรุงเทพฯ 
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องค์กร
ร่วมสนับสนุน
ทุนการศึกษา

เดิน-วิ่งส่งน้องเรียน ครั้งที่ 2
สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

โรงเรียนเป่ายิ้งฉุบ
โดย ดิ เอ็ม ดิสทริค พีเพิล

จำาหน่ายภาพศิลปะเด็กและกิจกรรม Run For Children วิ่งเพื่อน้อง 
โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ
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ม

องค์กรร่วมระดมทุน
ผ่านกิจกรรม

องค์กร
ร่วมจัดกิจกรรม

เพื่อน้อง

“Giving Back” บริษัท ฟิเดลิตี้อินฟอร์
เมชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำากัด 
และพนักงาน 

แคมเปญพวงกุญแจ “HAPPY WHALE”
บริษัทอีซูซุ กรุงเทพ เซลล์ จำากัด 
และ บริษัทอีซูซุ กรุงเทพ บริการ จำากัด

คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ 
เรียนรู้ประสบการณ์อาชีพ
ในเมืองจำาลอง “Memories 
Through Time Moments”แคมเปญ “แซ่บทำาดีเพื่อแม่”

บริษัทยอดน้ำาพริก
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สร้าง
การมีส่วนร่วม

400
เปิดโอกาสให้คนในสังคมได้

เ ข ้ ามา มีส ่ วนร ่ วม ในงาน

พัฒนาเยาวชนด้วยการเป็น

อาสาสมัคร โดยมีการบริหาร

จดัการ อย่างเป็นระบบและต่อ

เนื่อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีมี

คุณภาพ

2
อาสา

ยุวพัฒน์
ต่อเนื่อง

อาสา
ยุวพัฒน์

จาก
กิจกรรม

ร่วมมือกับเครือข่ายจิต
อาสา (VSN) และ Voluntary 
Service Overseas (VSO) 
เพื่ อ ส ร ้ า ง ระบบบริ ห า ร
จั ดการอาสาสมัครของ 
มูลนิธิฯ อย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืน โดยได้อาสาสมัคร
แบบต่อเนื่อง รุ่นที่ 1 แล้ว
จ�านวน 25 คน และคาดว่า
จะได้อาสาสมัครแบบต่อ
เนื่อง รุ่นที่ 2 อีก 30 คน

ระหว่างปี ยังมีอาสา
สมัครแบบครั้งคราวจาก
องค์กรต่างๆ อาทิ  ซิตี้
แบงก์, ธนาคารกสิกรไทย 
และกสิกร บซิิเนส เทคโนโลยี 
กรุป๊(KBTG), ธนาคารกรงุศร ี
อยุธยา รวมประมาณ 300-
400 คน และ อาสาสมัครที่
มส่ีวนกบัการจดัท�า ยุวพัฒน์
สาร อกีประมาณ 30 คนและ 
1 องค์กร

จำานวน
อาสายุวพัฒน์
กว่า 

คน
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ม

อาสายุวพัฒน์

กิจกรรมพี่อาสา
ตอบจดหมายเพื่อน้อง 

Citi Bank: Citi Global 
Community Day  

ธนาคารกสิกรไทย:  
Green DNA
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ทุก
ภ

าค
ส่วนในสังค

ม

อาสายุวพัฒน์

กิจกรรมพี่อาสา
ตอบจดหมายเพื่อน้อง 

ธนาคารกสิกรไทย:  
Green DNA

ธนาคารกสิกรไทย:  
คนกสิกรไทย 20,000 ชั่วโมง  
ทำาดี ทำาได้
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ม

อาสายุวพัฒน์

กิจกรรมพี่อาสา
ตอบจดหมายเพื่อน้อง 

กิจกรรมกิจกรรม
สร้างการมีส่วนร่วม 

ตลาดน้ำาใจ “โครงการปันน้ำาใจให้น้อง”  
ครั้งที่ 1

คนไทยขอมือหน่อย 2016: 
Ratchaprasong, 
The Sharing street

ถนนปันกัน ปี 5 :
“ฉันท้า  เธอทาย”
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ม
อาสาอ่าน สร้างโอกาส 
ส่งน้องเรียน 

ปฐมนิเทศ อาสา
อ่าน รุ่นที่ 1 
17 ธันวาคม 
2559

...มีส่วนร่วมในการคัดกรองนักเรียนผู้ขอทุนการศึกษาปี 2560 ผ่าน

การอ่านใบสมัครขอทุนการศึกษา

25
อาสาอ่าน รุ่นที่ 1

จำานวน

คน

...สิ่งที่ได้กลับมาหลังจากที่ประเมินแล้วก็อ่านข้อมูลมากมาย 
จรงิๆ แล้ว เราได้มากกว่าท่ีเราให้อกี เรากลายเป็นผูรั้บ ได้รับข้อมลู 
ได้รับจิตบริสุทธิ์ของเด็กๆ ถึงแม้ว่าเขาจะยากล�าบากแค่ไหน ทุก
คนก็เขียนมาว่าเขาพยายาม... ได้รับรู้ทัศนคติด้านบวกของเด็กๆ 
เหล่านี้ ท�าให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้น สรุปว่าได้ทั้งให้ ได้ทั้งรับ 
เรียนรู้กันไป”

อาสาอ่าน  รุ่นที่ 1... คัทลียา องคสิงห 
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อาสาเยี่ยมนักเรียนทุน

นักเรียนอาสา

ไม่มีรูป
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คุณเสนธิป  ศรีไพพรรณ
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท บิสเนส เนวิเกเตอร์ 
คอนซัลติง จำากัด

ถ้ามองในเร่ืองการลงทุน น่าจะ
เป็นการลงทนุทีคุ้่มค่าและน่าตืน่เต้น
ที่สุด เห็นชัดว่าเปลี่ยนชีวิตคนๆ นึง
ได้ เป็นการให้โอกาสคนอ่ืนทีเ่ขาต้อง
การมากๆ

จากใจผู้ให้โอกาส

https://www.youtube.com/watch?v=FKU8VbWaPMc


56

“ค
ุณ

โอ
ก

าส”
น้ำาใจจาก

ทุก
ภ

าค
ส่วนในสังค

ม

ระดมทุนผ่าน 
crowd funding 

เทใจ.คอม

ระดมทุน

การศึกษาได้

หมายเหตุ: ระดมทุนในปี 2559 
และจะได้รับบริจาคเงินในปี 2560

แคมเปญ 

#100live 

schallenge

ระดมทุนการ

ศึกษาได้

ระดมทุนโครงการ 

“ส่งน้องเรียน 

สร้างเด็กดี” ได้

 

บาท

ส่งน้องเรียน 

คน

เรียนต่อชั้น  

ม.1- ม.3

บาท

บาท

2,975,980
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ม
อาสาสมัคร ร่วมจัดทำา

“ยุวพัฒสาร”
หนังสือดี เพื่อน้อง

เอื้อเฟื้อ

บทความจาก 

บริษัท นานมีบุ๊คส์ 

จำากัด

นักเขียน:

คิ้วต่ำา

อาสาร่วม

จัดทำาหนังสือ

ยุวพัฒน์สาร

องค์กร

คน

แบ่งปัน

เรื่องราว 

จากนักเขียน

อาสาสมัคร



สื่อสารเพื่อ

เด็กขาดโอกาส
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สื่อสารเพื่อ
เด็กขาดโอกาส

ในปี 2559 ได้มีการสื่อสาร

เพื่อให้คนในสังคมได้เข ้าใจ 

เห็นด้วย และลงมือทำา ผ่าน

โครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ  

ไม่ว่าจะเป็นประเดน็ปัญหาการ

ศึกษาของเยาวชนไทย, เป้า

ห ม า ย ข อ ง ก า ร ทำ า ง า น

พัฒนาการศึกษาเพื่อแก้ ไข

ปัญหา,  กิจกรรม และการ

ดำาเนินงานของมูลนธิฯิ,  ความ

โปร่งใส ฯลฯ

การสื่อสาร 
ออนไลน์

การสื่อสาร 
ออฟไลน์

ผ่านช่องทาง เว็บไซต์/ 
เฟสบุ๊ค/ ไลน์แอด/ ยูทูป
ผลิตสื่อคลิปวิดีโอ / ภาคี
สื่อสารออนไลน์ เทใจ.คอม, 
เครือข่ายจิตอาสา

ในรูปแบบ จดหมาย
ข่าว/ การออกบูธกิจกรรม/ 
การน�าเสนอข้อมูลให้กับ
องค์กรต่างๆ / บทความใน
สื่อสิ่งพิมพ์

เฟสบุ๊ค แฟนเพจ 

ราย

จำานวนผู้เข้าชม

เว็บไซต์ 

ราย

6,596

38,776
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ฮีโร่ ...ตอนจบที่ “คุณ” สร้างได้ 
สร้างการรับรู้ปัญหาเด็กขาดโอกาส เชิญชวนให้ทุกคน

ร่วมเป็นคุณโอกาสผ่านภายพนตร์สั้น

มีผู้เข้าชมกว่า

ราย
50,000

https://www.youtube.com/watch?v=Ygv1fxEMYig
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จดหมายข่าวยุวพัฒน์ 
จำานวน 2 ฉบับ/ปี

เผยแพร่ข้อมูล และ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของมูลนิธิฯ 

และร้านปันกัน

จัดทำาเผยแพร่
ฉบับละ 

ชุด
12,000



สนับสนุนการทำางาน

เพื่อสังคม

ร่วมกับภาคีในด้านต่างๆ
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เสริมสร้าง
อนามัย

ที่ดีและความเข้าใจ
ในเด็ก

สนับสนุน
การช่วยเหลือ

และฟื้นฟูสุขภาพ

การขยาย
ความร่วมมือ

และสร้างการมี
ส่วนร่วมในสังคม

สนับสนุนการทำางานเพื่อสังคม
ร่วมกับภาคี
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เสริมสร้าง
สุขภาพ

อนามัยที่ดี
และความเข้าใจ

ในเด็ก

ร่วมส่งเสริมโครงการที่เป็น

ประโยขน์ต่อเดก็และเยาวชนใน

ด้านอื่นๆ ดังนี้

1

การดู แลและความ
เข้าใจในเด็กพิเศษ ผ่าน
มูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม 

เพื่อโภชนาการเด็กที่
ขาดแคลน ผ่านโครงการ ฟูด้ 
ฟอร์ กู้ด

เพื่อการช่วยเด็กป่วย
ยากไร้ผ่านมูลนิธิยุวรักษ์

https://web.facebook.com/specialrainbow/?pnref=story
https://web.facebook.com/food4goodth/?fref=ts
https://web.facebook.com/yuvaraksa.foundation/?pnref=story
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มูลนิธิ เดอะ เรนโบว์ รูม  
เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ

facebook.com/ special rainbow  

E-mail: hello@therainbowroom.org   

โทร 02-023 2396

ร่วมสนับสนุนโครงการ

มูลนิธิ เดอะ เรนโบว ์ รูม มี
วตัถปุระสงค์เพือ่สร้างความตระหนกัใน
เชิงบวกเกี่ยวกับความต้องการพิเศษ 
ผ่านการแบ่งปันข้อมูล ประสบการณ์ 
ก�าลังใจ และพลังเสริมจากพ่อแม่สู่พ่อ
แม่ โดยมผีูเ้ช่ียวชาญให้ค�าปรึกษา  ทัง้นี้ 
มูลนิธิฯ มุ่งมั่นท่ีจะท�างานด้านความ
เข้าใจในเชงิบวกเก่ียวกบัความต้องการ
พเิศษอย่างต่อเนือ่งในสงัคมไทย เพือ่ให้
บุคคลที่มีความต้องการพิเศษเติบโตได้
อย ่างเต็มศักยภาพและเป ็นบุคคล
คุณภาพของสังคมได้ในอนาคต 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AmI7KPTA9FQ
https://web.facebook.com/therainbowroombkk?fref=ts
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ผลการดำาเนินงาน

จัดกิจกรรมให้ความรู ้แก่พ่อแม่
และผู้สนใจรวม 48 ครั้ง และกิจกรรม
ครอบครวั 15 ครัง้  โดยมีความพงึพอใจ
ของผู้ร่วมกิจกรรม  พอใจมาก 99% 
พอใจ 1%  

โครงการศิลปะการสร้างสายรุ้ง 
ตอน ละครหุน่แนวทดลอง เม่ือวนัที ่19-
20 มีนาคม 2559 ในโอกาสฉลองวัน 
ดาวน์ซินโดรมโลกและวันออทิสซึมโลก 
ที ่Creative Industry  มีศลิปินผู้เข้าร่วม
โครงการ 16 ท่าน นักแสดง 46 ท่าน 
(เด็ก 36, ผู้ปกครอง 10) และมีเพื่อน
อาสา 22 มีผู้เข้าชมทั้งหมดประมาณ 
400 คน

โครงการ The Rainbow Run 2016 
วิ่งเพื่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ  ในวัน
ที่ 12 มิถุนายน 2559 ภายใต้แนวคิด 
“ฉันท�าได้” หรือ “I Am Able”   โดยมี
นักวิ่งลงทะเบียนประมาณ 5,800 คน 
และมาร่วมงานประมาณ 4,500 คน มี
เพื่อนอาสา 80 คน 

 สร้างการมส่ีวนร่วมและสร้างการ
รับรู้ผ่านกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม

เป ็นตัวแทนร ่วมกิจกรรมนอก
สถานที่ในประเทศและต่างประเทศ 5 
ครั้ง อาทิ การประชุมสภาคนพิเศษ ที่
จังหวัด ขอนแก่น งาน TEDx เชียงใหม่ 
และยังมี โอกาสไปเป็นวิทยากรงาน 
สัมมนาทีพ่พิธิภัณฑ์ไร้พรมแดน No-ma 
Borderless Museum เมอืงชกิะ ประเทศ
ญี่ปุ่น เป็นต้น

https://www.youtube.com/watch?v=uJYBcTVJRIM
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ฟู้ดฟอร์กู้ด  
“พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย” เพื่อโภชนาการเด็กขาดแคลน

www.food4good.in.th

facebook.com/ food4goodth

E-mail: info@food4good.in.th 

โทร 02-301 1144

เกิดขึ้นจากความตั้งใจดีของเครือข่ายร้านอาหาร
และโรงแรม ที่ต้องการใช้ธุรกิจของตนเองเป็นกลไก 
ขับเคลื่อนสังคม โดยน�ารายได้จากการขายอาหารให้
เมนูที่ร่วมโครงการไปช่วยเหลือเร่ืองโภชนาการของ
เด็กๆ ในประเทศไทย

เลือกรายการอาหาร
ที่เข้าร่วมโครงการ

Food4Good

ลูกค้าอิ่มอร่อย
กินอาหารคุณภาพ

ค่าอาหารส่วนหนึ่ง
เปลี่ยนเป็น

อาหารให้น้อง
น้องๆ ได้รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์

1

4

สนใจสนับสนุนหรือเข้าร่วมโครงการ

2

3

https://www.youtube.com/watch?v=pZrp_LZLyQ4&t=1s
https://web.facebook.com/food4goodth/?fref=ts
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ผลการดำาเนินงาน

ภาคีร้านอาหาร
ค่าการจัดการ

เงินบริจาคจากการ

ออกบูธขายอาหาร

จำาหน่ายสินค้า

สนับสนุน

โภชนาการเด็ก

เงินบริจาคผ่าน

การสั่งเมนูจาก

ร้านอาหาร

และโรงแรม

OUR PROMISE

OUR INCOME
เงินบริจาค

85

1,584,451

เด็กๆ ที่ช่วยเหลือ

95%

87%

5%

9%

5%
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สหทัยมูลนิธิ

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง

โรงเรียนบ้านแม่เงา

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา

28%
14%

14%

14%

14% 14%

OUR REACH
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มูลนิธิยุวรักษ์  
เพื่อการช่วยเหลือเด็กป่วยยากไร้

facebook.com/yuvaraksa.foundation

E-mail: yuvaraksa2529@gmail.com 

โทร 02-314 5301 ต่อ 51-52

ช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลเด็กป่วย

ยากไร้ด้อยโอกาส โดยส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก

ที่ต้องการการรักษาดูแลอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบันมีเด็กในความดูแล
ทั้งหมด 145 คน และช่วย
เหลือค่าผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ
โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชยีงใหม่อกีจ�านวน 60  ราย 
รายละ 10,000.00 บาท รวม
เป็นเงินทั้งส้ิน 600,000.00  
บาท 

ระดมทุนจากการจ�าหน่าย
สินค้าแบ่งปัน 2 แห่ง ได้แก่ 
รามค�าแหง 24 และ ใน
ตลาดเสรีมาร์เก็ต เดอะไนน์ 
พระรามเก้า โดยในปีที่ผ่าน
มาสามารถระดมทุนได ้ 
5,062,867.80 บาท

ช่องทางติดต่อและสนับสนุน

ช่วยเหลือโครงการอาหาร
เช้าในศูนย์โครงการพัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต�าบลเขาน้อย จ.ลพบุรี  จัด
ส่งปัจจัยสนับสนุนให้เด็กๆ
ได้รบัอาหารทีมี่ประโยชน์ใน
การพัฒนาร ่างกาย สติ
ปัญญาเพ่ือเป็นก�าลังของ
สังคมต่อไป

จัดกิจกรรม ตลาดน�้าใจ  
“โครงการปันน�้าใจให้น้อง
คร้ังที่ 1” เพ่ือส่งเสริมให้
มูลนิธิต ่ างๆ มีพื้ นที่ จัด
กจิกรรมหารายได้และพบปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้บุคคลทั่วไปรู้จักมากขึ้น

ผลการดำาเนินงาน

https://web.facebook.com/yuvaraksa.foundation/?pnref=story
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การขยาย
ความร่วมมือ
และสร้างการ
มีส่วนร่วมใน

สังคม

2

สร้างการมีส่วนร่วม
เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ของสิ่งแวดล้อมและมนุษย์สังคมแห่งการแบ่งปัน

 ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข

โครงการที่มูลนิธิฯ

ดำาเนินงานเอง 

ร้านปันกัน 

โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อคนไทย ร่วมกับ มูลนิธิเอ็นไลฟ

https://web.facebook.com/pankansociety/?fref=ts
https://web.facebook.com/KhonThaiFoundation/?fref=ts
https://web.facebook.com/enlivefoundation/?fref=ts
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ร้านปันกัน  
โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ 

โครงการภายใต้การดำาเนินงานของ มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อการสร้าง

การมีส่วนร่วมของคนในสังคม ที่จะช่วยเหลือและมอบโอกาสทาง 

การศึกษาให้กับเยาวชนไทย ในรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคม

www.pankansociety.com

facebook.com/ pankansociety

IG: pankasociety 

E-mail: adminpankan@ybf.premier.co.th  

tel. 02-3011096, 081-9036639

ร่วมแบ่งปันได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=VqEB6MGOhW4
https://www.youtube.com/watch?v=UMGParfPQHE
https://web.facebook.com/pankansociety/?fref=ts
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ระดมทุนได้  

บาท

คิดเป็นทุนการศึกษา*

ทุน

ส่งน้องเรียนได้

คน

*ทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี (ม.1-6) 7,000 บาท/ปี

และต่อเนื่อง 3 ปี (ปวช. 1-3) 14,000 บาท/ปี

35,424,139 5,089 848

สร้างโอกาส
ทางการศึกษา
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สร้าง
การมีส่วนร่วม

ผู้บริจาคเงินเพื่อ                     
รับสินค้าแบ่งปัน

บาท

ผู้ปันสิ่งของ

คน 

ภาคี/องค์กรที่เข้าร่วม

องค์กร

นักปันอาสา

คน

สร้างการรับรู้ผ่านสื่อ (ออนไลน์)

ราย

แฟรนไชส์เพื่อการระดมทุน 
เพื่อสังคมในด้านอื่นๆ

         แห่ง

3,176

38,787

172

16,061

208,572

ผลการดำาเนินงาน



77

สนับสนุนก
ารทำางานเพ

ื่อ
สังค

ม
ร่วมก

ับภ
าค

ีในด
้านต

่างๆ

กิจกรรมสร้าง
การมีส่วนร่วม

ขยายสาขา
ร้านปันกัน 
ในปี 2559

สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน
และ การขยายเครือข่ายนักปัน 
ผ่านช่องทางต่างๆ 

สาขา ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

สาขา ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 

Pop up store 

ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ สีลม,   

เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ และ 

ซีคอน บางแค

      

Li
ne

@
 : 

ร้า
นป

ันก
ัน

อ่านรายงานประจำาปีได้ที่ www.pankansociety.com/ผลการดำาเนินงานร้านปันกัน

www.pankansociety.com

facebook.com/ pankansociety

IG: pankasociety 

E-mail: adminpankan@ybf.premier.co.th  

tel. 02-3011096, 081-9036639

ร่วมแบ่งปันได้ที่

http://pankansociety.com/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81
https://web.facebook.com/pankansociety/?fref=ts
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มูลนิธิเพื่อคนไทย

องค์กรสาธารณประโยชน์ที่มุ่ง

เน้นสร้างกลไกความร่วมมือ 

(Collaborative Platform) 

เพื่อให้พลเมืองที่มีส่วนร่วม 

เพื่อส่วนรวม (Active Citizen)  

สามารถมีส่วนร่วมลงมือแก้

ปัญหาสังคม  ผ่านกลไกที ่

แตกต่างหลากหลาย  โดยมุ่งเน้น 

การทำางานร่วมกับองค์กร

ตัวกลาง (Intermediary  

Organization) ผสานความ 

ร่วมมือ อำานวยความสะดวก และ

เชื่อมต่อทรัพยากรด้านต่างๆ  

ทั้งที่เป็นทุนมนุษย์ อันหมายถึง 

อาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญ  

ทุนเครือข่าย ทุนความรู้ และ 

ทุนเงิน แก่ภาคีเครือข่ายผู้ลงมือ

ปฏิบัติ อันนำาไปสู่การสร้าง

ผลลัพธ์ทางสังคม

www.khonthaifoundation.org 

facebook.com/ khonthaifoudation 

E-mail: khonthaifoundation@gmail.com  

โทร 02 301 1038

ร่วมสนับสนุน

อ่านรายงานประจำาปีได้ที่
http://khonthaifoundation.

org/th/resources/

https://www.youtube.com/watch?v=QoZ9v1V6jTs&t=97s
http://khonthaifoundation.org/wp-content/files/KTF_Annual_Report_2559_FINAL_21_April2017.pdf
https://web.facebook.com/KhonThaiFoundation/?fref=ts
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สร้างความร่วมมือผ่าน 
เครื่องมือหรือกลไก 
(Platform) 
ที่มูลนิธิเพื่อคนไทยร่วมกับ
ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจ
และภาคสังคมพัฒนาขึ้นเพื่อ
หลอมรวมพลังความร่วมมือ
จากคนไทยทุกภาคส่วนเป็นผู้
ลงมือทำาแก้ปัญหาสังคม

กลไกบรูณาการทรพัยากรระดบัประเทศ 
อันได้แก่ คน เครือข่าย ความรู้ เงิน ก่อ
ให้เกดิ ความเข้มแข็งของ “ระบบนเิวศ” 
งานพฒันาสงัคมไทยทีม่าจากการผสาน 
“ทรัพยากรร่วม” สู่ผู้รับประโยชน์

กลไกหลอมรวมงานอาสาสมัครท่ีเป็น
จุดนัดพบทางการขายระหว่างภาคเีครือ
ข่ายภาคสังคมและภาคธุรกิจ สร้าง
ตลาดนัดงานอาสาสมัคร หลอมรวม
ผู้คนทุกภาคส่วน ร่วมสร้างสังคมแห่ง
การแบ่งปัน  

ร่วมเป็นหนึ่งในร้อยพลังได้ที่

Facebook.com/ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

https://www.youtube.com/watch?v=CGk8KjKPiUE&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=Iq0e43tT2VE
https://web.facebook.com/ThailandCollaborationForChange/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
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เพื่อสังคมประเภทต่างๆ สามารถใช้
บรกิาร  เกดิสงัคมแห่งการแบ่งปัน “เงนิ
บริจาค” จากประชาชนทั่วไปสู่ผู ้รับ
ประโยชน์ผ่านการท�างานของนักสร้าง
การเปลี่ยนแปลง

*กลไกคนไทยขอมือหน่อย เป็น
ความร ่วมมือของมูลนิ ธิ เ พ่ือ 
คนไทยกับภาคธุรกิจที่ให้การ
สนับสนุนทรัพยากรหลายด้าน 
โดยเฉพาะ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 
และสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจ
ในย่านราชประสงค์

*กลไกเทใจ เป็นความร่วมมือ
ของมลูนธิิเพ่ือคนไทยกบัสถาบัน
เช้นจ์ฟิวชัน ภายใต้มูลนิธิบูรณ
ชนบทแห ่ งประ เทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์

* กลไกกองทุนรวมคนไทยใจดี
เป็นความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อ
คนไทยกับบลจ.บัวหลวง และ
สถาบันเช้นจ์ ฟิวชันฯ 

กลไกการระดมทุนส�าหรับโครงการเพื่อ
สังคมผ ่านรูปแบบการจัดการของ 
“กองทุนรวม BKIND”  ที่เน้นลงทุนใน
กิจการที่ มี เกณฑ ์ด� า เนินงานด ้าน 
ESG(C) ก่อให้เกดิสงัคมแห่งการแบ่งปัน 
“เงินบริจาค” จากนักลงทุนผู้ถือหน่วย
ร้อยละ 0.8 ของกองทุนนีสู้ผู่ร้บัประโยชน์ 

สนับสนุนโครงการ 

facebook.com/BKIND.fanpage

ร่วมสนับสนุนเทใจได้ที่ www.taejai.com

https://www.youtube.com/watch?v=R7gExDThl4E&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=siiXseDxUgc&t=150s
https://web.facebook.com/BKIND.fanpage/?fref=ts
https://web.facebook.com/taejaidotcom?_rdc=1&_rdr
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หมายเหตุ
* จ�านวนเงินที่ระดมทุนได้ผ่านมูลนิธิเพื่อคนไทยโดยผู้สนับสนุน

กลุม่ต่างๆ จ�านวน 45,761,512.77 บาท ส�าหรบัใช้ในการบรหิารจดัการ
และจ�านวนเงินที่ระดมผ่านโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ เว็บไซต์ 
เทใจดอทคอม กองทนุรวมคนไทยใจด ีรวม 21,701,188.52 บาท ส�าหรบั
ใช้สนับสนุนโครงการเพื่อสังคมต่างๆ 

เข้าถึงผู้รับประโยชน์

คน 

เข้าถึงพลเมืองที่มีส่วนร่วม

คน 

เข้าถึงเงินทุน

บาท*

* ข้อมูล ณ 15 มีนาคม 2560 

เข้าถึงอาสาสมัคร
ผู้เชี่ยวชาญ

คน 

เข้าถึงภาคีกลุ่มเป้าหมาย

องค์กร 

186,058 372 4,000 25

ตลอดปี 2559 กลไกความร่วมมือท้ังส่ีสามารถสร้างผลทางสังคมที่เป็นองค์
ประกอบส�าคัญของการพัฒนาระบบนิเวศทางสังคมสู่ความย่ังยืน ดังสะท้อนผ่าน
ตัวเลข ต่อไปนี้

67,462,701.29
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สนับสนุนโครงการเพื่อสังคมผ่านกองทุนคนไทยใจดี... มุ่งสร้างอนาคตใหม่ให้สังคมไทย

ในปี 2559 สนับสนุนโครงการเพื่อสังคม  16 โครงการ รวมเป็นเงิน 14,438,885 บาท 

ลำาดับ โครงการ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

แบ่งตามกลยุทธ์การสนับสนุน

Quick Win Leverage Platform

จำาแนกตามกลยุทธ์การสนับสนุน ได้แก่ 

1. การช่วยเหลือเห็นผลเร็ว (Quick Win) 2. การสร้างเชื้อไฟขยายผลได้ (Leverage) และ 3. การสร้างพื้นที่กลาง (Platform) 

1 พัฒนาประมงพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ www.facebook.com/fisherfolk.asso

2 ส่งเสริมสุขภาวะและพัฒนาทักษะชีวิต www.iamchild.org

 แรงงานเด็กต่างชาติและเด็กกลุ่มเสี่ยง

3 บ้านต้นรักษ์ เรียนรู้ www.facebook.com/bantonruk

4 กลไกพัฒนาสื่อพลเมืองสร้างสันติภาพชายแดนใต้ www.deepsouthwatch.org

5 นำาหนังสือสู่มือน้อง www.taiwisdom.org

6 กล้าทำาดี www.raksthai.org

7 ฐานข้อมูลอาชีพออนไลน์ เพื่อสนับสนุน www.a-chieve.org

 การเรียนรู้เรื่องแนะแนวอาชีพ
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ลำาดับ โครงการ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

แบ่งตามกลยุทธ์การสนับสนุน

Quick Win Leverage Platform

8 The Guidelight www.theguide-light.com

9 ผลิตข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน www.isranews.org

10 สุจริตไทย www.thainocorrup.com

11 เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น สื่อวิทย์คณิตรูปแบบใหม่ www.learneducation.co.th

 เพื่อโรงเรียนบ้านเกาะรัง จ.ลพบุรี ปีการศึกษา 2559

12 พัฒนารูปแบบการขยายผลโรงเรียนต้นแบบ www.lamplaimat.ac.th

 จิตศึกษา 2559-2560

13 พื้นที่ปลอดภัยสำาหรับเด็กและเยาวชน 3 จังหวัด www.luukrieang.org

 ชายแดนใต้ (Peace Please) ปี 2

14 สร้างเครือข่ายสนับสนุนโรงเรียนจัดการเรียน

 ร่วมสำาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) 

 จังหวัด ลพบุรี 

15 ForOldy ส่งเสริมกลไกการจัดหาอุปกรณ์ www.foroldy.com

 เครื่องใช้มือสองสำาหรับผู้สูงอายุรายได้น้อย

16 โครงการนาแลกป่าระยะที่สอง www.facebook.com/มูลนิธิฮักเมืองน่าน

https://www.facebook.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-472534489586209/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
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ภารกิจหลักคือการส่งเสริม  

สนับสนุน และปลูกจิตสำานึก 

การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบ 

นิเวศที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยว 

ธรรมชาติและสร้างองค์ความรู ้

ระบบนิเวศอย่างเป็นวิชาการ 

เพื่อนำาไปสู่การบริหาร 

อย่างมีประสิทธิภาพ ดำาเนินการ 

โดยการสร้างการมีส่วนร่วม 

ทั้งในภาครัฐและท้องถิ่น 

และสร้างเครือข่ายโดยการ 

ร่วมเป็นภาคี

www.enlivefoundation.com ,

www.krabieenliveseakayak.com

facebook.com/enlivefoundation

โทร 02 3011015

ร่วมสนับสนุน

มูลนิธิเอ็นไลฟ

สรา้งการมสีว่นรว่มเพื่อความเปน็หนึง่

เดียวกันของสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ 

อ่านรายงานประจำาปีได้ที่
www.enlivefoundation.com/

annualreport

http://www.enlivefoundation.com/images/annual_report/annual_report_2559.pdf
https://web.facebook.com/enlivefoundation/?fref=ts
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การปลกูจติส�านึก และให้ความรูใ้นเรือ่งระบบ

นิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ

  โครงการอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล

จังหวดักระบี ่การวางเรอืหลวงปลดประจ�าการ 

เป็นแนวปะการงัเทยีมบรเิวณแนวชายฝ่ังทะเล

อันดามันที่เกาะศรีบอยา และ เกาะพีพีเล 

จังหวัดกระบี่ 

 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการร่วม 

ด ้านทรัพยากรชายฝ ั ่ งการอนุรักษ ์ พันธ ์  

หอยชักตีน โดยการสร้างแปลงอนุรักษ์ที่

บริเวณ เกาะศรีบอยา  จังหวัดกระบี่

การใช ้กระบวนการจัดการ เป ็นกลไก  

เพ่ือการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความ

อุดมสมบรูณ์

 โครงการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรชายฝั่งจังหวัดกระบี่

การสร้างความร่วมมอืแก้ไขปัญหาการจดัการ

ทรัพยากรชายฝ่ังที ่บ้านร่าหมาด ต.เกาะกลาง 

อ.เกาะลันตา  จ.กระบี่ โดยเน้น การจัดการ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โดยน�าองค์ความรู้ตาม

แนวพระราชด�าริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงในภาคการเกษตร และชนบท ในมิตด้ิาน

สิ่งแวดล้อม และมิติด้านการเกษตรเร่ือง

ประมงชายฝั่ง

 กิจกรรมฟื ้นฟูและติดตามการฟื ้นตัว 

ของป่าชายเลน น�าเยาวชนท้องถิ่น ร่วมปลูก

ต้นกล้า ป่าโกงกาง เพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลน ที่

บริเวณแหลมสน เกาะกลาง ต�าบลคลอง

ประสงค์ จังหวัดกระบี่

การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 โครงการแหลมพระนางไร่เล เพื่อการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ใน

โครงการตอบแทนคณุระบบนเิวศ ( Payment  

for  Ecosystem  Services – PES ) ของ

ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

(องค์การมหาชน)

 โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่ว

ที่ยั่งยืน 

  งานเทศกาลการแข่งขนัซีคยัคจังหวัด

กระบี่

  ค่ายเยาวชน อบรมเชิงปฎิบัติการ 

การพายเรือคายัค จังหวัดกระบี่
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ผลการดำาเนินงาน

สร้างการมีส่วนร่วม

 สร้างเครอืข่ายในระดบัชมุชน เยาวชน 

กว่า ร้อย คน

 ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

และผู้ประกอบการ

 สร้างกลุ่มภาคีเครือข่ายในส่วนงานที่

เกีย่วข้องทัง้ในภาครฐั องค์กร  และผูป้ระกอบ

การ

ดูแล ฟื้นฟู  ระบบนิเวศ

ให้มีความสมบรูณ์  

 เพิ่มแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น�้าได้อีก 

2 แหล่งใหญ่จากการวางเรอืหลวงปลดประจ�า

การ จ�านวน 4 ล�า เป็นแนวปะการังเทียม

 อนุรักษ ์พันธ ์  และเพิ่มประชากร 

หอยชักตีน ได้มากถึงล้านกว่าตัวในแปลง

อนุรักษ์ 15 แปลง

 ก�าหนดเขตอนรุกัษ์ หญ้าทะเล ได้มาก

ถึง 15 แปลง

 เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ได้มากขึ้น

สร้างโอกาสทางการศึกษา

และสร้างงาน

 เยาวชนจงัหวดักระบี ่ได้มีโอกาสรับทนุ

เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษามากกว่า 20 

เปอร์เซนต์ 

 เยาวชนจังหวดักระบี ่สามารถน�าทกัษะ

ในการพายเรือคายัคไปประกอบอาชีพได้ใน

อนาคต

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมในโครงการ

ตอบแทนคุณระบบนิเวศ มากกว่า 20 ราย

 มีนักกีฬาต่างชาติมืออาชีพ นักกีฬา

ชาติไทย นักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติ

เข้าร่วมแข่งขันในเทศกาลการแข่งขันกีฬา

ซีคยัคมากกว่า 200 คน

 มเียาวชนเข้าร่วมค่ายอบรมฯ มากกว่า 

100 คน
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สนับสนุนการช่วยเหลือ
และฟื้นฟูสุขภาพ

โครงการข้อเข่าเทียมเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

ในพื้นที่ห่างไกล

3
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มูลนิธิ ศัลย์ฯสร้างข้อต่อชีวิต คือ การรวมตัวของทีมแพทย์ออร์โธปิดิคส์ 

พยาบาล ตลอดจนนักกายภาพบำาบัดจิตอาสา ออกเดินทางไปผ่าข้อ 

ให้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล

www.newjointforlife.com

facebook.com/newjointforlife  

e-mail: newjointforlifefoundation@gmail.com  

โทร. 098-880-9656

ร่วมสนับสนุน บริจาค สร้างข้อต่อชีวิต

มูลนิธิ ศัลย์ฯสร้างข้อต่อชีวิต 

ผลการดำาเนินงาน

โครงการผ่าตัดเปลี่ยน 

ข้อเข่าเทียม

ด�าเนินการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

เทียมให้ผู้ป่วยข้อเข่าเส่ือมที่ด้อย

โอกาส วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 

2559 ณ โรงพยาบาลระนอง 

จังหวัดระนอง จ�านวนผู้ป่วย 10 

คน 15 ข้อเข่าเทียม 

โครงการเพื่อการเรียนการศึกษา 

 จัดกิจกรรมเพื่อการเรียน

การศึกษา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 

2559 ณ โรงเรียนบ้านเกาะช้าง 

จังหวัดระนอง ประกอบด้วย  

 การบริจาคอุปกรณ์การ

เรียน อุปกรณ์กีฬา  เครื่องกรอง

น�้า

 การบรจิาคทนุเพือ่เป็นทนุ

การศึกษาและทุนซ ่อมแซม

หลังคาโรงเรียน

โครงการปีงบประมาณ 2559 ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย คือ

1 2

https://www.youtube.com/watch?v=pisQj6H4fws
https://web.facebook.com/newjointforlife?_rdc=1&_rdr


ผู้มีส่วนได้เสีย

งานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส
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เยาวชนขาดโอกาส

อาสาสมัคร

ครู

องค์กรและบุคคล
ที่บริจาค
สนับสนุน

สถาบันการศึกษา

พนักงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย
งานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส  

มูลนิธิยุวพัฒน์
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ผ
ู้มีส่วนได

้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวัง การตอบสนอง/ความท้าทาย

เยาวชนขาดโอกาส

ผู้บริหารโรงเรียน/ครู

สถาบันการศึกษา/

เขตพื้นที่การศึกษา

ได้รับโอก�สท�งก�รศึกษ�

มีคว�มรู้ส�ม�รถประกอบอ�ชีพที่มั่นคง มีชีวิตคว�มเป็น

อยู่ที่ดีขึ้น ส�ม�รถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

ได้มีบทบ�ทในก�รทำ�ง�นด้�นก�รพัฒน�ก�รศึกษ�ร่วม

กันกับมูลนิธิฯ

มีเครื่องมือสื่อก�รสอนที่มีคุณภ�พ ช่วยพัฒน�

ประสิทธิภ�พในก�รสอน

ได้ช่วยเหลือนักเรียนข�ดโอก�ส

มีส่วนร่วมในก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เพื่อนักเรียนข�ด

โอก�ส

ก�รบริห�รจัดก�รกองทุนก�รศึกษ�ที่มีประสิทธิภ�พ

นักเรียนข�ดโอก�สจะได้รับก�รศึกษ�ที่เมีคุณภ�พอย่�ง

เท่�เทียม

ส�ม�รถดูแลติดต�มนักเรียนทุน และประคับประคองให้

อยู่ในระบบจนจบก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

ส่งเสริมให้เย�วชนมีแนวคิดและก�รดำ�เนินชีวิต 

ที่เหม�ะสม

คุณครูคือบุคคลสำ�คัญที่มีส่วนร่วมในก�รเสนอชื่อ

นักเรียนข�ดโอก�สที่มีคว�มเหม�ะสมเพื่อขอรับทุนก�ร

ศึกษ�กับมูลนิธิฯ

นำ�สื่อก�รสอนรูปแบบใหม่ไปใช้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

มีส่วนร่วม สร้�งคว�มร่วมมือในก�รกำ�หนดทิศท�งและ

ก�รจัดก�รพัฒน�ก�รศึกษ�

สร้�งคว�มเข้�ใจและคว�มร่วมมือกับบุคล�กรในโรงเรียน 

เพื่อทำ�ง�นร่วมกับภ�คีเครือข่�ยก�รศึกษ�



ผ
ู้มีส่วนได

้เสีย

92

ผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวัง การตอบสนอง/ความท้าทาย

อาสาสมัคร

องค์กร*และบุคคล

ที่บริจาคสนับสนุน

พนักงาน

ใช้เวล�ว่�งในก�รทำ�ประโยชน์เพื่อสังคม

เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจ�กง�นที่ได้ร่วมเป็นอ�ส�

ได้รับข้อคิดและทัศนคติใหม่ๆ ที่เกิดจ�กง�นอ�ส�ม�ปรับ

ใช้ในชีวิตประจำ�วัน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจ�กก�รสนับสนุน ก่อให้เกิดประโยชน ์

แก่เย�วชนข�ดโอก�ส

คว�มน่�เชื่อถือและคว�มโปร่งใสในก�รนำ�เงินบริจ�คไปใช้

ผลตอบแทนและสวัสดิก�รที่ได้รับ

มองเห็นคว�มมั่นคงและคว�มก้�วหน้�ในง�น

ได้พัฒน�ศักยภ�พของตนเอง 

สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นที่ดี

ส�ม�รถทำ�ง�นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

มีก�รจัดก�รเกี่ยวกับง�นอ�ส�อย่�งเป็นระบบ เพื่อก่อให้

เกิดอ�ส�สมัครที่ทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่อง

อ�ส�ได้รับทร�บข้อมูลผลลัพธ์ก�รทำ�ง�นที่สร้�ง

ประโยชน์แก่เย�วชนข�ดโอก�ส

จัดทำ�สื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลก�รนำ�เงินบริจ�ค 

ไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคม ผ่�นก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร

ต่�งๆ อ�ทิ ร�ยง�นประจำ�ปี, จดหม�ยข่�ว  

และข้อมูลในเว็บไซต์

แสดงผลลัพธ์ที่สร้�งก�รเปลี่ยนแปลงท�งสังคม 

จ�กก�รสนับสนุนขององค์กรและบุคคลทั่วไป

มีระบบบริห�รจัดก�รผลตอบแทนและส�ม�รถดูแล

สวัสดิก�รได้อย่�งเหม�ะสม

พัฒน�ทักษะและประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น 

ประเมินและให้แนวท�งในก�รทำ�ง�นแก่พนักง�นเพื่อก�ร

พัฒน�ตนเอง

ปรับปรุงสภ�พแวดล้อมสถ�นที่ทำ�ง�น

*รายชื่อองค์กรที่บริจาคสนับสนุนในปี 2559 อ้างอิงในหน้าที่ 93
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รายชื่อองค์กรร่วมบริจาคสนับสนุนพัฒนาเยาวชน ในปี 2559

Bonaro Runners Society  
Carpets International Thailand Public 
Company Limited
ND โมบาย (เล็ก)
Oak Club and Friends
Siam Chaophraya Holdings Co., Ltd. 
Town and Country Sport Club Co., Ltd. 
(Branch 00002)
กลุ�มบริษัท SAA Group
กองทุน DCS CLUB  
กองทุนเทใจดอทคอม  
กองทุนพี่ให�น�อง โดย รุ�นพี่อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน�

กองทุนเพื่อนพนักงานพรีเมียร�  
กันตังซีฟู�ด จํากัด สาขาที่ 1
โกลด� เฟอร� อินทีเรีย จาํกัด
ค.คน จํากัด
คลับ 21 (ประเทศไทย) จาํกัด
จั๊มพ�สตาร�ท จาํกัด
ซีท พัทยา จํากัด
ซีฟโก� จาํกัด (มหาชน)
เซ�าท�เทอร�นสกาย จํากัด
ดาต�าโปร คอมพิวเตอร� ซิสเต็มส�
ดิจิโต�

โตโยต�า เค มอเตอร�ส ผู�จําหน�ายโตโยต�า 
จํากัด เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ธัชสุมาพร จํากัด 
นักเรียนโรงเรียนอมาตยกุล
เนตโปเลียน (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท แผ�นดินทอง พร็อพเพอร�ตี้ ดีเวลลอป
เม�นท� จํากัด (มหาชน)
บริษัท ฟ�วเจอร� ซีฟู�ดส� (ไทยแลนด�)  จํากัด
บริษัท โลหะกิจรุ�งเจริญทรัพย�  จํากัด
บี มีเดีย กรุ�ป (ประเทศไทย)
บี. กริม จอยน� เว็นเจอร� โฮลดิ้ง จํากัด
พรดีเลิศ วิศวรกรรม จํากัด
พรีเมียร� แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จํากัด
พรีเมียร� ฟ�ชชั่น แคปป�ตอล จํากัด
พรีเมียร� โฟรเซ�น โพรดักส� จํากัด
พรีเมียร� โฟรดักส� จํากัด (มหาชน)
พรีเมียร� มาร�เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)
พรีเมียร� รีสอร�ทส� แอนด� โฮเทลส� จํากัด
พรีเมียร� แอลเอ็มเอส จํากัด
พรีเมียร� โบรคเคอร�เรจ จํากัด
พศิน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด� เซอร�วิส
พี.เอม.ฟูด จํากัด

ฟ�เดลิตี้ อินฟอร�เมชั่น เซอร�วิสเซส (ประเทศไทย)
จํากัด สาํนักงานใหญ�
มาเธอร�มาร�เก็ตติ้ง จาํกัด
มูลนิธิ บูรณะชนบทแห�งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ�
มูลนิธิทีเอ็มบี
รายา เฮอริเทจ จํากัด  
ร�านโคราช ป�นกัน
โรงแรมเพนนินซูล�า กรุงเทพฯ
เลทเทอริ่ง จํากัด (สํานักงานใหญ�)
ไวน� แกลลอรี่ (ภูเก็ต) จํากัด
ศัลย�ฯ สร�างข�อต�อชีวิต
ศูนย� Preptitude
สยาม พรีเชียส ฟ�ดส� จํากัด
สยาม อลิเมนท� แอดวานส� จํากัด
ออมทรัพย�กลุ�มบริษัทพรีเมียร� จํากัด
อินดิเพนเดนท� ไวน� แอนด� สป�ริต (ประเทศไทย) 
จํากัด สาํนักงานใหญ�
อินฟ�นิท กรีน จํากัด
เอ็ม โซลูชั่นส� เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
เอส เอ เอ วิชั่นนารี่ จํากัด
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เงินบริจาครับ
และแหล่งที่มา

เงินบริจาคออก
เพื่อสาธารณ

ประโยชน์

รายงานการเงิน 
ปี 2559

รายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต

เงินรับบริจาค
แบ่งตาม

วัตถุประสงค์

เงินบริจาค
ออกแบ่งตาม
วัตถุประสงค์

รายงานการเงิน
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เงินบริจาครับและ
แหล่งที่มา

1

แหล่งที่มา  ล้านบาท

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์*  50.4

ร้านปันกัน   35.4

บุคคลทั่วไป   31.0

องค์กรทั่วไป   18.5

สนับสนุนสินค้า

เพื่อการกุศล  14.8

ร้านอาหารและภัตตาคาร  11.6

ดอกเบี้ยรับ   10.1

*ร�ยชื่อองค์กรที่บริจ�คสนับสนุนในปี 2559

บริษัท ดาต�าโปร คอมพิวเตอร� ซิสเต็มส�
บริษัท เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน)
บริษัท พรีเมียร� แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จํากัด
บริษัท พรีเมียร� ฟ�ชชั่น แคปป�ตอล จาํกัด
บริษัท พรีเมียร� โฟรเซ�น โพรดักส� จาํกัด
บริษัท พรีเมียร� โพรดักส� จํากัด (มหาชน)

บริษัท พรีเมียร� มาร�เก็ตติ้ง จาํกัด (มหาชน)
บริษัท พรีเมียร� รีสอร�ทส� แอนด� โฮเทลส� จาํกัด
บริษัท พรีเมียร� แอลเอ็มเอส จาํกัด
บริษัท พรีเมียร�โบรคเคอร�เรจ จํากัด
บริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด
บริษัท รายา เฮอริเทจ จํากัด
บริษัท อินฟ�นิท กรีน จํากัด
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เงินบริจาคแบ่งตาม
วัตถุประสงค์

2

รวมทั้งสิ้น

ล้านบาท
31%

35%

9%

แบ่งตามวัตถุประสงค์ ล้านบาท

เพื่อการดำาเนินงานของมูลนิธิ  49.1

เพื่อทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส  44.4

เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อสาธารณะ

(กองทุนคนไทยใจดี)   12.2

เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข   11.7

เพื่อการพัฒนาเพื่อเยาวชนขาดโอกาส  10.3

เพื่อโครงการครูผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 5.6

โครงการข้อเข่าเทียมเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส 4.0

เพื่อโภชนาการเด็กขาดแคลน 1.6

เพื่อสิ่งแวดล้อม   11.1

เพื่อการดูแลและความเข้าใจเด็กพิเศษ  11.0

เพื่อสนับสนุนองค์กรเพื่อสังคมอื่นๆ  10.7

อื่นๆ (ดอกเบี้ยรับ)   10.1

141.8
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เงินบริจาคแบ่งตาม
วัตถุประสงค์

3
รวมทั้งสิ้น

ล้านบาท
73%

27%

แบ่งเป็นรายจ่ายดังนี้ ล้านบาท

เงินบริจาคออกเพื่อสาธารณประโยชน์ 125.2

เงินบริจาคออกเพื่อสนับสนุน   45.9

การบริหารจัดการ

171.2
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เงินบริจาคออกเพื่อ
สาธารณประโยชน์

4

รวมทั้งสิ้น

ล้านบาท

ของเงินบริจาคออกทั้งหมด

28%

13%
36%

บริจาคออกเพื่อสาธารณประโยชน์ ล้านบาท

เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข   45.2

เพื่อทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส  35.3

เพื่อโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์  16.8

(กองทุนคนไทยใจดี)  

เพื่อโครงการพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส  13.4

เพื่อโครงการครูผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 5.2

เพื่อโครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียม 2.9

แก่ผู้ป่วยขาดโอกาส  

เพื่อโภชนาการเด็กขาดแคลน 2.0

เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของสิ่งแวดล้อม 1.5

และมนุษย ์

เพื่อช่วยเหลือเด็กป่วยยากไร้ 1.0

เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ‘ร้านปันกัน’ 1.0

เพื่อการดำาเนินการร่วมกับองค์กรเพื่อสังคมอื่นๆ 0.9

125.2

[73%]
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เงินบริจาคออกเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ

5

ของเงินบริจาคออกทั้งหมด

บริจาคออกเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน ล้านบาท

เงินเดือนและสวัสดิการ  31.8

ค่าเช่าและบริการพื้นที ่ 4.5

ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจำาหน่าย 1.4

ค่าผลิตสินค้ายุวพัฒน์และหนังสือนิทาน 1.4

ค่าเช่ารถ 1.3

ค่าสาธารณูปโภค  1.2

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1.2

ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ ์ 1.0

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่าย 0.9

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 0.7

ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ 0.4

ค่าบริหารจัดการเว็บไซต ์ 0.1

[27%]

รวมทั้งสิ้น

ล้านบาท
45.9

69%

2%
2%

2%
2%

1%
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รายงานการเงิน ปี 2559

6

สถานะทางการเงิน ล้านบาท

เงินทุนยกมา 1 มกราคม 2559  40.9

รับในปี 2559  141.8

จ่ายในปี 2559  171.2

คงเหลือ 31 ธันวาคม 2559  11.5
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รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

7
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ปัจจัย
ความเสี่ยง

นโยบายพัฒนา
บุคคลากร

ติดต่อมูลนิธิฯ

โครงสร้างการ
จัดการ

คณะกรรมการ

ข้อมูลทั่วไป
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ปัจจัยความเสี่ยง

มูลนิธิฯ สนับสนุนทุนการ

ศึกษาแก่เยาวชนขาดโอกาสต่อ

เนื่องในระยะยาว จึงมีความ

จ�าเป็นในการส�ารองเงินทุนการ

ศึกษาไว้ 50% เพื่อรองรับความ

ไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิทีอ่าจจะ

มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  

และเพื่อนักเรียนทุนสามารถ

วางใจได้ว่าจะได้รบัทุนการศึกษา

จนจบในระยะเวลา 6 ปี 

การพัฒนาการศึกษาต้อง

อาศัยระยะเวลาและความร่วม

มอืจากโรงเรยีนและคณุคร ูจงึจะ

ต้องมีการติดตามผลและสร้าง

ความเข้าใจร่วมทั้งเป็นที่ปรึกษา 

เพื่อที่โรงเรียนจะสามารถพัฒนา

ระบบการ ศึกษาและสร ้ า ง

ประโยชน์สูงสุดให้กับนักเรียน

ขาดโอกาส เกิดความเท่าเทียม

ทางการศึกษาได้จริง

การคัดเลือกนักเรียนทุน 

ยวุพฒัน์นัน้จะต้องแน่ใจว่าได้คดั

เลือกนักเรียนที่ขาดโอกาสจริงๆ 

และเป็นไปอย่างเหมาะสม ดงันัน้

ในกระบวนการคัดเลือกจึงต้อง

อาศัยความคิดเห็นของคุณครูผูท่ี้

ใกล้ชิดกับนักเรียนในพื้นที่เพื่อ

ประกอบการตัดสินใจด้วย

เพื่ อ ให ้ ก ารท� า ง านของ 

มลูนธิฯิ ในการช่วยเหลอืเยาวชน

ขาดโอกาสและสร้างการมีส่วน

ร่วมในสังคมสามารถด�าเนินไป

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มูลนิธิฯ

จึงต้องมีการพัฒนาบุคคลากร

และคดัเลอืกผูท้ีเ่ข้ามาปฏบิตังิาน

ได้อย่างเหมาะสม ร่วมถึงการ

ดแูลพจิารณาขยายอตัราก�าลงัให้

สอดคล้องกับงาน เพื่อลดอัตรา

การรเข้า-ออก ของพนักงานและ

สามารถรักษาทรัพยากรบุคคลที่

มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ และ

ประสบการณ์

1 2 3 4
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริหาร
โครงการปันกัน

งานบริหารโครงการร้านปันกัน

งานบริหาร
ร้านปันกัน

งานบริหาร
คลังสินค้า

โครงการ
ทุนการศึกษา

โครงการ
พัฒนาการศึกษา

งานบริหาร
จัดการอาสาสมัคร

งานปฏิบัติการ งานกิจกรรมสัญจร งานสื่อสารและ
พัฒนาสัมพันธ์

งานขยายธุรกิจสาขา
และแฟรนไชส์

งานพัฒนาเพื่อ
เยาวชนขาดโอกาส

งานสร้างความร่วมมือ
และพัฒนาการมีส่วนรวม

งานสื่อสารองค์กรและ
ประชาสัมพันธ์มูลนิธิ

งานบริหาร
มูลนิธิฯ

งานบัญชีและ
การเงินกลุ่มมูลนิธิฯ

โครงการ
ฟู้ดฟอร์กู้ด

งานบริหาร
จัดการ

โครงการ
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นายวิเชียร พงศธร                     ประธานกรรมการ

นางสาววิสมัย เกตุทัต  รองประธานกรรมการ

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์        กรรมการและเหรัญญิก

นางสาววรรณา คลศรีชัย       กรรมการ

นายสุรเดช บุณยวัฒน             กรรมการ 

นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์  กรรมการ

นางกฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์  กรรมการ

นางสาวทิพย์ชยา พงศธร  กรรมการ

นางสาวโมนา ศิวรังสรรค์  กรรมการและเลขานุการ

วาระ: 9 มิ.ย. 58 – 8 มิ.ย. 62

คณะกรรมการ
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นโยบายพัฒนาบุคคลากร

ส ่ง เสริมให ้มีการ

เรยีนรูใ้หม่ๆ อาทิ การฝึก

อบรมเสรมิสร้างทกัษะใน

การท�างาน การเข้าร่วม

สัมนาเพื่อหาความรู้เพิ่ม

เติม ฯลฯ เพื่อพัฒนา

ศกัยภาพของบคุลากรได้

ท�างานในความรบัผิดชอบ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เ ป ิ ด โ อ ก า ส ใ ห ้

บุคลากรได้แสดงออก

และน�าเสนอความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ  

ส นั บ ส นุ น ใ ห ้

บุ ค ล า ก ร ไ ด ้ ล งพื้ น ที่

ปฏิบัติงาน อาทิ การ

เยี่ยมนักเรียนทุน การ

ส� า ร วจ โ ร ง เ รี ยนขาด

โอกาส ฯลฯ เพื่อเข้าถึง

ความเป็นอยู่และสภาพ

แวดล้อมของเด็กขาด

โอกาส 

ส นั บ ส นุ น ใ ห ้

บุคลากรมีจิตอาสา มี

ส ่ วนร ่ วม ในงาน เพื่ อ 

สังคมอื่นๆ 
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ติดต่อมูลนิธิฯ

ที่อยู่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค 

ถ.ศรีนครินทร์  ประเวศ กทม. 10250

โทรศัพท์ 02-3011094-5, 

  02-3011437

โทรสาร 02-3011439

อีเมล  ybf@ybf.premier.co.th

เว็บไซต์ www.yuvabadhanafoundation.org

เฟซบุ๊ค facebook.com/yuvabadhana

Line@ มูลนิธิยุวพัฒน์

https://web.facebook.com/yuvabadhana/



