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งานเพื่อ
การศึกษา
ของเยาวชน
ขาดโอกาส

สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนขาดโอกาสให้ได้รบ
ั การศึกษาระดับ
ชั้น ม.1 – ม.6 หรือเทียบเท่า
• ในปี 2561 นี้ มูลนิธิฯ สามารถช่วยเหลือนักเรียนที่
ขาดโอกาสให้ ได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาต่ อ เนื ่ อ งเพิ ่ ม ขึ ้ น อี ก
1,371 คน โดยแบ่งเป็นนักเรียนทุนสายสามัญ 1,068
คน และ นักเรียนทุนสายอาชีพ 303 คน โดยมีนักเรียน
ทุนเดิมที่รับทุนต่อเนื่องในความดูแลอีก 5,823 คน รวม
มีนักเรียนทุนทั้งสิ้น 7,194 คน ที่อยู่ในความดูแล คิด
เป็นเงินทุนการศึกษาประมาณ 60.57 ล้านบาท
• คาดว่า จะมีน ั กเรี ยนทุน ที ่ รั บระหว่า งปี จากโรงเรี ยนใน
เครื อ ข่ า ยร้ อ ยพลั ง การศึ ก ษาเพิ ่ ม ขึ ้ น อี ก ประมาณ
1,500 คน ในภาคเรียนที่ 2/61
• อัตราการเรียนจบของนักเรียนทุนที่รับทุนตั้งแต่ ม.1
และเพิ่งเรียนจบ ม.6/ปวช.3 ในเดือน มี.ค. 61 = 84.7%
และมีจานวนักเรียนที่เรียนจบ ม.6/ปวช.3 = 335 คน

นักเรียนทุน
เดิม

5,823 คน
จานวนนักเรียนทุนปี 2561 แบ่งตามชั้นเรียน

นักเรียนทุน
ใหม่

1,371 คน

จานวนนักเรียนทั้งหมด 7,194 คน
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งานเพื่อ
การพัฒนา
เยาวชนขาด
โอกาส

โครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” พัฒนา
โรงเรียนขาดโอกาสใน 100 โรงเรียน

โรงเรียนได้ใช้เครือ
่ งมือเพิม
่ เติมในปีการศึกษา 2561 เทอม 1

ร่วมมือใน

ระบบ Learn ครู Teach for
Education
Thailand
47 โรงเรียน
8 โรงเรียน

ระบบ Winner
English
8 โรงเรียน

มีนักเรียน
ที่ได้รบ
ั ประโยชน์

หลักสูตร
a-chieve
10 โรงเรียน

มากกว่า

ระบบพี่เลี้ยงอาสา
“วัยรุ่นอุ่นใจ”
4 โรงเรียน

15,000 คน

• ขยายความร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น งานเพื ่ อ การ
พั ฒนาคุณ ภาพการศึก ษาโดยมี จ านวนองค์ ก ร
ภาคีเพิ่มขึ้น ได้แก่ Learn Education, Teach for
Thailand, Edutech Innovation (Winner
English), a-chieve, เครือข่ายจิตอาสา
• เทอม 1/61 จะมี ก ารใช้ เ ครื ่ อ งมื อ ต่ า งๆ แบบ
บู รณาการร่ ว มกัน มากขึ ้น ในเครื อ ข่ า ยโรงเรี ย น
ร้อยพลังฯ 52 โรงเรียน
• ระบบพี่เลี้ยง โครงการ “วัยรุ่นอุ่นใจ” มีจ านวน
โรงเรียนที่จะนาร่องเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 4
โรงเรียน และนักศึกษาอาสาจาก 3 มหาวิทยาลัย
(มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ , มหาวิ ท ยาบั ย แม่ โ จ้ ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) ร่ วมเป็นพี่เลี้ย ง
ให้กับนักเรียนอาสาโดยจะเริ่มอบรมพี่เลี้ยงอาสา
ในเดื อน พฤษภาคม 2561 และนั กเรี ย นอาสาใน
เดือน มิถุนายน 2561
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งานเพื่อ
สร้างการ
มีส่วนร่วม

เพื่อการขยายผลช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสได้เพิม
่ มากขึน
้
(มกราคม – มีนาคม 2561)

ระดมทุนเพื่อโครงการทุนการศึกษา
(ม.ค. – มี.ค. 2561)

14.04

ล้านบาท

การพัฒนา

โครงการร้อยพลังการศึกษา ร่วมกับ กลุ่มสหกรณ์ออม
ทรัพย์ จากัด จัดกิจกรรม เดิน -วิ่ง ส่งน้องเรียน ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,600 คน โดยสามารถระดม
ทุนได้ถึง 1.1 ล้านบาท รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย
เพื่อโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” พัฒนาเยาวชน

องค์กรและ
บุคคลทั่วไป
0.98 ล้านบาท

ร้านปันกัน
13.06 ล้านบาท
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ปฏิทิน
กิจกรรม

2561

กิจกรรมยุวพัฒน์

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

โอนทุนการศึกษา เทอม 1/61
ติดตามโรงเรียนในโคงการ “ร้อยพลังการศึกษา” รอบที่ 1/2561
โครงการ “วัยรุ่นอุ่นใจ”
• อบรมนักศึกษาอาสา
• อบรมนักเรียนอาสา

การพัฒนา

21-27

ผ้าป่า “ร้อยพลังการศึกษา” วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

18

ยุวพัฒนสาร ฉบับ 2/2561

30
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รายงานการเงิน
(มกราคม – มีนาคม 2561)

เงินบริจาคและการใช้งบประมาณ

7

เงินบริจาครับและแหล่งทีม
่ า

แหล่งทีม
่ าของเงินทุน
5%
23%

31%

2% 1%

แหล่งทีม
่ า

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
ร้านปันกัน
(มกราคม – กันยายน 2560)
เงินบริจาคและการใช้งบประมาณ
บุคคลทั่วไป
38%
องค์กรทั่วไป
สนับสนุนสินค้าเพื่อการกุศล
ร้านอาหารและภัตตาคาร

ล้านบาท
16.4
13.1
9.9
2.1
0.8
0.5

8

เงินบริจาครับแบ่งตามวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการทางานเพือ
่ สังคมกับภาคีตา่ งๆ

25%

รวม
42.7
ล้านบาท

รายละเอียด

37%

ล้านบาท

สร้างการมีสว่ น่รว่ มเพือ
่ ส่วนรวม
1. ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
2. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธาณประโยชน์
- กองทุนร่วมคนไทยใจดี
3. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
- กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย

38%

3.9
1.4
0.5

4. 2560)
เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของสิ่งแวดล้อมและมนุษย์
(มกราคม – กันยายน
5.งเพื
่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอื่นๆ
เงินบริ
จาคและการใช้
บประมาณ
เพื่องานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส
16.4
ล้านบาท
ด้านการส่งเสิรมอนามัยทีด
่ แี ละความเข้าใจในเด็ก
เพื่อสนับสนุนการทางานเพือ
่ สังคมร่วมกับภาคีตา่ งๆ
15.7 ล้านบาท
1. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ
สนับสนุนกิจกรรมและการดาเนินงานของมูลนิธฯ
ิ

10.5 ล้านบาท

1. งานทุนการศึกษา

ล้านบาท
14.0

2. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1.6

3. กิจกรรมพัฒนาเยาวชน

0.8

รวม

0.5
0.3

2. เพื่อโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน

0.5

สนับสนุนช่วยเหลือเพือ
่ ฟืน
้ ฟูสข
ุ ภาพกายและจิต
1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเที่ยมเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพื้นที่
ห่างไกล

เพื่องานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส
รายละเอียด

2.0

4.7

2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย

0.9

ช่วยเหลือการเรียนรูแ้ ละการศึกษา
1. โครงการครูผู้นาการเปลี่ยนแปลง

1.0

รวม

15.7

16.4
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เงินบริจาคออกเพือ
่ สาธารณประโยชน์
และสนับสนุนการบริหารงาน

เพื่อสาธารณประโยชน์
32.9 ล้านบาท

รายละเอียด

เพื่อสาธารณประโยชน์
เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน

93%

ประ
7%

รวม

ล้านบาท

%

32.9

93%

2.4

7%

35.2 100%

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
2.4 ล้านบาท
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เงินบริจาคออกเพือ
่ สาธารณประโยชน์
งานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส
11.1 ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนการทางานเพือ
่ สังคมกับภาคีตา่ งๆ
รายละเอียด

34%

ล้านบาท

สร้างการมีสว่ น่รว่ มเพือ
่ ส่วนรวม

66%

1. ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

9.8

2. ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
3. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
- กองทุนรวมคนไทยใจดี

3.9
0.1

(มกราคม – กันยายน 2560)
4. เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของสิ่งแวดล้อมและมนุษย์

เพื่องานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส
รายละเอียด

ล้านบาท

0.5

0.8

3. เพื่อการช่วยเหลือเด็กป่วนยากไร้

1.0

5.5

2. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3.9

สนับสนุนช่วยเหลือเพือ
่ ฟืน
้ ฟูสข
ุ ภาพกายและจิต
1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเที่ยมเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพื้นที่
ห่างไกล

3. งานดูแลนักเรียนทุน

1.0

ช่วยเหลือการเรียนรูแ้ ละการศึกษา

3. สนับสนุนกิจกรรมระดมทุน

0.7
11.1

0.4

2. เพื่อโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน

1. งานทุนการศึกษา

รวม

1.8

สนับเงิ
สนุ
การท
างานเพื่อ
นนบริ
จาคและการใช้
งบประมาณ
5. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอื่นๆ
สังคมร่วมกับภาคีต่างๆ
ด้านการส่งเสิรมอนามัยทีด
่ แี ละความเข้าใจในเด็ก
21.8 ล้านบาท
1. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ

2.0

1. โครงการครูผู้นาการเปลี่ยนแปลง

1.5

รวม

21.8
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เงินบริจาคออกเพือ
่ สนับสนุนการบริหารงาน

รายละเอียด

2%
5%
6%
6%
4%

6%

5%

รวม
2.4
ล้านบาท

ล้านบาท

1. เงินเดือนและสวัสดิการ

1.5

2. ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์

0.1

3. ค่าเช่าและบริการพื้นที่

0.1

4.2560)
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่าย
(มกราคม – กันยายน

0.1

เงินบริจาคและการใช้งบประมาณ
66%

5. ค่าเช่ารถและค่าขนส่ง

0.1

6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

0.1

7. ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจาหน่าย

0.1

8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

0.1

รวม

2.4
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สถานะทางการเงิน
รายละเอียด

การพัฒนา

เงินทุนยภมาก ( 1 มกราคม 2561)

ล้านบาท

13.3

รับบริจาค มกราคม – มีนาคม 2561

42.7

บริจาคออก มกราคม – มีนาคม 2561

35.2

คงเหลือ 31 มีนาคม 2561

20.8
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ให้อนาคต
กับผู้ที่เป็นอนาคต
ของประเทศไทย
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