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รายงานรายไตรมาสที ่2/2561

มอบโอกาสทางการศึกษา
พัฒนาเยาวชน

สร้างการมีส่วนรว่มของสังคม



มูลนิธิยุวพัฒน์

การด าเนินงาน
เพื่อเยาวชน
ขาดโอกาส

หน้า 

งานเพ่ือการศึกษา 3-4
ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดโอกาส
เป็นรายบุคคลด้วยการสนับสนุนทนุ
การศึกษาต่อเนื่องจนจบ ม.6 หรือ ปวช. 3 

งานเพ่ือพัฒนาเยาวชน 5-13
ร่วมกับองค์กรภาคีด้านการศึกษาท างาน
เสมือน 1 ทีม ในโครงกร “ร้อยพลังการศึกษา”
เพื่อลดความเหลื่อมล ้าและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยม

งานเพ่ือการสร้างการมีส่วนร่วม 14-16
ร่วมกับองค์กร/บุคคล และอาสาสมัครเพื่อ
การขยายผลช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสได้เพิ่ม
มากขึ้นทั้งทางด้านทุนทรัพย์และทุนมนุษย์

ปฏิทินกิจกรรม 17

รายงานการเงิน 18-23



งานเพ่ือ
การศึกษา
เยาวชน
ขาดโอกาส

• มีนักเรียนทุนที่ได้รับโอนทุนการศึกษาเทอม 1/2561 แล้ว จ านวน 
4,552 คน จากจ านวนนักเรียนทุนทั้งหมด 6,890 คน คิดเป็น 66.07%

6,890

5,421

1,276
193

4,552
3,528

884 140

นร.ทุน ทั้งหมด สายสามัญ สายอาชีพ อื่น ๆ

นร.Active โอนทุนได้

• พี่เลี้ยงอาสาเริ่มงานการดูแลติดตามนักเรียนทนุผ่านทางโทรศัพท์ และ
ทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 จะปฏิบัติงานต่อเนื่องเปน็
เวลา 1 ภาคเรียน โดยจะให้ค าแนะน าเรื่องต่างๆ ดังนี้

กลุ่มปิด
ผ่านเฟสบุ๊ค
มูลนิธิยุวพัฒน์

พูดคุย
ทาง
โทรศัพท์
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โครงการ ทุนการศึกษา
“ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี”

ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2561

 การเรียน
 การใช้ชีวิตวัยรุ่น
 การรับมือภาวะอารมณ์



• ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามนักเรียนทุนยุวพัฒน์
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เยี่ยมนักเรียนทุน 172 คน
โรงเรียน 27 โรงเรียน
จังหวัด 16 จังหวัด

(มกราคม – กรกฎาคม 2561)

“หน ูขอขอบค ุณท ี ่ ให ้ โอกาสและ
สนับสนุนทุนการศึกษาของหนูนะคะ 
หลังจากได้รับทุน ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้
เยอะเลยค่ะ ทั้งค่าเทอมและอุปกรณ์
การเรียน”

น้องน ้าฟ้า นักเรียนทุน จ.กาญจนบุรี



งานเพ่ือพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส

โครงการ 
“ร้อยพลังการศึกษา”

ความคืบหน้าการใช้เครื่องมือในโรงเรียนเครือข่าย “ร้อยพลังการศึกษา” 
ปีการศึกษา 2561 เทอม 1 มีโรงเรียนที่ใช้เคร่ืองมือต่างๆ ดังนี้
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สรุปสถานะล่าสุดของเครื่องมือต่างๆ
ในโรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา

เทอม 1/61

จ านวนโรงเรียนและจ านวนนักเรียนที่ใช้
เคร่ืองมือต่างๆ ของร้อยพลังการศึกษา 

(1 ปีการศึกษา)

1,880 คน

387คน



51

2.
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25 จังหวัด



7

เรียนคณิต-วทิย ์
ระบบ Learn Education

*สิ่งที่จะด าเนินการเพิ่มเติม
เกี่ยวกับพื้นฐานทักษะด้านการ
ค านวณของเด็ก 
• ระบบบในงานฝึก คูณ หาร 

ส าหรับเด็กพื้นฐานอ่อน
• Blended+ใบงาน (สัดส่วน

แยกตามห้องที่เหมาะสม)

https://www.learneducation.co.th/


เรียนภาษาองักฤษระบบ
Winner English
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ระดับของ Level ที่ควรจะเป็นและผล placement
testที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมีความแตกต่างกันมาก

จ านวนโรงเรียน 

9 โรงเรียน

นักเรียนที่ได้รับประโยชน์ 

1,880 คน

Level 2-3

Level 1-2

https://www.winner-english.com/


คร ูTeach for Thailand
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ใน 3 รายวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เริ่มสอนในภาคเรียนที่ 2/2560

นักเรียนมากกว่า 50% ที่เรียน
กับครูทีช (Fellow) เห็นด้วยกับ
ประโยคดังกล่าวนี้
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1,593

http://teachforthailand.org/
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หลักสูตร
ครแูนะแนวรุน่ใหม ่

a-chieve

สิ่งที่ครูอยากได้รับความ
ช่วยเหลือ: ขยายผลให้ครูอื่น
ในโรงเรียน /ค าแนะน า/ นิเทศ
การสอน/ ปรึกษาเพื่อ
พัฒนากระบวนการ, ช่วยจัด
กิจกรรมให้นักเรียน

รวมมีคุณครู 15 คน จาก 
10 โรงเร ียน ท ี ่ เข ้าร ่วม
อบรม 

http://www.a-chieve.org/


“วัยรุน่อุน่ใจ”
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http://www.volunteerspirit.org/
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ส ารวจโรงเรยีน

http://www.edwings.co.th/
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ทุนการศกึษา

http://www.yuvabadhanafoundation.org/


30 เมษายน 2561: บริษัท ซีฟโก้ จ ากัด 
( ม ห า ช น )  ร ่ ว ม ส น ั บ ส น ุ น ม อ บ
ทุนการศึกษาเป็นจ านวน 77,000 บาท 
ให้ก ับนักเรียนขาดโอกาส ใน มูลนิธิ
ยุวพัฒน์

งานเพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วม

การมีส ่วนร ่วมของ
ค น ใ น ส ั ง ค ม แ ล ะ
องค์กรทั่วไป

18 มิถุนยน 2561: คุณจารุวรรณ ปาล
ศรี และ คุณบุญธรรม วังกาใจ มอบเงิน
จากงานมงคลสมรสทั ้งหมด จ านวน 
150,709 บาท ให้กับน้องๆ ที่ขาดโอกาส 
ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้เรียนหนังสือต่อ 

22 มิถุนายน 2561: ธนาคารกสิกรไทย 
ส านักงานใหญ่ จัดกิจกรรม 100,000 ชั่วโมง 
ชวนกัน ท าดี ท าได้ โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ได้ไป
ร่วมออกบูธชวนพี่ๆ พนักงานกสิกรไทยตอบ
จดหมาย ให้ก าลังใจ ให้ข้อคิดกับนักเรียนทุน
ยุวพัฒน์ ม ีผู ้สนใจเข ้าร่วมกิจกรรมตอบ
จดหมายน้องได้ทั้งหมด 284 ฉบับ
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ผ้าป่า
ร้อยพลัง
การศึกษา
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18 พฤษภาคม 2561: มูลนิธิยุวพัฒน์ร่วมกับโครงการ 
“ร้อยพลังการศึกษา” จัดพิธีทอดผ้าร้อยพลังการศึกษา ณ 
วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยพระไพศาล วิสาโล 
ประธานคณะกรรมการฝ่ายบรรพชิต ได้มอบเงินบริจาค
ทั้งหมดจ านวน 14.4 ล้านบาท แก่โครงการฯ  เพื่อน าไปใช้
เป็นทุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเด็กนักเรียนที่
ขาดโอกาสต่อไป

10 พฤศจิกายน 2560 – 9 มีนาคม 2561: 
ระดมทุนในแคมเปญ Life Hero Thailand 
ผ่านเทใจ.คอม จ านวน 5.6 ล้านบาท เพื่อมอบ
เป็นทุนศึกษาและพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

โครงการ Life Hero Thailand

ติดตามโครงการ
www.lifeherothailand.com
www.facebook.com/lifeherothailand

ติดตามโครงการ: www.tcfe.or.th
www.facebook.com/ThailandCollaborationForEducation

http://www.lifeherothailand.com/
http://www.facebook.com/lifeherothailand
http://www.tcfe.or.th/
http://www.facebook.com/ThailandCollaborationForEducation
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สร้างการมีส่วนร่วมผ่านงาน

อาสาสมัคร

“พ่ีเล้ียงอาสา” รุ่นที่ 6

“ในชีว ิตมีการเปลี ่ยนแปลง
มากมาย จ ึงอยากจะแชร์
มุมมอง เพื่อให้เป็นประโยชน์
กับน้องๆ ที่เขาจะเลือกอาชีพ
ในอนาคต”

ลลิตา เคนสิงห์
พี่เลี้ยงอาสาทางโทรศัพท์

30 พฤษภาคม 2561: มูลนิธิยุวพัฒน์จัดปฐมนิเทศพี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 6
เพื่อเตรียมความพร้อมพี่ๆ ในการท างานเป็นพี้เลี้ยงอาสา 2 รูปแบบ คือ
1. พี่เลี้ยงอาสาทางโทรศัพท์ 2. พี่เลี้ยงอาสาออนไลน์ มีจ านวนทั้งหมด
16 คน โดยจะแบ่งเป็นพี่เลี้ยงอาสาทางโทรศัพท์ 11 คน และ พี่เลี้ยง
อาสาออนไลน์ 5 คน เริ่มงานตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2561 และท างาน
ต่อเนื่อง 1 ภาคเรียน

มารู้จักงานพี่เลี้ยงอาสา
คลิกชม

https://www.youtube.com/watch?v=bceZMqexlJ4&t=23s


กิจกรรมยุวพฒัน์ ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โอนทุนการศึกษา เทอม 1/61

ติดตามโรงเรียนในโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” 
เทอม 1/2561

โครงการ “วัยรุ่นอุ่นใจ”
• อบรมคุณครู 24-26 1-3/ 6-8

พี่เลี้ยงอาสา ปฏิบัติงาน 2

กิจกรรม Penpal Day ข้อความเพียงนิดเปลี่ยนชีวติ
ให้น้อง - ตอบจดหมายนักเรียนทุน

22

กิจกรรม Good Society Expo 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิร์ล

13-16

ปฏิทิน
กิจกรรม
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รายงาน
การเงิน
(มกราคม – มิถุนายน 2561)
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แหล่งที่มาของเงินทุน

เงินบริจาคและ
การใช้งบประมาณ

แหลง่ทีม่า ล้านบาท

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 83.3 

ร้านปันกัน 24.8

บุคคลทั่วไป 29.7

องค์กรทั่วไป 10.3

สนับสนุนสินค้าเพื่อการกุศล 0.8         

ร้านอาหารและภัตตาคาร 0.9            

รวม 149.8

56%

16%
20%

7%
0%

1%
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เงินบริจาครับ
แบ่งตามวัตถุประสงค์

รายละเอียด ล้านบาท

• ดา้นการ สรา้งการมสีว่นรว่มเพือ่สว่นรวม
1. ร่วมมือกันเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์

- กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย 6.8
2. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

- กองทุนรวมคนไทยใจดี 2.6

4. เพ่ือความเป็นหนึ่งเดียวกันของสิ่งแวดล้อมและมนษุย์ 2.0

5. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอื่นๆ 0.9

• ด้านการสง่เสริมอนามยัทีด่แีละความเขา้ใจในเดก็

1. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ 2.5

2. เพ่ือโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน 0.9

• ด้านการสนบัสนนุชว่ยเหลอืเพือ่ฟืน้ฟสูขุภาพกายและจติ

1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทีย่มเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพืน้ที่
ห่างไกล 5.2

2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดทา้ย                                    0.9

3. โครงการคนล าสนธิ                                                       0.4

• ช่วยเหลอืการเรยีนรูแ้ละการศกึษา

1. โครงการครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4.1

2. โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชนกลุ่มนอ้ยผู้ด้อยโอกาส 0.1

รวม 26.4

รายละเอียด ล้านบาท

1. งานทุนการศึกษา 27.4

2. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 20.6

3. กิจกรรมพัฒนาเยาวชน 0.9

รวม 48.9

เพื่อสนบัสนนุการท างานเพือ่สงัคมกบัภาคตีา่งๆ

เพื่องานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส 48.9 ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนการท างานเพื่อสังคมร่วมกบัภาคีตา่งๆ   26.4 ล้านบาท 

สนับสนุนกิจกรรมและการด าเนนิงานของมูลนิธิฯ        74.5 ล้านบาท

เพื่องานพฒันาเยาวชนขาดโอกาส

58%28%

14%

149.8
ล้านบาท



เงินบริจาคออก
เพื่อสาธารณประโยชน์
และสนับสนุนการบริหารงาน
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95% 5%

รายละเอยีด ล้านบาท %

เพื่อสาธารณประโยชน์ 93.9 95%

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน 5.4 5%

รวม
99.3 100%

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
5.4 ล้านบาท

เพื่อสาธารณประโยชน์
93.9 ล้านบาท



48%

52%

93.9
ล้านบาท
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เงินบริจาคออก
เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน

งานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

49.0 ล้านบาท

สนับสนุนการท างานเพื่อ
สังคมร่วมกับภาคีต่างๆ 

44.9 ล้านบาท

รายละเอียด ล้านบาท

1. งานทุนการศึกษา 24.6

2. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 16.9

3. งานดูแลนักเรียนทุน 2.2

4. สนับสนุนกิจกรรมระดมทุน 1.1

5. ยุวพัฒน์สาส์น 0.1

รวม 44.9

เพื่องานพฒันาเยาวชนขาดโอกาส

รายละเอียด ล้านบาท

• สร้างการมสี่วนร่ว่มเพือ่สว่นรวม

1. ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน 21.2

2. ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 10.5     

3. เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ 2.4

4. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ  สาธารณประโยชน์

• กองทุนรวมคนไทยใจดี 1.6

5. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอื่นๆ 0.4

• ด้านการสง่เสริมอนามัยที่ดแีละความเขา้ใจในเด็ก

1. เพื่อโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน 1.9

2. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ 2.0

3. เพื่อการช่วยเหลือเด็กป่วยยากไร้ 1.0

• สนับสนนุช่วยเหลือเพือ่ฟืน้ฟสูุขภาพกายและจิต

1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเที่ยมเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพื้นที่
ห่างไกล 4.1

• ช่วยเหลอืการเรยีนรูแ้ละการศึกษา

1. โครงการครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง 3.9

รวม 49.0

เพื่อสนบัสนนุการท างานเพือ่สงัคมกบัภาคตีา่งๆ
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เงินบริจาคออก
เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน

64%

5%

5%

5%

4% 3%

2% 7% 5%

รายละเอยีด ล้านบาท

1. เงินเดือนและสวัสดิการ 3.5

2. ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์ 0.3

3. ค่าเช่าและบริการพื้นที่ 0.2

4. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่าย 0.3

5. ค่าเช่ารถและค่าขนส่ง 0.2

6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 0.1

7.ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ 0.1

8. ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย 0.4

8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.3

รวม 5.4
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สถานะทางการเงิน รายละเอยีด ล้านบาท

เงินทุนยกมา (1 มกราคม 2561) 13.3

รับบริจาค 149.8

บริจาคออก 99.3

คงเหลือ 30 มิถุนายน 2561 63.8

(มกราคม – มิถุนายน 2561)



ให้อนาคตกับผู้ท่ีเป็นอนาคต
ของประเทศไทย


