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งานเพ่ือการศึกษาเยาวชนขาดโอกาส 

โครงการ ทุนการศึกษา  “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี” 
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ช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาสให ้ ได ้ร ับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฏาน ม.1- 6 หรือเทียบเท่า  
 

• ปัจจุบันมูลนิธิฯ สามารถช่วยเหลือเยาวชนขาด
โอกาสให้ได้รับทุนการศึกษาซึ่งอยู่ในความดูแล
ของมูลนิธิฯ จ านวน 6,729 คน 
 

• นักเรียนได้รับการโอนทุนการศึกษาเทอม 1/ 2561 
แล้ว 6,452 คน (95.9% ของนักเรียนทั้งหมด)  
คิดเป็นมูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น  32.6 ล้านบาท 
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561)  

 

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561 

จ านวนนักเรียนทุนที่ได้รับโอนทุน  
ปีการศึกษา 2561 (เทอม 1) 

อัตราคงอยูข่องนกัเรยีนทนุจนจบชัน้มธัยม 6 

84.7% 
จบการศึกษา 
มีนาคม 2561 
(รุ่นรหัส 55) 

คาดวา่ 
82% 

จะจบการศึกษา 
มีนาคม 2562 
(รุ่นรหัส 56) 

354 
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จ านวนนักเรียนทนุแรกเริ่มชั้น ม.1 ปี 2556 

จ านวนนักเรียนทนุที่ยงัคงเรียนอยู่ถงึ ม.6/ ปวช.3 

ออกจากระบบการศึกษา 

 
หมายเหตุ: อัตราคงอยู่นี ้รวมนักเรียนที่สละสิทธิ ์การรับทุน
ยุวพัถน์ เนื่องจากมีฏานะดีขึ้น/ ได้รับทุนอื่น/ เรียนต่อ กศน. 
หรือเอกชน 

6729 

5,294 

1,241 

194 

6,452 

5,108 

1,196 

148 

นร.ทุน ทั้งหมด 

สายสามัฌ 

สายอาชีพ 

อื่น ๆ 

โอนทุนได้ นร.Active 

จะจบการศึกษา มีนาคม 2562 (รุ่นรหัส 56)  

76.3% 

96.4% 

96.5% 

95.9% 



กลุ่มนักเรียนทุนยุวพัถน์ 
(close group)  

จ านวน 
(ราย) 

การเข้าถึงกลุ่ม
นักเรียนทุน (%) 

Facebook  1,480 22.0% 

Line@ 4,618 68.6% 
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• ประการศรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัถน์

ป ร ะ จ  า ป ี   2562 ร ะ ห ว ่ า ง ว ั น ท ี่                         
18 กรกญาคม - 20 พฤศจิกายน 2561 
โดยจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่   
15 กุมภาพันธ์  2562 

 

• การติดตามนักเรียนทุน 
 

 นักเรียนทุนได้รับการโทรติดตามคิดเป็น 66.63% 
 

 สื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์        

 สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัถนา

เยาวชน “ยุวพัถน์สาร” 
ฉบับที ่2/2561 ส ่งให ้ก ับ
น ัก เร ียนท ุนท ั ่ วประ เทศ 
จ านวน 6,700   ฉบับ 

ช่องทาง 
จ านวน 
(user) 

Website YBF  – เข้าชมเว็ปไซต์จากกลุ่มอายุ 18-24 ปี 
(ช่วงเดือน ก.ค. – ก.ย. 61) 

1,836  



งานเพ่ือพัถนาเยาวชนขาดโอกาส 

ความคืบหน้าโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” 
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ภาพรวมการใช้เครื ่องมือในโรงเรียนเครือข่าย 
“ร้อยพลังการศึกษา” ปีการศึกษา 2561 เทอม 1  
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ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2561 



*เพิ่มขึ้นอีก 12 โรงเรียนจากเทอม 1/61 
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ทุนการศกึษา x 

จ านวนนักเรียนทุนยุวพัถน์ 6,729 คน 

ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2561 

6,313 คน (93.8%) 

มีนักเรียนทุนจากโรงเรียนภาคี 416 คน  
คิดเป็น 6.2 % ของ นักเรียนทุนทั้งหมด 

แบ่งตามชั้นเรียน ดังนี้ 

ชั้นเรียน จ านวน (คน) 

ม.1 71 

ม.2 264 

ม.3 44 

ม.4 15 

ม.5 10 

ม.6 12 

หมายเหต:ุ พ.ย. 61 จะรับนักเรียนทุน ชั้น ม.1  
จากโรงเรียนภาคีเพิ่มอีกประมาณ 1,000 -1,300 คน 

416 คน (6.2%) 
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*สิ่งที่จะด าเนินการเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นฏาน
ทักษะด้านการค านวณของเด็ก  
• ระบบบในงานฝึก คูณ หาร ส าหรับเด็ก

พื้นฏานอ่อน 
• Blended+ใบงาน (สัดส่วนแยกตามห้องที่

เหมาะสม) 

x เรียนคณิต-วิทย์ ระบบ Learn Education 
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x 
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เรียนภาษาอังกฤษระบบ Winner English 

• (Level 1) เร่ิมเรียนที่ชั้น ป.3 โดยตั้งแต่ชั้น ป.4 จะให้
ท า placement test เพื่อประเมินการจัดระดับการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมต่อนักเรียน แม้ว่าจะช้ากว่า Level 
ที่ควรจะเป็น 

• ระดับความรู ้ภาษาอังกฤษที่ควรจะมี และผลการ
ทดสอบ placement test มีความแตกต่างกันมาก 



x 
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ครู Teach for Thailand 

ใน 3 รายวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเริ่มท าการสอนในภาคเรียนที่ 2/2560 
หมายเหตุ: ระยะเวลาสอนของครูทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ แต่ละรุ่น = 2 ปี  



x 
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หลักสูตรครูแนะแนวรุ่นใหม่  a-chieve 



โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2561 

รร.ปายวิทยาคาร 

จ.แม่ฮ่องสอน 

+ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รร.ทุ่งหัวช้างพิทยาคม  

จ.ล าพูน 

+ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

รร.มัธยมปุากลาง 

จ.น่าน  

+ 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎเชียงราย 

รร.สา  

จ.น่าน 

+ 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎเชียงราย 

วันจัดกิจกรรม 

อบรมพัถนาศักยภาพนักศึกษาอาสา 

(โดยเครือข่ายจิตอาสา) 17 - 19 ส.ค. 21 - 23 พ.ค. 25 - 27 พ.ค. 

อบรมพัถนาศักยภาพคุณครูท่ีปรึกษา 

(โดยเครือข่ายจิตอาสา) 1 - 2 ส.ค. 6 - 7 ส.ค.  25 ก.ค. 

อบรมพัถนาศักยภาพนักเรียนอาสา 

(โดยนักศึกษาอาสา) 
24 - 26 ส.ค. 30 ม.ิย. - 2 ก.ค.  4 - 6 ม.ิย.  

x 
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ระบบพ่ีเล้ียงอาสา “วัยรุ่นอุ่นใจ” 

ปฎิทิน 
การท างาน 
โครงการ 
วัยรุ่นอุ่นใจ 
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รร.ปายวิทยาคาร 

จ.แม่ฮ่องสอน 

+ 

มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม ่

1. โครงการลดปัฌหาขยะ (ม.2 กับ ม.6) 

2. โครงการห้องน ้าสะอาด (ม.3)  

3. โครงการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกในตลาดปาย (ม.4) 

4. โครงการรณรงค์ใส่หมวกกันน้อค  (ม.5 กลุ่ม1) 

5. โครงการแยกขยะเพื่อระดมทุนให้น้อง(โรงเรียนในพื้นที่ที่ยากจน)  (ม.5 กลุ่ม2) 

รร.ทุ่งหัวช้าง

พิทยาคม  

จ.ล าพูน 

+ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

1. โครงการ Shoes parking (ม.2) 

2. โครงการ อสม.น้อย (ม.3) 

3.  โครงการลดขยะ (ม.4) 

4.  โครงการระเบียบการใช้โรงอาหาร (ม.5) 

5. โครงการมารู้จักตัวเองกันเถอะ (ม.6) 

โครงการ 

จิตอาสา 

โดย 

นักเรียนอาสา 
(เตรียมปฎิบัติงาน

ในภาคเรียนที่ 2 

 ปี 2561) 

รร.สา  

จ.น่าน 

+ 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎเชียงราย 

1. โครงการลดการดื่มสุราในโรงเรียน (ม.2) 

2. โครงการรณรงค์เรื่องบุหรี่ในโรงเรียน (ม.3) 

3. โครงการดูแลความสะอาดในพื้นที่โรงเรียน (ม.4) 

4. โครงการลดปัฌหาขยะในโรงเรียน (ม.5) 

5. โครงการนักเรียน ม.ปลายรู้เปูาหมายตัวเอง(เรียนต่อ) (ม.6) 

รร.มัธยมปุากลาง 

จ.น่าน 

+ 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎเชียงราย 

1. โครงการน ้าเสียในชุมชน (ม.2) 5. โครงการวัยใสใส่ใจหมวกกันน๊อค (ม. 5 กลุ่ม 2) 

2. โครงการสานสัมพันธ์ชาติพันธ์ (ม.3) 6. โครงการชีวิตปลอดภัยห่างไกลยุงลาย (ม.5 กลุ่ม 3) 

3.  โครงการความสะอาดของห้องน ้าโรงเรียน (ม.4) 7. โครงการคัดแยกลดปัฌหาขยะในชุมชน (ม.5 กลุ่ม 4) 

4.  โครงการพักเที่ยงเจ้าปัฌหา (ม.5 กลุ่ม 1) 8. โครงการปัฌหาการเรียนต่อ เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน (ม.6) 

14 



งานเพ่ือการสร้างการมีส่วนร่วม 

เพื่อการช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาส 

15 
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ปรากฎการณ์ LIMITED EDUCATION 
หลากหลายแบรนดด์งัร่วมสรา้งสรรคส์นิคา้และบรกิารรุ่น
ลิมิเตด็  เพื่อเปลีย่นการศกึษาไทย ให้เป็นของ (ไม)่ ลิมเิตด็ 

ในงาน Good Society Expo 2018 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 – 16 
กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์  มูลนิธิยุวพัถน์หนึ่งใน
ภาคีของ โครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” ร่วมน าเสนอปัฌหาความ
เหลื่อมล ้าทางการศึกษาใน แคมเปฌ Limited Education ผ่านลายมือ
จริงของน้องๆ ท่ีมีอายุเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมที่สะกดผิด ในโซนพาวิล
เลียนการศึกษา  
 

การกลับมาของแคมเปฌ Limited Education ในปีนี้ได้รับความ
ร่วมมือจากภาคธุรกิจและหลากหลายแบรนด์ดัง ได้แก่ Club 21, โฮมมี่, 
CP-Meiji, Loveis, Mola, ไฟ-ฟูา โดย TMB, After You, B2S, Casa 
Lapin, Guss Damn Good, Pancake Café, PIL Metro Bus, Raya 
Heritage, 99 Rest Backyard Café  พร้อมใจกันดีไซน์สินค้าและ
บริการรุ่นลิมิเต็ดในรูปแบบและการตีความในแต่ละแบรนด์ เพื่อระดมทุน
ให้กับโครงการฯ และร่วมเปลี่ยนการศึกษาไทยให้เป็นของ (ไม่) ลิมิเต็ด 
นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากเหล่าบรรดา influencer ทีช่่วยกัน
โพสต์ข้อความและรูปภาพแคมเปฌ Limited Education เพื่อชักชวนให้
ทุกคนร่วมกันสนับสนุน โดยการสั่งจองสินค้าล่วงหน้าหรือเลือกโหวต
และแชร์สินค้าลิมิเต็ดที่ชื่นชอบให้ได้รับการผลิตขึ้นจริง โดยทุกการ
โหวตจะให้แต่ละแบรนด์ แบรนด์จะบริจาค 1 บาท เพื่อเข้าโครงการฯ   
 

สนับสนุนสินค้าลิมิเต็ดและร่วมกันเปลี่ยน 1 โหวตให้เป็น 1 บาท ผ่าน
www.limitededucation.org  ตั้งแตว่ันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 

Partnership & Support 
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มูลนิธิยุวพัถน์ชวนท าบุฌออนไลนบ์บเว็บไซต์ “ปันบฌุ” จาก TMB 

โครงการหาดีไซเนอร์ไทยที่มีความสามารถในการท าธุรกิจและ
ดีไซน์ร่วมมือกับ บริษัท สยามพิวรรธณ์ จ ากัด ได้มอบภารกิจให้แก่ 
10 ดีไซเนอร์ไทยที่เข้าร่วมโครงการออกแบบและขายสินค้าภายใต้
โจทย์การใช้ชีวิตของคนเมือง Urban Lifestyle และได้มีการจัดท า
กิจกรรม On Ground เปิดขายสินค้าไอเดียเหล่านี้บนพื้นที่ป็อป
อัพ สโตร ์ณ ห้างสรรพสนิค้าสยามเซ็นเตอร์ ชั้น G ระหว่างวันที่ 1 
- 8 กันยายน 2561 โดยได้มอบรายได้ท้ังหมด 352,119 บาท จาก
การจ าหน่ายสินค้ากว่า 200 ชิ้น มอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กขาด
โอกาส ใน มูลนิธยุิวพัถน์ 

Vogue Thailand  
ร่วมกบัสยามพวิรรธน์  
มอบโอกาสทางการศกึษา 
 

บริษัท เซเรนดิพิตี้ มีเดีย จ ากัด 
ผู้จัดท าโครงการ Vogue 
Who's On Next, The Vogue 
Fashion Fund 2018 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 โรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ   TMB ได้จัดงาน
เปิดตัวเว็บไซต์ “ปันบุฌ” ระบบบรจิาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เว็บไซต์แรกที่รวบรวม
องค์กรสาธารณกุศลและโครงการเพื่อสังคมทั่วประเทศ ตอบโจทย์ความต้องการในยุค
สังคมไร้เงินสดของลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งองค์กรสาธารณกุศลที่สามารถช่วยการบริหารจัด
การเงินสด ลดขั ้นตอนการออกใบเสร็จ เพิ ่มช่องทางใหม่ที ่ช่วยระดมทุนได้อย่าง
กว้างขวาง โดยประชาชนสามารถเลือกบริจาคให้องค์กรสาธารณกุศลได้หลากหลาย
ตามความศรัทธา ที่เว็บไซต์ปันบุฌเพียงที่เดียว ทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องใช้เงินสด และไม่ต้อง
ย่ืนใบเสร็จหรือเอกสารใดๆ ให้กับกรมสรรพากร   โดยสามารถบริจาคทุนการศึกษา “ส่ง
น้องเรียน สร้างเด็กดี” กับมูลนิธิยุวพัถน์ได้แล้วที่ www.punboon.org 

Partnership & Support 

บรษิทั ออโต้ บิสซเินส คอร์เปอเรชัน่ จ ากัด (ออโต้คอร์ป) 
ฉลองครบรอบ 3 ปี จัดกิจกรรรมเพื่อสังคมในโครงการ 
“ออโต้คอร์ป อาสาพาสุข” ระหว่างวันที่ 16 กรกญาคม – 31 
สิงหาคม 2561 ชวนคู่ค้ามาร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการมอบ
โอกาสทางการศึกษาจากการสั่งซื้อสินค้าทุกๆ 3,300 บาท 
จะแบ่งปัน 3 บาท เพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กขาด
โอกาส ใน มูลนิธยุิวพัถน์ โดยสามารถระดมทุนการศึกษา
ได้ 131,306 บาท และมีพิธีมอบเงินบริจาคให้กับตัวแทน
มูลนิธิฯ ในงาน “AutoCorp The Ultimate Birthday 
Party 2018” เมือวันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561 

“ออโตค้อรป์ 
อาสาพาสขุ” 
ชวนคู่ค้าร่วม
มอบโอกาส

ทางการศึกษา  
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• ประการศรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัถน์ประจ าปี 2562 

ระหว่างวันที่ 18 กรกญาคม - 20 พฤศจิกายน 2561 โดยจะ
ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่  15 กุมภาพันธ์  2562 

 

Pen Pal Day ครั้งที่ 1  
พี่อาสาตอบจดหมายน้อง  

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิยุวพัถน์ได้จัด
กิจกรรมจิตอาสา “Pen Pal Day” ครั้งที่ 1 เปิดรับ
สมัครพี่อาสาตอบจดหมายน้องนักเรียนทุน ให้พี่ๆ ได้
ร่วมเป็นอาสาสมัครส่งก าลังใจและให้ข้อคิดในการใช้
ชีวิตกับน้องๆ นักเรียนทุน  ให้น้องๆ รู้สึกมีที่พึ่งทางใจ 
มีก าลังใจ ไม่หลุดออกจากระบบการศึกษากลางคัน และ
สามารถเติบโตเป็นผู้ใหฌ่ที่ดีได้ในอนาคต โดยในครั้งนี้มี
พี ่ๆ อาสาที ่เข้าร่วมกิจกรรม  34 คน สามารถตอบ
จดหมายน้องได้ 393 ฉบับ 

มูลนิธิยุวพัถน์ร่วมกิจกรรมหรรษาของเหล่าบรรดานักปัน
อาสา ในงาน ถนนปันกัน ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์การค้าซีคอน 
สแควร์ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 โดยมูลนิธิฯ ได้
เชิฌชวนเหล่าบรรดาอาสาและผู้ที่เข้าร่วมงาน วาดเขียนและ
ส่งข้อความอวยพรวันเกิดให้กับน้องๆ นักเรียนทุน ซึ่งมี
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน และการ์ดอวยพรจาก
ฝีมือของอาสาทุกท่านจะถูกจัดส่งให้กับน้องๆ นักเรียนทุน
ตามวันเกิดต่อไป 

การด์อวยพร ...จากพ่ีถงึนอ้ง 
ในกิจกรรมถนนปันกัน ครั้งที่ 7 
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กลุ่มปิด 
ผ่านเฟสบุ๊ค 
มูลนิธิยุวพัถน ์

พูดคุย
ทาง
โทรศัพท์ 

พ่ีเล้ียงอาสา รุ่น 6  ติดตามดูแลนักเรียนทุน 
 

มีจ านวนอาสาเข้าร่วม 15 คน เริ่มปฎิบัติงาน 1 ภาคเรียน ระหว่างวันที่ 1 กรกญาคม – 31 ตุลาคม 2561 แบ่งเป็นการท างานดังนี้ 

หัวข้อเรื่อง 
จ านวน
โพสต์ 

ให้วัยรุ่นพัถนาตนเอง ผ่านการแชร์
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 3 ด้าน 
• การเรียน 
• การใช้ชีวิตวัยรุ่น 
• การรับมือภาวะอารมณ์ 

22 

พัถนาทักษะความคิดวัยรุ่น (ชวน
น้องคุย ชวนมา comment) 

13 

พัถนาทักษะความคิดวัยรุ่น (ชวน
น้องคิด ชวนให้พัถนาตนเอง) 

8 

15 

11 

8 

2 

การเรียน 

การใช้ชีวิตของวัยรุ่น 

การรับมือกับภาวะ… 

ทุนการศึกษา 

มีจ านวนน้องๆ ที่โทรหาพี่เลี้ยงอาสา 28 คน 
สนใจพูดคุยในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

พี่เลี้ยงอาสาออนไลน์ 4 คน พี่เลี้ยงอาสาทางโทรศัพท์ 11 คน 

มีจ านวนนักเรียนทุนอยู่ในกรุ๊ป facebook 
(close group) 1,480 ราย 

เนื้อหาทีพ่ี่ๆ โพสต์
เป็นประโยชน์มาก
ค ่ ะ  เ พ ร า ะ เ ป ็ น
ข้อมูลที ่นักเรียน
ทนุทกุคนสามารถ
เข ้ าถ ึ ง ได ้ ง ่ า ย 
เข้าใจง่าย และเป็น
ข ้ อ ม ู ล ท ี ่ เ ก ิ ด
ประโยชน์ต่อผู ้ที่
อ่านทุกคนค่ะ  

“ 

” 

หมายเหต:ุ นักเรียน 1 คนคุยมากกว่า 1 เรื่อง 
และได้คุยมากกว่า 1 ครั้ง 

นางสาวอัจฉรา 
นักเรียทุนยุวพัถน์  
ชั้น ม. 6 

(การท างานระหว่างเดือน ก.ค. – ก.ย. 61) 

(การท างาน ระหว่างเดือน ก.ค. – ก.ย. 61) 



ระดมทุนเพ่ือโครงการทุนการศึกษา  
(ม.ค.– ก.ย. 61)  

 

43.1 ล้านบาท 

 องค์กรและ
บุคคลทั่วไป      

4.3 ล้านบาท 

ร้านปันกัน  

38.8 ล้านบาท              

น ้าใจจาก 
สังคมท่ีเกิดขึ้น 

20 



กิจกรรมยวุพถัน ์ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

โอนทุนการศึกษา เทอม 2/61 

ปิดรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัถน์ ปีการศึกษา 2562 20 

โครงการร้อยพลังการศึกษา 
• สัมมนาครูท่ีใช้ระบบ Learn Education และ Teach for Thailand 
• น าเสนอโครงการ “วัยรุ่นอุ่นใจ”  ในโรงเรียน 

 
19 

28-31 

ร่วมกิจกรรม “ตลาดน ้าใจ” 5-6 

พี่เลี้ยงอาสา รุ่มที่ 7 เทอม 2/61 (4 เดือน) 

Pen Pal Day คร้ังที่ 2 
27 

ประกาศผลนักเรียนทุนที่รับเพิ่มระหว่างเทอม 
จากโรงเรียนภาคีเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา 

1 

ปฎิทิน 
กิจกรรม 
 

21 

เพิผ่ล 
นกัเรียนทนุท่ีรับ
ระหว่างเทอม 
จาก รร ภาคี วนัท่ี 
1 พย 
 
ติดตาม รร น่าจะ
ไม่มีในเดือน 
ตค พย 
แต่เป็น สมัมนาครู
ร้อยพลงัฯ ท่ีใช้ 
Learn ed กะ 
Teach for 
Thailand 
19 ตลุา มป
ระกาศ 



รายงานการเงิน 

เงินบริจาคและการใช้งบประมาณ 
 (มกราคม – กันยายน 2561) 

22 



23 

เงินบริจาครับและแหล่งท่ีมา 

แหล่งที่มา ล้านบาท 

       กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 84.1  

       ร้านปันกัน  38.8 

       บุคคลทั่วไป 35.1 

       องค์กรทั่วไป 21.7 

       ร้านอาหารและภัตตาคาร 1.6      

       สนับสนุนสินค้าเพื่อการกุศล  0.8 

     รวม  182.1 

แหล่งที่มาของเงินทุน 

51% 

18% 

20% 
10% 

0% 
1% 



24 

เงินบริจาครับแบ่งตามวัตถุประสงค์ 

รายละเอียด ล้านบาท 

 1. งานทุนการศึกษา 43.1 

 2. งานพัถนาคุณภาพการศึกษา 21.5 

 3. กิจกรรมพัถนาเยาวชน 0.9 

  รวม  65.5 

รายละเอียด ล้านบาท 

•   ดา้นการ สรา้งการมสีว่นรว่มเพือ่สว่นรวม           

  1. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 
      - กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย 16.8  

   2. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 
       - กองทุนรวมคนไทยใจดี 3.7 

   4. เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของสิ่งแวดล้อมและมนษุย์ 2.7 

   5. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอื่นๆ 1.2 

• ด้านการสง่เสริมอนามยัทีด่แีละความเขา้ใจในเดก็ 

   1. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ 2.7 

   2. เพื่อโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน  1.6 

• ด้านการสนบัสนนุชว่ยเหลอืเพือ่ฟืน้ฟสูขุภาพกายและจติ 

1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทีย่มเพื่อผู้ปุวยด้อยโอกาสในพืน้ที่ 
        ห่างไกล 5.3 

 2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดทา้ย                                    3.3 

3. โครงการคนล าสนธิ                                                       0.3 

• ช่วยเหลอืการเรยีนรูแ้ละการศกึษา 

  1. โครงการครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4.1 
  2. โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชนกลุ่มนอ้ยผู้ด้อยโอกาส 0.3 

รวม 42.0 

เพื่องานพัถนาเยาวชนขาดโอกาส 

เพื่อสนับสนุนการท างานเพื่อสังคมกับภาคีต่างๆ 

สนับสนุนกิจกรรมและ 
การด าเนินงานของมูลนิธิฯ 

74.6 ล้านบาท 

23% 

36% 

41% 

เพื่องานพัถนา
เยาวชนขาดโอกาส

65.5 ล้านบาท 
 
          

 
          

เพื่อสนับสนุนการ
ท างานเพื่อสังคม
ร่วมกับภาคีต่างๆ       

42.0 ล้านบาท 
 
             

 182.1 
ล้านบาท 
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เงินบริจาคออกเพ่ือสาธารณประโยชน์และการบริหารงาน 

รายละเอียด ล้านบาท % 

เพื่อสาธารณประโยชน์ 142.3 94% 

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน 8.3 6% 

      
    รวม 

150.6 100% 

94% 

6% 

           

เพื่อสาธารณประโยชน ์
142.3 ล้านบาท  
             

 

           

เพื่อสนับสนุนการบรหิารงาน 
8.3 ล้านบาท           
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เงินบริจาคออกเพ่ือสาธารณประโยชน์  

รายละเอียด ล้านบาท 

•   สร้างการมีส่วน่รว่มเพ่ือส่วนรวม           

   1. ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน 33.2 

   2. ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 17.6   

   3. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ      
สาธารณประโยชน์ – กองทุนธรรมาภิบาลไทย 6.6 

   3. เพื่อความเป็นหน่ึงเดียวกันของสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ 3.2 

   4. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ - 
กองทุนรวมคนไทยใจดี 3.2 

   5. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอื่นๆ 1.4 

• ด้านการส่งเสิรมอนามัยท่ีดีและความเข้าใจในเด็ก 

   1. เพื่อโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน 3.1 

   2. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ 2.0 

   3. เพื่อการช่วยเหลือเด็กปุวยยากไร้ 1.0 

• สนับสนุนชว่ยเหลือเพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพกายและจติ 

   1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเที่ยมเพื่อผู้ปุวยด้อยโอกาสในพื้นที่ 
        ห่างไกล 4.1 

• ช่วยเหลือการเรยีนรูแ้ละการศึกษา 

   1. โครงการครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง 5.5 

รวม 80.9 

เพื่อสนับสนุนการท างานเพื่อสังคมกับภาคีต่างๆ 

รายละเอียด ล้านบาท 

 1. งานทุนการศึกษา 31.7 

 2. งานพัถนาคุณภาพการศึกษา 25.1 

 3. งานดูแลนักเรียนทุน  3.2 

 4. สนับสนุนกิจกรรมระดมทุน 1.1 

 5. ยุวพัถน์สาส์น  0.3 

  รวม  61.4 

เพื่องานพัถนาเยาวชนขาดโอกาส 

142.3 
ล้านบาท 

57% 

43% 

งานพัถนาเยาวชนขาดโอกาส 

61.4 ล้านบาท 

สนับสนุนการท างาน
เพื่อสังคมร่วมกับ
ภาคีต่างๆ  

80.9 ล้านบาท 
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เงินบริจาคออกเพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน 

60% 

6% 

6% 5% 6% 

2% 2% 2% 

7% 
4% 

รายละเอียด ล้านบาท 

       
      1. เงินเดือนและสวัสดิการ 

 
5.0 

       
      2. ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

0.5 

       
      3. ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์ 

0.5 

       
      4. ค่าเช่าและบริการพื้นที่ 

0.4 

       
      5. ค่าเช่าคอมพิวแตอร์และค่าใช้จ่าย 

0.5 

       
      6. ค่าเช่ารถและค่าขนส่ง 

0.2 

       7.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 0.2 

       8.ค่าสาธารณูประโภค 0.1 

       
      9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

0.6 

       
      10. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 

0.3 

           รวม 8.3 
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สถานะทางการเงิน 

รายละเอียด ล้านบาท 

เงินทุนยกมา (1 มกราคม 2561) 13.3 

รับบริจาค 182.1 

บริจาคออก 150.6 

      
คงเหลือ 30 กันยายน 2561 44.8 
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ให้อนาคต 
กับผู้ท่ีเป็นอนาคต 
ของประเทศไทย 


