
รายงาน ณ ไตรมาสที่ 4
(สรุปผล ม.ค. – ธ.ค. 61)

มอบโอกาสทางการศกึษา
พัฒนาเยาวชน

สร้างการมีส่วนรว่มของสังคม



งานเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม               หน้า 14-19

ส   า   ร   บั   ญ

งานเพ่ือการศึกษา หน้า 1 - 3

งานเพ่ือพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส หน้า 4-13

ปฏิทินกิจกรรม หน้า 20

รายงานการเงิน หน้า 21-27



1

งานเพ่ือการศึกษา
เยาวชนขาดโอกาส
โครงการ ท ุนการศ ึกษา
“ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี”
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ช่วยเหลอืเยาวชนขาดโอกาส
ให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ม.1- 6 หรือเทียบเท่า

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61)

อัตราคงอยู่
ของนกัเรยีนทนุ

82%

*รับทุนตั้งแต่ ม. 1 และยังเรียน
อยู่จนถึง ม. 6/ ปวช. 3

การตดิตามดแูล
นักเรยีนทนุ

75 %
ได ้ร ับการด ูแลติดตามผ่านการ
พูดค ุยก ับเจ ้าหน ้าท ี ่ม ูลน ิธ ิและ
อาสาสมัคร

เยี่ยมติดตามนักเรียนทุนได้

427 คน จาก 42 โรงเรยีน

ช่วยเหลือทนุการศกึษา

มีนักเรียนที่อยู่ในความดูแล

จ านวน 7,689 คน 

รับสมคัรนกัเรยีนทนุ ปี 2562

มีจ านวนนักเรียนขาดโอกาสจากโรงเรียนทั่วไป

สมัครขอทุนการศึกษา จ านวน 3,786 คน 
มูลนิธิฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาใบสมัคร โดย
จะประกาศผลภายในวันที่ 15 ก.พ.62

83%
เรียนหนงัสือต่อ

ระดับ ปริญญาตรี/ ปวส.

*ผลการส ารวจจากนักเรียนทุน
107 คน ที่จบ ม. 6/ ปวช. 3
เมื่อ มี.ค. 61 (รุ่นรหัส 55)

ทุนการศกึษาทีม่อบทัง้ส้ิน

61.8 ล้านบาท



7,689

6,730

7,049

6,452
โอนทุนได้

นร.Active

91.7%

ภาคเหนือ

19%

ภาคกลาง

22%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30%

ภาคตะวันตก

6%

ภาคตะวันออก

7%

ภาคใต้

16%

3

เทอม 2/2561*
ยังไม่สิ้นสุดภาคเรียน

จ านวนนกัเรยีนทนุทีไ่ดร้บัโอนทนุ ปีการศกึษา 2561

จ านวนนักเรียนทนุ ณ ธ.ค. 61

95.9%
เทอม 1/2561

จ านวนนักเรียนทุนแยกตามภาค

จ านวนนักเรียนทนุ ณ ต.ค. 61

จ านวนนักเรียนทุนแยกตามช้ันเรียน

1,846 

1,693 
1,817 

365 
277 259 

364 
527 

343 
198 

ม.1   ม.2   ม.3  ม. 4    ม.5   ม.6  ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 อื่นๆ 

7,689 คน
(ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 61)
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งานเพ่ือพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส
โครงการ “ร้อยพลังการศึกษา”



ทุนการศกึษามลูนธิยิวุพฒัน์

Learn Education

Teach for Thailand

Winner English

a-chieve

โครงการวยัรุน่อุน่ใจ

ภาพรวมการใช้เครื ่องมือในโรงเรียน
เครือข่าย “ร้อยพลังการศึกษา” 
ปีการศึกษา 2561 เทอม 2 

5

ความคืบหน้า  “โครงการ ร้อยพลงัการศึกษา” เพ่ือพัฒนาเยาวชน

รวม

82 โรงเรียน

ใน 30 จังหวัด

มีนักเรียนได้รับประโยชน์

กว่า 15,000 คน

จ านวนโรงเรียน

4

10

48

21

9

70
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ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2561

0จ านวนโรงเรยีนและนกัเรยีน
ที่ใช้เครือ่งมือตา่งๆ ของรอ้ยพลังการศกึษา

48 โรงเรียน

14,873 คน

70 โรงเรียน

1,466 คน

4 โรงเรียน

197 คน

21 โรงเรียน

6,129 คน

10 โรงเรียน

2,451 คน

9 โรงเรียน

1,884 คน

หมายเหตุ: นักเรียนที่ใช้เคร่ืองมือจะทับซ้อนกันและเป็นกลุ่นนกัเรียนมัธยมต้นเป็นส่วนใหญ่
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ระบบ 47
โรงเรียน

จ านวนนักเรียนทุนยุวพัฒน์ 7,689 คน

ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2561

มีนักเรียนทุนจาก
โรงเรียนภาคีในโครงการฯ 

1,466 คน

คิดเป็น 19 %
ของนักเรียนทุนทั้งหมด
แบ่งตามชั้นเรียน ดังนี้

8

ทุนการศกึษา มูลนิธิยุวพัฒน์

ชั้นเรยีน จ านวน (คน)

ม.1 1,066

ม.2 290

ม.3 63

ม.4 19

ม.5 13

ม.6 15

นักเรียนทุน 
กลุ่มโรงเรียนทั่วไป

6,223 คน

(81%)

นักเรียนทุน 
กลุ่มโรงเรียนร้อยพลังฯ

1,466 คน

(19%)

X



ความเปลี ่ยนแปลงในการ
สอบ Pre test – Post test 
มีอ ัตราการท าข ้อสอบได้
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขี้น

เรียนคณิต-วทิย์ ระบบ Learn Education

9

ความเปลี่ยนแปลงในการ
เรียนคณิตหลังจากใช้ระบบ

Learn Eduction

จ านวนโรงเรียน

ที่ใช้ระบบ 47
โรงเรียน

จ านวนโรงเรียนที่ใช้ระบบ

48 โรงเรียน

นักเรียนที่ได้ประโยชน์ 

14,873 คนจ านวนนักเรียนที่ใช้ระบบ

X



จ านวนโรงเรียน

ที่ใช้ระบบ 47
โรงเรียน

10

เรียนภาษาอังกฤษระบบ Winner English

โรงเรียนที่ใช้ระบบ

9 โรงเรียน

นักเรียนที่ได้ประโยชน์ 

1,884 คน

จ านวนนักเรียนที่ใช้ระบบ

ความเปลี่ยนแปลงในการ
เรียนภาษาอังกฤษหลังจาก
ใช้ระบบWinner English

*เกณฑ์อัตราความก้าวหน้า คือ
จ านวนบทเรียน (unit) สะสมที่
นักเรียนสามารถเรียนได้ในแต่ละ
เทอม

X



ระบบ 

47
โรงเรียน

ระบบ 

47
โรงเรียน

11

ระบบ 

47
โรงเรียน

โรงเรียน
ทีใ่ช้ระบบ

21 โรงเรียน

6 จังหวัด

ครูผู้น าฯ 
รุ่นที่ 4 และ 5

57 คน

นักเรียน
ที่ได้รับประโยชน์

6,129 คน

ครู Teach for Thailand

ครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงในโครงการ ร้อยพลังการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ผลลัพธ์ด้านพัฒนาการ
ที่คาดหวังในนกัเรียน

วัดผลจาก
ผลส ารวจนักเรียน 437 คน จาก 1,549 คน

เทอม 2 ประจ าปีการศึกษา 2560
(ข้อมูล ณ กันยายน 2561)

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(Academic Achievement)

1. ผลการสอบ ก่อน – หลังเรียน

อยู่ในช่วงระหว่างเก็บข้อมูลและสรุปผล2. ทักษะที่จ าเป็น
(Essential Skills)

2. การคิดวิเคราะห์

3. ความร่วมมือ

4. การตระหนักรู้ในตนเอง

3. คุณลักษณะนิสัย 
(Character Strengths)

5. ความพยายาม
69.3% เห็นด้วยกบั “เมื่อฉันตั้งเป้าหมายแล้ว 
ฉันจะท ามันให้ส าเร็จเสมอ

6. กรอบความคิดแบบเติบโต
73.8% เห็นด้วยว่า “ฉันเชื่อว่าความฉลาด
เปลี่ยนแปลงได้ ถ้าฉันพยายาม”

7. การริเริ่ม
76.7% ไม่เห็นด้วยว่า “ฉันไม่รู้ว่าฉันเรียนไป
เพื่ออะไร”

ผลลัพธ์
และความ

เปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น

X



ระบบ 

4
7 โรงเรียน

ระบบ 

4
7 โรงเรียน

12

ครูแนะแนว
รุ่นใหม่

15 คน

ระบบ 

4
7 โรงเรียน

นักเรียน
ที่ได้รับประโยชน์

นักเรียนม.ต้น 

1,761 คน
นักเรียน ม.ปลาย 

690 คน

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

หลักสูตรแนะแนวรุน่ใหม่ a-chieve

จ านวนครูแนะแนว นักเรียนและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Train the Trainers ปีการศึกษา 2561

คุณครู

100%

ครูเปลี่ยนแปลงตัวตนและปรับ ความเชื่อที่
ส่งผลต่อพฤติกรรม, การยอมรับ
ข้อผิดพลาด

55%
ครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีความมั่นใจ
มากขึ้น เห็นผลได้ในห้องเรียน “เกิดชุมชน
ครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้”

โรงเรียน
ทีใ่ชร้ะบบ

10 โรงเรียน

7 จังหวัด

นักเรียน

100% เด็กอยากมาเรียนและสนุกกับวิชาแนะแนว

70% เด็กรู้สึกว่าคาบวิชาแนะแนวคือพื้นที่ปลอดภยั

65% เด็กเกิดความมั่นใจ เห็นคุณค่าในตนเอง

61%
เด็กมีความรู้สึกเป็นอิสระ ผ่อนคลาย เป็นตัวของตัวเอง 
และได้รู้จักเพื่อนเพิ่มมากขึ้น

X

*ผลการประเมินจากครูทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 22 คน
ทั้งที่อยู่ในเครือข่ายและนอกเครือข่ายร้อยพลังฯ 

*จากการสัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนละ 3-5 คน รวมประมาณ 50 คน
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ระบบพ่ีเล้ียงอาสา วัยรุ่นอุ่นใจ

จ านวนนักศึกษาอาสา นักเรียนแกนน า และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “วัยรุ่นอุ่นใจ”

ระบบ 

4
7 โรงเรียน

นักศึกษาอาสา

52 คน

จาก 3 มหาวิทยาลัย*
ใน 2 จังหวัด

ระบบ 

47
โรงเรียน

นักเรียนแกนน า

197 คน

จาก 4 โรงเรียน
ใน 3 จังหวัด

เข้าอบรมและรับหน้าที ่ เป ็นพี ่ เล ี ้ยงน ากิจกรรมอบรมพัฒนา
ศักยภาพให้นักเรียนแกนน า

ได้เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพกับนักศึกษาอาสา

ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พัฒนาการเรยีน
ผ่านเกณฑค์วามก้าวหนา้

ผลการเปลีย่นแปลง

ด้านนักศึกษาอาสา
สามารถจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ
ให้นักเรียนแกนน าของโรงเรียน โรงเรียนละ 
1 ค่าย

ด้านนักเรียนแกนน า
เกิดโครงการเพื่อส่วนรวม 23 โครงการ โดย
มีแผนจะด าเนินงานให้แล้วเสร็จ ในภาคเรียน
ที่ 2 ของปีการศึกษา 2561

พบว่านักเรียนแกนน ามีผลพัฒนา
ผ่านเกณฑ์ความก้าวหน้า ดังนี้

X

*มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย
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งานสร้างการมีส่วนร่วม
เพื่อการช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาส
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มูลนิธิยุวพัฒน์ชวนท าบุญออนไลน์บบเว็บไซต์ “ปันบญุ” จาก TMB

ธนาคารกสิกรไทย จัดกิจกรรม 1 
Follow = 8 บาท กับ KBank Live 
Instagram เป็นกิจกรรมภายในของ
องค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของธนาคารและมี
จิตส านึกในการแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
โดยกิจกรรมนี้เกิดขึ้นในระหว่างเดือน
สิงหาคม – กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
เงินที่ได้จากกการจัดกิจกรรมจ านวน 
13,000 บาท มอบเป็นทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนขาดโอกาสในมูลนิธิ
ยุวพัฒน์ 

พลังจากการคนในสังคมเพ่ือช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาส
Partnership & Support

น้องฟ้าใส รมณ ลิ ้มธีระยศ 

มอบเงินจากการจ าน่ายกระเป๋าที่
ออกแบบ วาดเชียนด้วยตัวเอง 
ใน โครงการจิดอาสาของทาง
โรงเรียน จ านวน 5,000 บาท 
เพ ื ่อสมทบเป ็นท ุนการศ ึกษา
ให ้ก ับ เพ ื ่ อนๆ ท ี ่ ขาดโอกาส  
พร ้อมมอบกระเป ๋าผ ้า 20 ใบ 
ให้กับร้านปันกันเพื่อเปลี่ยนเป็น
ทุนการศึกษาต่อไป

บริษัทเหล็ก สยามยามาโตะ จัด
โครงการ “SYS Charity หนึ่งตันปัน
น ้าใจให้สังคมปีที่ 6” โดยยอดการสั่ง
สินค้าในเดือนเกิดของลูกค้า ทุกๆ 1 ตัน 
บริษัทเหล็ก สยามยามาโตะ จะบริจาค
ให ้ก ับม ูลน ิธ ิ เป ็นจ  านวนเง ิน 5 บาท
โดยหลังสิ้นสุดโครงการสามารถระดม
ทุนได้จ านวน 50,000 บาท เพื่อสมทบ
เข้า "โครงการส่งน้องเรียนสร้างเด็กดี“
ใน มูลนิธิยุวพัฒน์
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ส  าน ักพ ิมพ ์ห ้องเร ียน จ ัด
แคมเปญ “สุขปีใหม่ สุข 2 เท่า สุข
แห่งการให้ ยิ่งใหญ่กว่าเดิม” มอบ
ส ่วนลดให ้ก ับผ ู ้ท ี ่ซ ื ้อหน ้งส ือ
ส านักพิมพ์ห้องเรียน โดยจะน า
เง ินส ่วนลดน ี ้มอบสมทบเป ็น
ทุนการศึกษาให้กับเด็กขาดโอกาส 
ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ ตั้งแต่วันท่ 1
ธันวาคม 2561 – 15 มกราคม 
2562

พิพ ิธบางล าพู เช ิญชวนผ ู ้ เข ้าชม
พิพิธภัณฑ์บางล าพูร่วมประดิษฐ์ ส.ค.ส. 
วาดเขียนและส่งค าอวยพรในวันปีใหม่ 
เพื่อส่งต่อความสุขและให้ก าลังใจน้องๆ 
นักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ ระหว่างวันที่  
25 ธันวาคม 2561 – 5 มกราคม 2562
หลังสิ ้นสุดกิจกรรมสามารถส่งการ์ด
อวยพรให้น้องๆ ได้  195 ใบ

สยามพ ิวรรธน ์  จ ั ดก ิ จกรรม 
"CITIZEN of LOVE" ส่งมอบความรัก 
และสานฝันให้เด็กและเยาวชน 1,000 
คน จากมูลนิธิต่างๆ (มูลนิธิยุวพัฒน์ 
จ านวน 300 คน) โดยเชิญชวนลูกค้า
ร่วมบริจาคเงิน 250 บาท เพื่อน าไป
ซ ื ้อของขว ัญให ้ก ับน ้องๆ ท ี ่ขาด
โอกาส โดยสยามพิวรรธน์รวมสมทบ
อ ี ก  250 บาท  ร ะ หว ่ า ง ว ั นท ี ่  3 
ธันวาคม 2561 - 14 มกราคม 2562 
บริเวณ Star Dome ชั้น M, สยาม
พารากอน และที่หน้าธนาคารทิสโก้ 
ชั้น 5, ไอคอนสยาม 



Volunteers

l
กิจกรรม ถอดบทเรียนพี่เลี้ยงอาสา เมือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 หลังสิ้นสุดงาน พี่เลี้ยงอาสา 

รุ่นที่ 6 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และสิ่งที่ตัวเองได้รับจากการเป็นพี่อาสา 

พี่เลี้ยงอาสารุ่นที่ 6 มีจ านวน 15 คน เริ่มปฏิบัติงาน 1 ภาคเรียน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2561 โดยพี่ๆ ได้
ดูแลน้องผ่านสื่อออนไลน์ Facebook (กลุ่มปิดนักเรียนทุนฯ) และผ่านการโทรศัพท์พูดคุย โดยมีนักเรียนทุนที่ได้รับการดูแล 
กว่า 1,500 คน
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Volunteers

l

กจิกรรม Pen Pal Day คร้ังท่ี 3 อาสาผู้ให้ก าลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง ณ อาคารพรเีมยีร์

พาร์ค ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 มีอาสาสมัครร่วมกิจกรรม 26 คน ตอบจดหมายน้อง
304 ฉบับ โดยกิจกรรมครั้งต่อไป Pen Pal Day ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
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องค์กรและบุคคลทั่วไป     

6.2 ล้านบาท

ร้านปันกัน 

53.4 ล้านบาท             

น ้าใจจากสังคมที่เกิดขึ้น

19

ระดมทุนเพื่อโครงการทุนการศึกษา 
(ม.ค.– ธ.ค. 61) 

59.6 ล้านบาท



กิจกรรมยวุพฒัน์ ม.ค. ก.พ. มี.ค.

โอนทุนการศึกษา เทอม 2/61

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนประจ าปีการศึกษา 2562 15

ติดตามโรงเรียนในโครงการร้อยพลังการศึกษา

พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 7
• ปฐมนิเทศน์
• ปฏิบัติงาน
• ประเมินผลระหว่างโครงการ

12
14

3

กิจกรรม Pen Pal Day ครั้งที่ 4
• ประกาศรับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
• วันกิจกรรม

24
18
23

20

ปฏิทินกิจกรรม
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รายงานการเงิน
เงินบริจาคและการใช้งบประมาณ
(มกราคม – ธันวาคม 2561)
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เงินบรจิาครบัและแหล่งทีม่า

แหล่งท่ีมาของเงินทุน

121.7

กลุ่มบริษัท
พรีเมียร์

53.4

ร้านปันกัน

28.1

กองทุน
เพื่อโครงการ

สาธารณประโยขน์

6.0

องค์กรทั่วไป

1.2

สนับสนุน
สินค้าเพื่อ
การกุศล

1.9

ร้านอาหาร
และภัตตาคาร

รวม

259.6
ล้านบาท

47%

21%
18%

11%

0%1%
(ล้านบาท)

2%

47.3

บุคคลทั่วไป
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เงินบริจาครับแบ่งตามวตัถุประสงค์

รายละเอยีด ล้านบาท

• ดา้นการ สรา้งการมสีว่นรว่มเพือ่สว่นรวม
1. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

- กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย 23.3
2. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

- กองทุนรวมคนไทยใจดี 4.8

3. เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของสิ่งแวดล้อมและมนษุย์ 4.0

4. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอื่นๆ 1.8

• ด้านการสง่เสรมิอนามยัทีด่แีละความเขา้ใจในเดก็

1. เพ่ือการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ 2.7

2. เพื่อโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน 1.9

• ด้านการสนบัสนนุชว่ยเหลอืเพือ่ฟืน้ฟสูขุภาพกายและจติ

1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทีย่มเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพืน้ที่
ห่างไกล 6.8

2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดทา้ย                                    4.5

3. โครงการคนล าสนธิ                                                       0.7

• ช่วยเหลอืการเรยีนรูแ้ละการศกึษา

1. โครงการครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4.1

2. โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชนกลุ่มนอ้ยผู้ด้อยโอกาส 1.7

รวม 56.3

เพื่อสนับสนุนการท างานเพื่อสังคมกับภาคีต่างๆ

45%33%

22% 0%

สนับสนุนกิจกรรมและ
การด าเนนิงานของมูลนิธิฯ

115.8 ล้านบาท

เพื่องานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส

87.3 ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนการ
ท างานเพือ่สงัคม
ร่วมกับภาคีต่างๆ       

56.3 ล้านบาท 

259.6
ล้านบาท

รายละเอยีด ล้านบาท

1. งานทุนการศึกษา 59.1

2. งานโครงการร้อยพลังการศึกษา 22.4

3. งานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 4.2

4. กิจกรรมพัฒนาเยาวชน 1.6

รวม 87.3

เพื่องานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

ดอกเบ้ียรับ
0.2 ล้านบาท
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เงินบริจาคออกเพ่ือสาธารณประโยชน์และการบริหารงาน

รายละเอยีด ล้านบาท %

เพื่อสาธารณประโยชน์ 217.5 95%

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน 11.6 5%

รวม
229.1 100%

7%

เพื่อสาธารณประโยชน์

217.5 ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนการบรหิารงาน

11.6 ล้านบาท

95% 5%
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เงินบริจาคออกเพ่ือสาธารณประโยชน์

รายละเอยีด
ล้าน
บาท

• สรา้งการมสีว่นร่ว่มเพือ่สว่นรวม

1. ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน 46.5

2. ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข 25.0

3. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
- กองทุนธรรมาภิบาลไทย

6.8

3. เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของสิ่งแวดล้อมและมนษุย์ 4.7

4. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
- กองทุนรวมคนไทยใจดี 3.9

5. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอื่นๆ 3.8

• ด้านการสง่เสริมอนามยัทีด่แีละความเขา้ใจในเดก็

1. เพื่อโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน 3.9

2. เพ่ือการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ 2.5

3. เพื่อการช่วยเหลือเด็กป่วยยากไร้ 1.0

• สนับสนนุชว่ยเหลือเพือ่ฟืน้ฟสูขุภาพกายและจติ

1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเท่ียมเพ่ือผู้ป่วยด้อยโอกาสในพ้ืนท่ี
ห่างไกล

5.9

• ช่วยเหลอืการเรยีนรูแ้ละการศกึษา
1. โครงการครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง 5.8

รวม 109.8

รายละเอยีด ล้านบาท

1. งานทุนการศึกษา 56.1
2. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(โครงการร้อยพลังการศึกษา)

44.7

3. งานดูแลนักเรียนทุน 4.3

4. สนับสนุนกิจกรรมระดมทนุ 2.1

5. ยุวพัฒน์สาส์น 0.4

รวม 107.6

เพื่อสนับสนุนการท างานเพื่อสังคมกับภาคีต่างๆ

เพื่องานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

สนับสนุนการท างาน
เพื่อสังคมร่วมกับ
ภาคีต่างๆ 

109.8 ล้านบาท

งานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส

107.6 ล้านบาท

49%

51%

217.5
ล้านบาท
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เงินบริจาคออกเพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน

6.7

1.0

0.7

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

0.8ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ค่าเช่ารถและค่าขนส่ง

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย

ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่าย

ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่

ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์

เงินเดือนและสวัสดิการ

ล้านบาท

รวม

11.6
ล้านบาท
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สถานะทางการเงิน

รายละเอียด ล้านบาท

เงินทุนยกมา (1 มกราคม 2561) 13.3

รับบริจาค 259.6

บริจาคออก 229.1

คงเหลือ 31 ธันวาคม 2561 43.8



ให้อนาคต
กับผู้ท่ีเป็นอนาคต
ของประเทศไทย


