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งานเพือ
่ การศึกษา
เยาวชนขาดโอกาส

• คาดว่าจะมีนักเรียนทุนที่รับระหว่างปีจาก
โรงเรียนในเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา
เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2,900 คน ในภาค
เรียนที่ 2/62

โครงการ ทุนการศึกษา
“ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี”

• อัตราการเรียนจบของนักเรียนทุนที่รับทุน
ตั้งแต่ ม.1 และเพิ่งเรียนจบ ม.6/ปวช.3 ใน
เดือน มี.ค. 62 = 82% และมีจานวนักเรียน
ที่เรียนจบ ม.6/ปวช.3 = 623 คน
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ปี 2562
มู ล นิ ธ ิ ฯ สามารถช่ ว ยเหลื อ
นักเรียนที่ขาดโอกาสให้ได้รับทุนการศึกษา
ต่ อ เนื ่ อ งเพิ ่ ม ขึ ้ น อี ก 1,100
คน โดย
แบ่งเป็นนักเรียนทุนสายสามัญ 800 คน
และ นักเรียนทุนสายอาชีพ 300 คน โดย
มีนักเรียนทุนเดิมที่รับทุนต่อเนื่องในความ
ดู แ ลอี ก คน รวมมี น ั ก เรี ย นทุ น ทั ้ ง สิ ้ น
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่ ยู่ในความดูแล
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ความคืบหน้าและการติดตามการใช้เครื่องมือต่างๆ
ในโรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา

งานเพือ
่ พัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส
โครงการ
“ร้อยพลังการศึกษา”

เยี่ยมติดตาม
56 โรงเรียน

• เยี ่ ย มติ ด ตามโรงเรี ย นในเครื ่ อ ข่ า ยร้ อ ยพลั ง ฯ ในปี
การศึกษา 2561 เทอม 2 ระหว่างวันที่ 14 ม.ค. – 8
มี.ค. จานวน 56 โรงเรียน เพื่อติดตามความคืบหน้าการ
ใช้ เ ครื ่ อ งมื อ ต่ า งๆ ปั ญ หาและความท้ า ทายในการใช้
เครื่องมือกับนักเรียน
• ในปี 2562 เพิ ่ ม เครื ่ อ งมื อ “โครงการพั ฒ นาโรงเรี ย น
คุณธรรม” ภายใต้ก ารด าเนินงานโดย มูลนิธิย ุวพัฒน์
โดยคาดว่าจะมีโรงเรียนในเครือข่ายร้อยพลังฯ ที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมกว่า 50 โรงเรียน ใน
เทอม 1/62
• จานวนโรงเรียนที่ใช้เครื่องมือในโครงการร้อยพลังฯ สาหรับปีการศึกษา 2562 เทอมที่ 1 มี 82 โรงเรียนโดยมีการ
ขยายเครื่องมือเพื่มขึน
้ ในโรงเรียนดังนี้

จานวนโรงเรียนทีใ่ ช้เครือ
่ งมือ

1. Learn Education
45+3 = 49

2. Teach for Thailand
21

3. Winner English
9+24 = 33

4. หลักสูตรครูแนะแนวรุ่นใหม่
a-chieve
12+15=27

5. ทุนการศึกษา
77
7. โรงเรียนคุณธรรม
7+50=57

6. วัยรุ่นอุ่นใจ
4+4=8
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ที่มา:

งานเพือ
่ พัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส

เริ ่ ม ขึ ้ น ในปี 2555 ภายใต้ก ารด าเนิ น งานของ
มูลนิธ ิย ุวสถิรคุณ โดยในวันที่ 31 ธัน วาคม
2561 มูลนิธ ิย ุวสถิรคุณได้ย ุต ิก ารด าเนิน งาน
มูลนิธิยุวพัฒน์จึงได้รับงานกระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมมาดาเนินงานต่อ โดยบรรจุให้
เป็นอีกหนึ่งโครงการในงานพัฒนาเยาวชน เมื่อ
วันที่ 2 มกราคม 2562

การดาเนินงานโครงการฯ

โครงการ
“พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม”

โรงเรียน
เครือข่าย
343 โรงเรียน

การดาเนินโครงการฯ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ผ่านโครงงานคุณธรรม ในการเรีย นรู้และปฏิบัติ
จริ ง ของนั ก เรี ย น ครู ผู ้ บ ริ ห าร ผู ้ ป กครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน ผ่านการให้
คาปรึกษาครูแกนนา นักเรียนแกนนา และผู้บริหาร
โรงเรี ย น โดยกลุ ่ ม นิ เ ทศอาสา เพื ่ อ ผลั ก ดั น ให้
โครงงานประสบความส าเร็จ สามารถลดปัญหา
พฤติก รรมที่ไม่พึงประสงค์ สร้างวิน ัย และความ
รั บ ผิ ด ชอบให้ เ กิ ด ขึ ้ น นั ก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรม
เปลี ่ ย นแปลงไปในทิ ศ ทางที ่ ด ี ต ามที ่ โ รงเรี ย น
ต้ อ งการปั จ จุ บ ั บ มี โ รงเรี ย นในเครือ ข่ า ยจ านวน
343 โรงเรียน ใน 76 จังหวัด

ประชุ ม นิ เ ทศอาสา 16-17 มกราคม
2562: การจัดประชุมสัมมนาผู้นิเทศ
ติดตามโรงเรียนคุณธรรม โดยครั้งนี้มี
ผู้นิเทศเข้าร่วมสัมมนา จานวน 70 คน
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ผลการนิ เ ทศติ ด ตามโครงการพั ฒนาโรงเรี ย นคุ ณธรรม กลุ ่ ม โรงเรี ย นกองทุ น ฯ
จานวน 165 โรงเรียน เทอม 2/2561 ประกอบด้วย
1.
2.
3.

โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย จานวน 148 แห่ง
โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
จานวน 15 แห่ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 2 แห่ง

โดยโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมีแผนงานที่จะฝึกอบรมครูจากโรงเรียนต่างๆ เพื่อขยายผล
ในเทอม 1/2562 เพื่มขึน
้ อีกประมาณ 60 โรงเรียน โดยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนในเครือข่ายร้อยพลัง
การศึกษา
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
•
ค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับคุณภาพการดาเนินงานกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมโดยรวม
ของโรงเรียน ในทุกภูมิภาคอยู่ในระดับมาก
•
นักเรียนตระหนักในคุณค่าของตนเอง มีความสามารถในการจัดการตนเองสูงขึ้น กล้าคิด กล้า
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีค วามเชื่อ มั่น ในตนเองเพิ่ม ขึ้น และ มีท ัก ษะการคิด ทัก ษะการ
ตั ด สิ น ใจ ทั ก ษะการแก้ ป ั ญ หา และ ทั ก ษะการท างานเป็ น ที ม มากขึ ้ น จากการลงมื อ ปฏิ บ ั ติ
โครงงานคุณธรรมด้วยตนเอง
•
ครูสามารถจัด กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมผู้เรียน ด้วยรูปแบบวิธ ีก ารที่เน้นการ
เรียนรู้เป็นทีม และการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และเป็นแบบอย่างที่ดีมากขึ้น

คุณธรรมเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนดไว้
5 ลาดับแรกที่มีความถี่สูงสุด ได้แก่
1.ความมีระเบียบวินัย
2.ความมีจิตอาสา/จิตสาธารณะ
3.ความรับผิดชอบ
4.ความพอเพียง
5.ความซื่อสัตย์

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
• ผู้บริหารและครูทั่วไปยังขาดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการบูรณาการ
คุณธรรมในการเรียนการสอน การถอดบทเรียน การออกแบบโครงงาน
คุณธรรม
• ผู้บริหารและครูที่ย้าย/บรรจุใหม่ไม่มีความรู้และความเข้าใจ
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
• ผู้ปกครองและครอบครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในระดับ
น้อย
• หน่วยงานภายนอก ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ท้องถิ่น และสถาบันใน
สังคม (วัด มัสยิด โบสถ์ สื่อ มวลชนฯ) มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรีย น
คุณธรรมในระดับน้อย
• การขยายผลการพัฒนาคุณธรรมไปสู่ชุมชนมีอยู่ในระดับน้อยมาก
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งานเพือ
่ สร้าง
การมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วม
ของคนในสั ง คม
และองค์กรทั่วไป

OneSiam และ ICONSIAM “มอบของขวัญ” ให้นักเรียนทีข
่ าดโอกาส
กิจกรรม IT’S TIME TO GIVE GOOD LOVE “CITIZEN OF LOVE” ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15
ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2562 เป็น แคมเปญที่เ ชิญ ชวนผู้ ใหญ่ใจดีม ามอบ
ของขวัญให้น้องๆ จ านวน 1,000 คน จากมูลนิธิต่างๆ อาทิ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและ
เยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิศุภนิมิต
มูลนิธิยุวพัฒน์ ฯลฯ เพื่อส่งมอบความสุขและความรักให้กับน้องๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่และวัน
เด็ก โดยหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม ตัวแทนจาก ONESIAM และ ICONSIAM ได้เดินทางมาส่งมอบ
ของขวัญจานวน 300 ชิ้น ให้กับมูลนิธิยุวพัฒน์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม เพื่อให้ทางมูลนิธิฯ ได้
จัดส่งให้น้องๆ นักเรียนทุน ต่อไป โดยการจัดส่งผ่านแคมเปญ “ส่งสุขใส่กล่อง ส่งต่อรอยยิ้ม ”
ส่งของเพื่อการบริจาคฟรีทั่วไทย โดย Kerry Express
แบรนด์เสื้อผ้า GQ มอบเสื้อเป็นของขวัญปีใหม่
จากใจ…ถึงใจ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ท ี่ผ่านมา ทางแบรนด์ GQ จึงได้ท า
แคมเปญ “ของขวัญปีใหม่ จากใจ…ถึงใจ” เพียงแค่ซื้อเสื้อ
หรือกางเกง 2 ตัว หรือชุดสูท 1 ชุด ทางแบรนด์ GQ จะ
มอบเสื้อ ใจถึงใจ 1 ตัว เป็น ของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ที่อยู่
ภายใต้ก ารดูแ ลของมูลนิธ ิ 4 แห่ง คือ มูลนิธิย ุวพัฒ น์
มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก มูลนิธิไอแคร์ และมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทย
แลนด์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทาง GQ ได้
เดิน ทางมามอบเสื้อใจถึงใจ จ านวน 2,500 ตัว เพื่อให้
มูลนิธิฯ ส่งมอบให้กับน้องๆ นักเรียนทุนต่อไป
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“พี่เลีย
้ งอาสา” รุ่นที่ 7

สร้างการ
มีส่วนร่วม
งานอาสาสมัคร

12 มกราคม 2562: มูลนิธิยวุ พัฒน์จัด
ปฐมนิเทศพี่เลีย
้ งอาสา รุ่นที่ 7 เพื่อเตรียม
ความพร้อมพี่ๆ ในการทางานเป็นพี้เลี้ยง
อาสา 2 รูปแบบ คือ 1. พี่เลี้ยงอาสาทาง
โทรศัพท์ 2. พี่เลี้ยงอาสาออนไลน์ มีจานวน
ทั้งหมด 13 คน โดยจะเริ่มปฏิบัติงาน
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 เดือน

“ในส่วนของเราเองรู้สึกว่าได้ทาสิ่งดีๆ
ได้อาหารใจให้กับตัวเอง และได้เติม
อาหารใจให้กับคนอื่นๆ ด้วย”

ตอบจดหมาย
ได้ 307 ฉบับ

คุณณัฐปพน รัตนตรัย
อาสา Pen Pal Day #4

อาสาตอบจดหมาย รุ่นที่ 4
กิจกรรม Pen Pal Day
23 กุมภาพันธ์ 2562: กิจกรรมตอบ
จดหมายเพื ่ อ ให้ ก าลั ง ใจแก่ น ้ อ งๆ
นักเรียนทุน จัดต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 4 มี
จานวนอาสาที่เข้าร่วม 25 คน และ
ตอบจดหมายน้ อ งๆ นั ก เรี ย นทุ น ได้
ทั้งหมด 307 ฉบับ
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ระดมทุนเพื่อโครงการทุนการศึกษา
(มกราคม – มีนาคม 2562)

16.5

น้าใจ
จากสังคม
ที่เกิดขึน
้

ร้านปันกัน
15.5 ล้านบาท

ล้านบาท

องค์กรและบุคคลทั่วไป
1.0 ล้านบาท
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กิจกรรมยุวพัฒน์

ปฏิทิน
กิจกรรม

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

โอนทุนการศึกษา เทอม 1/2562
Workshop “ร้อยพลังเพื่อนครู”

19-20

ติดตามโรงเรียนในโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” เทอม 1/2561
สัมนาผู้นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม

27-28

อบรมวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม

10-11

ฝึกอบรมครูวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม
นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม เทอม 1/2562
พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 7 ปฏิบัติงาน

15

ถอดบทเรียน พี่เลี้ยงอาสารุ่นที่ 7
“Student volunteers” รุ่นที่ 1, 2, 3 ปฏิบัติงาน
กิจกรรม Pen Pal Day ครั้งที่ 5
ปฐมนิเทศนพี่เลี้ยงอาสารุ่นที่ 8

18
18

30
15
29

8

รายงานการเงิน

แหล่งทีม
่ าของเงินทุน

(มกราคม – มีนาคม 2562)

รวม

0.3
เงินบริจาคและ
การใช้งบประมาณ

0.7

1.0
6.6

9.8
14.3
15.5

ร้านอาหารและภัตตาคาร
1%

48.2

ล้านบาท

สนับสนุนสินค้าเพื่อการกุศล
1%
องค์กรทั่วไป
2%

บุคคลทั่วไป
14%
กองทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
20%

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
30%
ร้านปันกัน
32%

(ล้านบาท)

9

เงินบริจาครับแบ่งตามวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการทางานเพื่อสังคมกับภาคีต่างๆ
รายละเอียด
•

ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนการ
ทางานเพือ
่ สังคม
ร่วมกับภาคีต่างๆ
16.8 ล้านบาท

ดอกเบีย
้ รับ
0.01 ล้านบาท

35%

ด้านการ สร้างการมีสว่ นร่วมเพือ
่ ส่วนรวม
1. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อาธารณประโยชน์
- กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย
- กองทุนรวมคนไทยใจดี

8.8
1.0

2. เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของสิ่งแวดล้อมและมนุษย์

0.8

3. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอื่นๆ

0.1

่ แี ละความเข้าใจในเด็ก
• ด้านการส่งเสริมอนามัยทีด
1. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ

0.1

2. เพื่อโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน

0.3

่ ฟืน
้ ฟูสข
ุ ภาพกายและจิต
• ด้านการสนับสนุนช่วยเหลือเพือ
1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทีย
่ มเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพืน
้ ที่
ห่างไกล
2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย
3. โครงการคนลาสนธิ

5.0
0.3
0.2

• ช่วยเหลือการเรียนรูแ้ ละการศึกษา
1. โครงการครูผู้นาการเปลี่ยนแปลง

0.007

2. โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชนกลุ่มน้อยผู้ด้อยโอกาส

รวม

0.07

16.8

0%

48.3

28%

ล้านบาท
37%
เพื่องานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส
18 ล้านบาท

สนับสนุนกิจกรรมและ
การดาเนินงานของมูลนิธิฯ
13.5 ล้านบาท

เพื่องานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส
รายละเอียด

ล้านบาท

1. งานทุนการศึกษา
2. งานโครงการร้อยพลังการศึกษา
3. งานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
4. กิจกรรมพัฒนาเยาวชน

รวม

16.6
0.06
0.5
0.8

18.0
10

เงินบริจาคออกเพือ
่ สาธารณประโยชน์และการบริหารงาน
เพื่อสาธารณประโยชน์
41.2 ล้านบาท

95%

5%

7%

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
2.4 ล้านบาท
รายละเอียด
เพื่อสาธารณประโยชน์

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
รวม

ล้านบาท

%

41.2

95%

2.4

5%

43.6 100%
11

เงินบริจาคออกเพือ
่ สาธารณประโยชน์
งานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส

เพื่อสนับสนุนการทางานเพื่อสังคมกับภาคีต่างๆ

15.7 ล้านบาท

รายละเอียด

38%

41.2

ล้านบาท

•

สนับสนุนการทางาน
เพื่อสังคมร่วมกับ
ภาคีต่างๆ

25.5 ล้านบาท

•

เพื่องานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส
รายละเอียด

ล้านบาท

1. งานทุนการศึกษา
2. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(โครงการร้อยพลังการศึกษา)

•

11.5
3.2

3. งานดูแลนักเรียนทุน
4. ยุวพัฒน์สาร

สร้างการมีสว่ น่รว่ มเพือ
่ ส่วนรวม
1. ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

62%

ล้าน
บาท
12.6

2. ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
3. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
- กองทุนรวมคนไทยใจดี
- กองทุนธรรมาภิบาลไทย

3.8

3. เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของสิ่งแวดล้อมและมนุษย์

0.8

4. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอื่นๆ

0.9

1.8
0.1

ด้านการส่งเสิรมอนามัยทีด
่ แี ละความเข้าใจในเด็ก
1. เพื่อการช่วยเหลือเด็กป่วยยากไร้

1.0

2. เพื่อโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน

0.8

สนับสนุนช่วยเหลือเพือ
่ ฟืน
้ ฟูสข
ุ ภาพกายและจิต
1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเที่ยมเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพื้นที่
ห่างไกล

รวม

3.7

25.5

1.0

รวม

0.01

15.7
12

เงินบริจาคออกเพือ
่ สนับสนุนการบริหารงาน

รายละเอียด
2% 2%
3%
3%

5% 0%

4%

6%

13%

2.4

ล้านบาท
62%

ล้านบาท

1. เงินเดือนและสวัสดิการ
2 ค่าเช่าและค่าบริการพืน
้ ที่

1.5
0.3

3. ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์

0.2

4 ค่าเช่ารถและค่าขนส่ง

0.1

5. ค่าเสือ
่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย

0.06

6. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าใช้จา่ ย

0.06

7.ค่าสาธารณูปโภค

0.05

8.ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง

0.03

9. ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ

0.1

รวม

2.4

13

สถานะทางการเงิน

ยอดเงินคงเหลือ

รายละเอียด

ล้านบาท

เงินทุนยกมา (1 มกราคม 2562)

43.6

รับบริจาค

48.2

บริจาคออก

43.6

คงเหลือ 31 มีนาคม 2562

48.2

14

ให้อนาคต
กับผู้ที่เป็นอนาคต
ของประเทศไทย

