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วิสัยทัศน์

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

พันธกิจ

1 . . เพื่ อ เยาวชนขาดโอกาส  
ลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา
และปลูกฝังเยาวชนในทางที่ด ี
2. ร ่วมกับภาคีเพื่อช่วยเหลือ
สังคม..ด้วยการสนับสนุนภาคีที่
ท�างานเพื่อสังคมในด ้านต ่างๆ  
โดยมุ ่งหวังในการขยายผลสร้าง
การเปลี่ยนแปลงที่ดแีก่สงัคม
3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ของ
คนในสงัคมและองค์กร/ภาค ี ทั้งใน
รูปแบบของต้นทุนเงินและต้นทุน 
มนษุย์ 

ส่วนงานที่มูลนิธิฯ ดำาเนินงาน 
โดยตรง

ให้เยาวชนได้มีโอกาสได้เรียน
หนังสือและได้เข้าถึงการศึกษาที่มี
คณุภาพ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว ่างโรงเรียนและภาคีการ
ศกึษาในด้านต่างๆ  เพื่อพฒันา
คณุภาพการเรยีนการสอน ลด
ความเหลื่อล�้าทางการศึกษาและ
อัตราการออกจากระบบการศึกษา
ก่อนจบ ม.6 / ปวช. 3

ส ่วนงานท่ีสนับสนุนภาคีเ พ่ือ 
สังคมอื่นๆ

ระดมความรวมมอืกบัภาค/ี
องคกรที่ทาํงานเพื่อสงัคมในประเดน็
ตางๆ เพื่อกอใหเกดิการเปลี่ยนแปลง
ที่ด ี สงผลกระทบเชงิบวกแกสงัคม
วงกวาง

สร้างระบบงานอาสาสมัครที่
มีมาตรฐานเพื่อเป ิดโอกาสให้
คนในสังคมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยกันแก้ไขปัญหาการ
ศกึษาอย่างเป็นระบบและยั่งยนื
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สร้างการมีส่วนร่วม
เพื่อช่วยเหลือเยาวชน

ขาดโอกาส

ช่วยเยาวชนให้หลุดพ้น
จากความยากจน
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ขับเคลื่อน
เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในสังคม

Collaboration for change

สร้างความร่วมมือ

ภาพรวมในปี 2561

ดำ เนินงานโดยตรง
1. งานเพื่อเยาวชน

ขาดโอกาส

3. ร่วมกับภาคี
เพื่อขยายผล

2. สร้างการมี
ส่วนร่วม

งานเพื่อการ
สร้างโอกาส

ทางการศึกษา
และพัฒนาเยาวชน

สนับสนุนภาคี
ที่ทำางานเพื่อสังคม

ในด้านต่างๆ

ต้นทุนเงิน + 
ต้นทุนมนุษย์

จากคนในสังคมไทย
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เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

ภาพรวมในปี 2561

ด้วยความร่วมมอืของทกุๆ คนในสงัคมท�าให้
มูลนิธิฯ สามารถช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสให้
หลุดพ้นจากวงจรความยากจนเพิ่มขึ้นทุกปีจาก
การได้รับโอกาสทางการศึกษา..ในปี..2561 
มูลนธิฯิ มนีกัเรยีนทนุในความดูแล 7,689 คน 
และมนีกัเรยีนที่จบการศกึษาชั้น ม.6/ ปวช. 3 
จ�านวน 623 คน ทั้งนี้จ�านวนนกัเรยีนขาดโอกาส
ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ และเรียนจบ
ระหว่างปี 2535 – 2561 มทีั้งสิ้นกว่า 6,000 คน

ขยายเครอืขายโรงเรยีนที่ใชเครื่องมอื
พฒันาการเรยีนการสอนภายใตโครงการ "รอย
พลงัการศกึษา" มจีาํนวนโรงเรยีนในเครอืขาย 
82 โรงเรยีน ใน 30 จงัหวดั และมนีกัเรยีนที่ได
รบัประโยชนกวา 15,000 คน

เปดโอกาสใหคนในสงัคมไดมสีวนรวมเพื่อ
ชวยเหลอืเยาวชนขาดโอกาส ผานงานอาสา
สมคัรแบบตอเนื่องและแบบครั้งคราว ไดแก 
การเปนพี่เลี้ยงอาสา การตอบจดหมาย
นกัเรยีนทนุ โดยมจีาํนวนอาสาสมคัรที่ปฏบิตัิ
งานในป 2561 จาํนวน 393 คน

นอกจากงานด ้านการศึกษาที่มูลนิธิ ฯ 
ด�าเนินงานโดยตรงแล้ว มูลนิธิฯ ยังได้ร ่วม
ส นั บ ส นุ น ภ า คี เ พื่ อ สั ง ค ม ที่ ท� า ง า น เ พื่ อ
สาธารณประโยชน์ในการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาสงัคมในด้านต่างๆ ได้แก่ การเสรมิสร้าง
อนามัยที่ดีและความเข้าใจในเด็กและเยาวชน, 
การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม, การช่วย
เหลอืฟื้นฟูสขุภาพกายและจติ และการช่วยเหลอื
ชนกลุม่น้อยผู้ด้อยโอกาส 

งานทุนการศึกษา

1. งานเพื่อเยาวชนขาดโอกาส 2. งานสรางการมีสวนรวม 3. รวมกับภาคีเพื่อขยายผล

งานพัฒนาเยาวชน

ให้การสนับสนุนภาคี

เพื่อสังคมในด้านต่างๆ
งานอาสาสมัคร

มูลนิธิฯ ได้ขยายความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและคนในสังคมเพื่อช่วยเหลือเยาวชนขาด
โอกาสและช่วยเหลือปัญหาประเด็นสังคมในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
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ภาพรวมในปี 2561

เป้าหมายในปี 2562

ช ่วยเหลือ เยาวชน
ข าด โ อ ก า ส เ ป ็ น ร า ย
บคุคลให้เพิ่มมากขึ้น ลด
อัตราการออกจากระบบ
การศกึษา

จ�านวนนักเรียนทุน 
10,000 คน 

อตัราคงอยูจนจบ ม.6
/ปวช.3 มากกวา 80%

โรงเรียนในเครือข่าย
ร้อยพลังการศึกษาเพิ่ม
ขึ้นจาก 82 เป็น 100 
โรงเรยีน

ขยายผลโครงการ
พฒันาโรงเรยีนคณุธรรมสู
โรงเรยีนในเครอืขายรอย
พลงัการศกึษา

สนับสนุนการท�างาน
เพื่อสังคมร่วมกับภาคีใน
ด้านต่างๆ 

สร้างการมีส่วนร่วม
ของคนในสังคมในการ
ช ่วยเหลือเยาวชนขาด
โอกาส โดยนอกจาก
บุคคลทั่วไปแล้วจะเปิด
โอกาสและสร้าง Active 
Citizen ในหมู ่นักเรียน 
นกัศกึษาให้มากขึ้น

1

งานเพื่อเยาวชนขาดโอกาส

2 

ขยายผลร่วมกับภาคี

3

สร้างการมีส่วนร่วม

ขยายงานในโครงการ 
“ร ้อยพลังการศึกษา” 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ 
เพิ่มเครื่องมอืใหม่ๆ และ
ใช้เครื่องมือการเรียนการ
สอนที่มีอยู่ในโครงการฯ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อเพิ่มจ�านวนโรงเรียน
และนักเรียนที่ได้รับประ
โยขน์มากขึ้น

เยาวชนได ้ ร บัการ  
ปลูกฝ ังท ่ีดที ้ั งในระดบั 
บคุคลและระดบัโรงเรยีน 
ควบค ู่ ไปก บัการด ูแล  
ตดิตามนกัเรยีนทนุ

ด้านการพัฒนาเยาวชน ด้านการสร้างความร่วมมือ

7

รวมกบัภาคเีครอืขาย
การศกึษาในโครงการรอย-
พลงัการศกึษา
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ภาพรวมในปี 2561

อีกโครงการเพื่อพัฒนาเยาวชนที่จะเริ่มต้น ในปี 2562

โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

อ่านเกี่ยวกับโครงการ www.yuvabadhanafoundation.org/th/work/moralschools/

ความเป็นมา: โครงการโรงเรยีนคณุธรรมเริ่มขึ้นในปี 2555 ภายใต้การด�าเนนิ
งานของ มูลนธิยิวุสถริคณุ  โดยในวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 มูลนธิยิวุสถริคณุได้
ยุติการด�าเนินงาน มูลนิธิยุวพัฒน์จึงได้รับงานกระบวนการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมมาด�าเนินงานต่อ โดยบรรจุให้เป็นอีกหนึ่งโครงการในงานพัฒนา
เยาวชน เมื่อวนัที่ 2 มกราคม 2562
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มูลนธิยิวุพฒันไดรบั "โครงการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม" เขามาเปนอกีหนึ่งโครงการภายใตงานพฒันาเยาวชน
เพื่อสงเสรมิการสรางคณุงามความดใีหเกดิขึ้นในโรงเรยีนและขยายผลโครงการคณุธรรมใหเพิ่มมากขึ้น โดยเนน
กระบวนการมสีวนรวมและใชโครงงานคณุธรรมเปนเครื่องมอืในการเรยีนรูและปฏบิตัจิรงิ

ปัจจุบันมีโรงเรียนในเครือข่ายจ�านวน 343 โรงเรียน โดยโครงการนี้จะเริ่มด�าเนินงานภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์
ในปี 2562 
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ภาพรวมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากงานที่มูลนิธิดำาเนินงานโดยตรง

ภาพรวมในปี 2561

จำ นวนนักเรียนทุน
ที่อยู่ในความดูแล

คน

มีนักเรียนทุน
จบการศึกษา

 มีนาคม 2562

คน

เพื่อทุนการศึกษา
 

ล้านบาท

เพื่อ“โครงการร้อย
พลังการศึกษา”

ล้านบาท

เรียนหนังสือต่อ
ชั้นปริญญาตรี/ ปวส.

*ผลสำ รวจจากการ
ตอบแบบสอบถาม

ของนักเรียนทุน 107 คน 
ที่จบ ม. 6/ ปวช. 3 

เมื่อ มี.ค. 61 (รุ่นรหัส 55)

มีส่วนร่วมในงานพัฒนา
เยาวชนร่วมกับมูลนิธิฯ

อัตราคงอยู่จนจบ 
ม.6/ ปวช.3

โรงเรียน
ใน 30 จังหวัด

ได้ใช้ระบบและเครื่องมือ
จากโครงการฯ 

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

มีนักเรียน
ได้รับประโยชน์

จากโครงการฯ กว่า 

คน

นักเรียนขาดโอกาส
ได้รับความช่วยเหลือ

à§Ô¹ºÃÔ¨Ò¤¨Ò¡
Í§¤�¡ÃáÅÐºØ¤¤Å·Ñ่Çä» »‚ 2561

อาสาสมัคร
 

คน

งานทุนการศึกษา

งานพัฒนาการศึกษา

ลดความเหลื่อมล้ำ 
ทางการศึกษา

7,689 623

59.6 44.7

393
15,000

81%

80

83%

โอกาสทางการศึกษา น้ำ ใจจากคนในสังคม
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พัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

ร้อยพลังการศึกษา

เพื่อช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาสให้หลุดพ้นจากวงจรความยากจน  
ด้วยการมอบโอกาสทางการศึกษา เพ่ือเป็นพื้นฐานส�าคัญของการพัฒนาชีวิต 
และสามารถน�าพาชีวิตให้ดีขึ้นได้

เข้าถึงการศึกษา คุณภาพการศึกษา ทักษะชีวิต

ทุนการศึกษา
ต่อเนื่อง

 สื่อดจิทิลั
ครูผูนาํการเปลี่ยนแปลง

แนะแนวรุนใหมกระบวนการ
อาสาสมคัรเพื่อชวยเหลอื

เกื้อกูลนกัเรยีน
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ทุนการศึกษาต่อเนื่อง              

  (ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 61)

การเข้าถึงทุนการศึกษา

มูลนิธิฯ ให้ความช่วยนักเรียนที่ขาดโอกาสเป็นรายบุคคลด้วยการมอบทุนการศึกษา 
ต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนยังคงอยู่ในระบบการศึกษาสามารถเรียนต่อได้จนจบ ม.6/ ปวช.3 
โดยนักเรียนทุนจะได้รับการโอนทุนการศึกษาเป็นรายเทอม  
สายสามัญ เทอมละ 3,500  บาท และสายอาชีวะ เทอมละ 7,000 บาท

จ ำ
ำน

วนน ัก เ ร ียนทุ น จ ำ
ำน

วนน ัก เ ร ียนทุ น

แยกต ำมช ั ้ น เ ร
ียน แยกต ำมภำค

7,689
คน

1,
84

6

1,
69

3

1,
81

7

36
5 27

7

25
9

36
4 52

7 34
3

19
8

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

16% 19
%

30%

7% 22%
6%

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต ้

ภา
คต

ะว
ันอ

อก

ภา
คต

ะว
ันต

ก
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สถานภาพของนักเรียนทุนใหม่ที่ได้รับทุน ปี 2561
(นักเรียนทุนรายใหม่ จ�านวน 2,260 คน)

การเข้าถึงการศึกษา

5%

3%

6%

44%
35%

7%

ภำพท ำ งครอบคร ั ว นักเรียนอำศัยอยู ่ก ับ

บิดามารดาอยู่ด้วยกันกับผู้ขอรับทุน 44%
บิดามารดาอยู่ด้วยกัน แต่ไม่ได้อยู่กับผู้ขอรับทุน 6%
บิดามารดาแยกกันอยู่เพื่อประกอบอาชีพ 3%
บิดามารดาหย่าร้างกัน 35%
บิดามารดาแยกกันอยู๋ไม่ได้ติดต่อกัน 5%
บิดาและ/หรือมารดา เสียชีวิต 7%

บิดาและมารดา (44%)

มารดา (20%)

ญาติวัยท�างาน (4%)

ญาติวัยชรา 25%)

บิดา 5%)

อื่นๆ (2%)

2%4%

5%
20%

25%

44%

14
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อาชีพและรายไดของครอบครัวนักเรียนใหมที่ไดรับทุน ป 2561
(นักเรียนทุนรายใหม่ จ�านวน 2,260 คน)

การเข้าถึงการศึกษา

3%

34% 51%

2% 1%8%

อำช
ีพขอ

งผู ้อ ุปกำระส ่งเสียนักเรียน
รำ

ยได
้ของ

ผู ้อ ุปกำระส ่งเสียนักเรียน (บำท)

รับจ้าง 51%
เกษตรกรรม 34%
äÁ‹ä´Œ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ 3%
ค้าขาย 8%
พนักงานประจ�า 2%
ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ 1%
อื่นๆ 1%

< 1,000 (29%)

1,300-1,599 (15%)

2,000-2,499 (11%)

3,000 (9%)

1,000-1,299 (19%)

1,600-1,999 (7%)

2,500-2,999 (10%)

9%

7%

11%

10%

15
%

29%

19%

1%

15



Yuvabadhana  Foundation | รายงานประจำ ปี 2561

การดูแล ติดตามนักเรียนทุน

นอกจากงานทุนการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนแล้ว มูลนิธิฯ ยังให้ความส�าคัญในการ
ดูแลนักเรียนทุน ผ่านการพูดคุยติดตาม ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุน เพื่อเป็นก�าลังใจและเป็นที่
พึ่งทางใจ ให้กับนักเรียนทุน โดยเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิฯ และอาสาสมัคร

ช่องทางการสื่อสาร
กับนักเรียนทุน

สื่อสารผ่านการเขียนจดหมาย
และสื่อออนไลน์

ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุน
ที่โรงเรียน/ที่บ้าน

พูดคุยผ่านทางโทรศัพท์

16
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มูลนิธิฯ ได้จัดท�า “ยุวพัฒน์
สาร” สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
เยาวชน ส่งออกให้กบันกัเรียนทนุ 
ทัว่ประเทศ เพ่ือปลกูฝังให้เยาวชน 
รักการอ ่ านและ ได ้ รับสาระ
ประโยชน์ดีๆ ที่สามารถน�าไปต่อ 
ยอดความคิดและพัฒนาตนเอง
ในด้านต่างๆ  โดยในปี 2561  
มูลนิธิฯ ได้จัดท�า  4 ฉบับ   ได้แก่ 

1. แรงบันดาลใจ
2 .การท� างาน เพื่ อ เป ็ น 

รายได้เสริม 
3 .ทั กษะชี วิ ต ส่ิ งส� าคัญ

ส�าหรับวัยรุ่น 
4 . ก า ร อ ่ า น เ พื่ อ ชี วิ ต 

ที่ดีกว่าเดิม

การดูแล ติดตามนักเรียนทุน

“หนังสือที่พี่ๆ ส่งมาทุกปี 
หนูได้รับทุกเล่ม ท�าให้หนูได้
ศึกษาดู ได้ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ 
น�าไปขายจึงท�าให้มีรายได้เพื่อ
แบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ สิ่งที่หนู
ประทับใจที่สุดในชีวิตคือการที่
หนูได้ท�าดีต่อพ่อแม่”

ด.ญ.อามีเร๊าะ วาเย๊ะ ม.2 

“หนังสือที่พี่ส่งมา
หนูได้อ่านแล้วนะคะ 
เห็นพี่ๆ ยุวพัฒน์รุ ่น
เก่าๆ ที่ท�าความฝัน
ของตนเองได้หนูรู ้สึก
ว่ามีก�าลังใจมากๆ ค่ะ 
หนูจะท�าตามความฝัน
ให้เป็นจริงนะคะจะได้
เป็นก�าลังใจให้กับ
น้องๆ ทุนยุวพัฒน์ 
รุ ่นต่อไปค่ะ”

น.ส.เจ๋อ แซ่หว้า
ชั้น ม.5

คลิกรูป เพื่ออ่านออนไลน์

18

https://www.yuvabadhanafoundation.org/wp-content/uploads/2018/06/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-61.compressed.pdf
https://www.yuvabadhanafoundation.org/wp-content/uploads/2018/10/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-3-61.pdf
https://www.yuvabadhanafoundation.org/wp-content/uploads/2018/08/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-61.pdf
https://www.yuvabadhanafoundation.org/wp-content/uploads/2019/01/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-4-61.pdf
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

2558

2,436

19.5

7,000 11,0009,200 14,000

2559

4,515

35.3

2560

6,102

43.6

2561

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2561
7,689

81%

623

5,499

61.8

¨ �Ò¹Ç¹
¹Ñ¡àÃÕÂ¹
¢Ò´âÍ¡ÒÊ
·Õèä´ŒÃÑº·Ø¹
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ã¹áµ‹ÅÐ»‚

อัตรานักเรียนทุนที่รับทุนตั้งแต่ 
ม.1  และเรียนต่อจบจบ 

ม. 6/ ปวช. 3

นักเรียนทุนจบการศึกษา
มีนาคม 2562

รวมมีนักเรียนทุนุที่จบการศึกษา
ไปแล้วทั้งสิ้น

(ปี 2535 – 2561)

คน

คน

จบการศึกษา
มีนาคม 2562

คน คน คน คน

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

คน คน คน คน

กว่า กว่า กว่า กว่า

เงินทุน 
การศึกษา 
ท่ีมอบให้

จ�านวน
สะสม
เยาวชนขาด
โอกาสที่ได้
รับทุน 
การศึกษา
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พัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

คุณภาพการศึกษา โครงการ “ร้อยพลังการศึกษา”

ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการศึกษาเพื่อการพัฒนาเยาวขนขาดโอกาส ภายใต้โครงการ 
“ร้อยพลังการศึกษา” ผ่านนวัตกรรมและความรู้ความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคี เพื่อสร้าง
ความร่วมมืออย่างย่ังยืนในโรงเรียนที่มีความตั้งใจจะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้
ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อความมุ่งหวังที่จะช่วยให้เด็กขาดโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและ
เพ่ือช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล�้าในระบบการศึกษาไทย

การทำ งานของโครงการ
“ร้อยพลังการศึกษา”

ภาคีที่มีเครื่องมือ
ในการพัฒนา

โรงเรียนใน
เครือข่าย

20
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พัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

คุณภาพการศึกษา โครงการ “ร้อยพลังการศึกษา”

สรุปความก้าวหน้า โครงการร้อยพลังการศึกษา 
ระหว่างปี 2558 – 2561

จ�านวนโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยพลังการศึกษา (โรง)

พื้นที่การด�าเนินการโครงการ (จังหวัด)

จ�านวนภาคีการศึกษา (องค์กร)

เงินทุนสนับสนุน (ล้านบาท)

จ�านวนนักเรียนท่ีได้รับประโยชน์/ ปี (คน)

2558 2559 2560 2561

4

2

2

2.3

กว่า
700

22

15

2

12.2

กว่า
6,000

52

26

5

35.2

กว่า
14,000

82

30

6

44.7

กว่า
15,000
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พัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

 ความคืบหน้า โครงการ “ร้อยพลังการศึกษา”

ÁÙÅ¹Ô Ô̧ÂØÇ¾Ñ²¹� Ã‹ÇÁà»š¹Ë¹Öè§ã¹
ÀÒ¤Õà¤Ã×Í¢‹ÒÂ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÃŒÍÂ¾ÅÑ§-
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Ã‹ÇÁ¡ÑºÀÒ¤ÕÍ×è¹æ ÍÕ¡ 5 ÀÒ¤Õ 
ä´Œá¡‹ Learn Education, Edutech 
Innovation,  Teach for Thailand, 
a-chieve áÅÐà¤Ã×Í¢‹ÒÂ Ô̈µÍÒÊÒ à¾×èÍ
¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§áÅÐ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
¢Í§àÂÒÇª¹ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ
ªÕÇÔµ     â´ÂÁÕ¤ÇÒÁÁØ‹§ËÇÑ§·Õè¨Ð¢ÂÒÂ
¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¡ÑºÀÒ¤Õà¤Ã×Í¢‹ÒÂ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
áÅÐâÃ§àÃÕÂ¹à¾ÔèÁ¢Öé¹ã¹Í¹Ò¤µ

â´Âã¹»‚ 2561 ÁÕ¤ÇÒÁ¤×ºË¹ŒÒã¹
¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÏ ´Ñ§¹Õé

มูลนิธิยุวพัฒน์
ทุนการศึกษา
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พัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

 ความคืบหน้า โครงการ “ร้อยพลังการศึกษา”

Teach for Thailand
ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

Learn Education
ระบบการเรียนคณิต-วิทย์ผ่านสื่อดิจิทัล

Winner English
ระบบการเรยีนภาษาองักฤษ 
แบบ E-learning
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พัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

 ความคืบหน้า โครงการ “ร้อยพลังการศึกษา”

“วัยรุ่นอุ่นใจ” เครือข่ายจิตอาสา

a-cheive
หลักสูตรแนะแนว

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
www.tcfe.or.th    
facebook.com/Thailand 
CollaborationFor 
Education    
E-mail:  
tcfe@ybf.premier.co.th     
Line ID: @TCFE       
Tel: 02 301 1117

24

https://www.tcfe.or.th/
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

พัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

82

4
10

9
21

48
70

15,000

ภาพรวมการใช้เครื่องมือ
ในโรงเรียนเครือข่าย
“ร้อยพลังการศึกษา”

มีนักเรียนได้รับประโยชน์
 กว่า

คน

โครงการวยัรุ่นอุ่นใจ
a-chieve หลักสูตรแนะแนว 

ระบบ Winner English 
ครู Teach for Thailand 
ÃÐºº Learn Education

ทุนการศึกษา

โรงเรียนในเครือข่าย รวม

โรงเรียน
ใน 30 จังหวัด

จ�านวนเครื่องมือที่โรงเรียนใช้อยู่

1 เครื่องมือ

2 เครื่องมือ

3 เครื่องมือ

4 เครื่องมือ

5 เครื่องมือ

19 โรงเรียน

33 โรงเรียน

20 โรงเรียน

7 โรงเรียน

1 โรงเรียน

จ�านวนโรงเรียน

จ�านวนโรงเรียน·ÕèãªŒà¤Ã×èÍ§Á×Í
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จำานวนโรงเรียนและนักเรียนที่ใช้เครื่องมือต่างๆ ใน โครงการฯ

พัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

ลดความหลื่อมล�้า
ทางการศึกษา

ในด้าน

เช้าถึงการศึกษา

คุณภาพการศึกษา

พัฒนาทักษะชีวิต

มูลนิธิยุวพัฒน์
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง จนจบ ม. 6 หรือ ปวช. 3

Learn Education
ระบบการเรียนคณิต-วิทย์ผ่านสื่อดิจิทัล

Teach for Thailand
ครูทีช ฟอร์ ไทยแลนด์  สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ใน

โรงเรียนประถมขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมในโครงการฯ เป็นระยะเวลา 2 ปี

Winner English
นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบ Interactive E-Learning System

a-chieve
หลักสูตรอบรมครูแนะแนวรุ่นใหม่ เพื่อสร้างครูแนะแนวที่มีทัศนคติและทักษะที่จะพัฒนา

ให้เด็กรู ้จักตนเอง และออกแบบชีวิตได้

เครือข่ายจิตอาสา
ระบบพีเ่ลีย้งอาสาโครงการ "วัยรุนอุนใจ"

จ�านวนโรงเรียน จ�านวนนักเรียน
ที่ได้รับประโยชน์
โดยตรง (คน)

มอบทุนส�าหรับเคร่ืองมือในการพัฒนาเยาวชน ดังนี้

ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2561

70 1,466

48 14,873

21 4,667

9 2,657

10 2,451

4 197
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จ�านวน 82 โรงเรียน 30 จังหวัด
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

ภาคเหนือ

โรงเรียน

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนื่อ

โรงเรียน
ภาคกลาง

โรงเรียน

ภาคตะวันออก

โรงเรียน
ภาคตะวันตก

โรงเรียน

ภาคใต้

โรงเรียน

21

2218

9
8

4

27
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จ�านวน 82 โรงเรียน 30 จังหวัดโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

กรุงเทพ
1. โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง

นครปฐม
2. โรงเรียนสามพรานวิทยา
3. โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
4. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

นครสวรรค์
5. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
6. โรงเรียนพนมรอกวิทยา
7. โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
8. โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
9. โรงเรียนพระบางวิทยา
10.  โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
11.  โรงเรียนวังข่อยพิทยา
12.  โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

เชียงราย
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

เชียงราย
2. โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

เชียงใหม่
3. โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
4. โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ***
5. โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
6. โรงเรียนแม่วินสามัคคี
7. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง***
8. โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

น่าน
9. โรงเรียนบ่อเกลือ
10.  โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
11.  โรงเรียนทุ่งช้าง
12.  โรงเรียนสา
13. โรงเรียนนาน้อย
14. โรงเรียนบ้านหลวง

ล�าปาง
15. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
16. โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
17. โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

ล�าพูน
18. โรงเรียนแม่ตึนวิทยา
19. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
20. โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะ

วงศาอุปถัมภ์***

แม่ฮ่องสอน
21. โรงเรียนปายวิทยาคาร

ชัยภูมิ
1. โรงเรยีนหนองบวัระเหววทิยาคาร
2. โรงเรยีนเทพสถิตวทิยา

หนองบัวล�าภู
3. โรงเรยีนนาวงัศกึษาวชิ

กาฬสินธุ์
4. โรงเรยีนหนองกงุศรวีทิยาคม***

สุรินทร์
5. โรงเรยีนบ้านหนองคนันา***
6. โรงเรยีนแกศึกษาพฒันา
7. โรงเรยีนกระเทียมวทิยา
8. โรงเรยีนขนาดมอญพิทยาคม
9. โรงเรยีนเมืองบวัวทิยา

บุรีรัมย์
10.  โรงเรยีนรวมมติรวทิยา***
11.  โรงเรยีนบ้านตะโก***
12.  โรงเรยีนถนนหักพทิยาคม

ขอนแก่น
13. โรงเรยีนน�้าพองศกึษา

นครพนม
14. โรงเรยีนศรโีคตรบูรณ์

มหาสารคาม
15. โรงเรยีนหนองเหลก็ศกึษา
16. โรงเรยีนนาภูพิทยาคม

อุบลราชธานี
17. โรงเรยีนบ้านส�าโรง

(ครุปุระชาสามคัค)ี***
18. โรงเรยีนดงยางวทิยาคม

นครราชสีมา
19. โรงเรยีนนคิมพมิายศกึษา
20. โรงเรยีนเกลด็ลิ้นวทิยา
21. โรงเรยีนล�าทะเมนไชยพทิยาคม

ศรีสะเกษ
22. โรงเรยีนบ้านปรอืคนั***

สระแก้ว
1. โรงเรยีนอรญัประเทศ
2. โรงเรยีนตาพระยา

ชลบุรี
3. โรงเรยีนเกาะจนัทร์พทิยาคาร
4. โรงเรยีนท่าข้ามพทิยาคม***
5. โรงเรยีนหนองใหญ่ศริวิรวาทวทิยา

จันทบุรี
6. โรงเรยีนหนองตาคงพทิยาคาร
7. โรงเรยีนแหลมสงิห์วทิยาคม

ปราจีนบุรี 
8. โรงเรยีนศรมีโหสถ

ระยอง
9. โรงเรยีนห้วยยางศกึษา

ตรัง
1. โรงเรยีนห้วยนางราษฎร์บ�ารงุ
2. โรงเรยีนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
3. โรงเรยีนสามคัคศีกึษา

สุราษฎร์ธานี
4. โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ

สรุาษฎร์ธานี

กาญจนบุรี
1. โรงเรยีนนวิฐิราษฎ์อปุถัมภ์
2. โรงเรยีนทองผาภูมวิทิยา
3. โรงเรยีนพนมทวนชนูปถมัป์
4. โรงเรยีนวดัตระคร�้าเอน***
5. โรงเรยีนห้วยกระเจาพิทยาคม
6. โรงเรยีนพระแท่นดงรงัวทิยาคาร
7. โรงเรยีนด่านมะขามเตี้ยวทิยาคม
8. โรงเรยีนบ่อพลอยรชัดาภเิษก

ภาคกลาง

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

หมายเหตุ
โรงเรียนขยายโอกาส 14  โรงเรียน***
โรงเรียนมัธยม 68  โรงเรียน

ลพบุรี
13. โรงเรียนบ้านเกาะรัง***
14. โรงเรียนบ้านวังเพลิง***
15. โรงเรียนโคกตูมวิทยา

สุโขทัย
16. โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
17. โรงเรียนไกรในวิทยาคม

รัชมังคลาภิเษก
18. โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน***

28
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ทุนการศึกษา 
มูลนิธิยุวพัฒน์

www.yuvabadhanafoundation.org 
facebook.com/yuvabadhana Tel: 
02 301 1093 - (5)

70

1,466

19 %

มีนักเรียนทุนจาก
โรงเรียนภาคีในโครงการฯ 

โรงเรียน

คน

ศึกษาต่อ

คน

สละสิทธิ์ 

คน

จำานวนนักเรียนทุน

คน

คิดเป็น   

ของนักเรียนทุนยุวพัฒน์
ทั้งหมด

จำำ
นว

นน
ักเ

รียนท ี ่ได ้ร ับทุนกำรศึ กษำ

ชั้นเรียน

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

1,066

290

63

19

13

15

จำานวน(คน)

1,473

1,466

7

29

https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/home/
https://web.facebook.com/yuvabadhana/
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เรียนคณิต-วิทย์ 
ระบบ Learn Education

www.learneducation.co.th
Facebook.com/learneducation
E-mail:  info@learn.co.th, 

Tanin@learn.co.th
Tel: 081-7711101, 086-3200063

ความพึงพอใจในการใช้ระบบ ความเปลี่ยนแปลงในการเรียนคณิตหลังจากใช้ระบบ

47

14,873

จ�านวนโรงเรียน
ที่ใช้ระบบ

โรงเรียน

นักเรียน
ที่ได้ประโยชน์

คน

ผลการท�า
แบบสอบถามจาก 
นักเรียน 4,869 ค¹ 
ในภาคเรียนที่ 1/ 61

Learning Progress
(à·ÍÁ 1-2 »‚ 2561) 

¤Ðá¹¹ÊÍº
(¡‹Í¹áÅÐËÅÑ§àÃÕÂ¹) 

47%
30%

21
%

1%
1%

พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
ปานกลาง
ไม่ชอบ
ไม่ชอบมาก

ระดับชั้น Growth Growth

ม.1

ม.2

ม.3

40.28%

46.30%

49.62%

8.67

7.32

7.92

10.72

10.38

9.36

45.45%

47.27%

44.03%

+5.17%

+0.97%

-5.59%

+24%

+42%

+18%

1-61 2-61

...เรียนสนุกดีครับ คุณครูสอนเข้าใจง่าย
ดีเเละชอบตอนคุณครูเล่นมุขอะครับ ตลกดี 

ขอบคุณครับ”

   

Learning Progress
¤Ðá¹¹¡‹Í¹ - ËÅÑ§àÃÕÂ¹

2561

ก่อนเรียน หลังเรียน

30

ณัฐวุฒ ิ
นักเรียนโรงเรียนรวมมิตรวิทยา

https://www.learneducation.co.th/?lang=th
https://web.facebook.com/LearnEducationThai/?_rdc=1&_rdr
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ครูผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
Teach for Thailand

www.techforthailand.org
Facebook.com/TeachForThailand
E-mail: partnerships@teach 
forthailand.org

ครูผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ในโครงการ ปีการศึกษา 2561

ความพึงพอใจ
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบ

21

57

จ�านวนโรงเรียนที่ใช้ระบบ

ครูผู้น�าฯ รุ่นที่ 4 และ 5

คน

นักเรียน
ที่ได้ประโยชน์

คน

โรงเรียน

4,667

98% ของผู้บริหารโรงเรียน เห็น
ด้วยว่าครู ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ได้
สร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับโรงเรียน
อย่างเห็นได้ชัด 

นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายฯ ที่ได้
เรียนกับครูผู้น�าฯ  
มีคะแนนวิชาคณิต วิทย์ และภาษา
อังกฤษเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 20%

31

http://www.teachforthailand.org/
https://web.facebook.com/TeachForThailand?_rdc=1&_rdr
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ครูผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
Teach for Thailand

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ด้านทัศนคติ

การเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยของผลจาก 
Character Survey

ความพยายาม กรอบความคิด
แบบเติบโต

การริเริ่ม รวม

วิชา ชั้น
จ�านวน
ข้อมูล

คะแนนเฉลี่ย
ที่เพิ่ม

ต้นภาคเรียน ปลายภาคเรียน

(เต็ม 100) (เต็ม 100)

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ม.1

ม.2

ม.3

รวม

ม.1

ม.2

ม.3

รวม

ม.1

ม.2

ม.3

รวม

831

769

800

2,400

724

978

446

2,148

825

862

566

2,253

28.3

32.5

35.2

31.9

49.7

50.2

51.5

50.3

28.1

31.6

34.4

31

39.2

43.5

47.8

58.5

58.5

61.1

55.6

59.1

36

42

42.1

39.8

39%

34%

36%

36%

18%

22%

8%

17%

28%

33%

22%

28%

(ข้อมูล ณ ภาคเรียนท่ี 2/ 2561)

1.00%

0.00%

-1.00%

-2.00%

-3.00%

à·ÍÁ 2/60 à·ÍÁ 1/61 à·ÍÁ 2/61
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เรียนภาษาอังกฤษ
ระบบ Winner English

www.winner-english.com
Tel: 08 7610 2391

9
จ�านวนโรงเรียน

ที่ใช้ระบบ

โรงเรียน

นักเรียน
ที่ได้ประโยชน์

คน
2,657

สรุปผลการใช้ระบบ Winner English ของแต่ละโรงเรียน (เทอม 1/61)
ผ่านเกณฑ์ 80% = 140 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ 60% = 120 คะแนน

รายชื่อโรงเรียน

อัตราความก้าวหน้าและผลการท�าคะแนนสอบ

อัตรา
การเข้าเรียน อัตรา

ความก้าวหน้า
(% unit)

ผลคะแนน
แบบฝึกหัด

ผลต่างคะแนนสอบ
ต้นภาค

และปลายภาค
คะแนนรวม

โรงเรียนวัดตระคร�้าเอน

โรงเรียนพนมรอกวิทยา

โรงเรียนรวมมิตรวิทยา

โรงเรียนวังข่อยวิทยา

โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน

âÃ§àÃÕÂ¹àµÃÕÂÁÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒÏ
ÊØÃÒÉ®Ã�¸Ò¹Õ

โรงเรียนดงยางวิทยาคม

âÃ§àÃÕÂ¹àµÃÕÂÁÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒÏ
àªÕÂ§ÃÒÂ

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม

133

87

90

84

103

47

73

33

70

112

102

103

65

70

49

38

21

26

63

67

67

65

62

69

70

71

64

23

14

9

13

10

20

13

7

7

198

183

179

143

142

138

121

99

97
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หลักสูตรแนะแนวรุ่นใหม่ 
a-chieve

www.a-chieve.org
Facebook.com/achieve.org
Tel: 08 7610 2391

10

1,761
690

2,451

15

จ�านวนโรงเรียนที่ใช้ระบบ

ครูแนะแนว รุ่นใหม่

คน

นักเรียน
ที่ได้รับประโยชน์

โรงเรียน

ม.ต้น คน

ม.ปลาย คน

รวม คน

ความเปลีย่นแปลงทีà่กิดขึน้

100% 100%ครูเปลี่ยนแปลงตัวตนและปรับ 
ความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม, 
การยอมรับข้อผิดพลาด

เด็กอยากมาเรียนและสนุกกับวิชา
แนะแนว

ครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มี
ความมั่นใจมากขึ้น เห็นผลได้ใน
ห้องเรียน “เกิดชุมชนครู แลก
เปลี่ยนเรียนรู้”

เด็กรู้สึกว่าคาบวิชาแนะแนวคือ
พื้นที่ปลอดภัย

เด็กมีความรู้สึกเป็นอิสระ 
ผ่อนคลาย เป็นตัวของตัวเอง 
และได้รู้จักเพื่อนเพิ่มมากขึ้น

เด็กเกิดความมั่นใจ เห็นคุณค่าใน
ตนเอง

คุณครู นักเรียน

55%
70%

61%

65%

*ผลการประเมินจากครูท้ังหมดท่ีเข้าร่วม
โครงการ 22 คน ท้ังท่ีอยู่ในเครือข่ายและ
นอกเครือข่ายร้อยพลังฯ 

*จากการสัมภาษณ์นักเรียน
โรงเรียนละ 3-5 คน 
รวมประมาณ 50 คน
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ระบบพี่เลี ้ยงอาสา วัยรุ่นอุ่นใจ
เครือข่ายจิตอาสา

www.volunteerspirit.org
facebook.com/jitasa

จำานวนนักศึกษาอาสา นักเรียนแกนนำา 
และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “วัยรุ่นอุ่นใจ”

52 197
นักศึกษาอาสา

คน 
จาก 3 มหาวิทยาลัย 
เข้าอบรมและรับหน้าท่ ี
เป็นพีเ่ลีย้งน�ากิจกรรม 
อบรมพัฒนาศักยภาพ 

ให้นักเรยีนÍÒÊÒ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย

ได้เข้าอบรมพัฒนา
ศักยภาพกับ

นักศึกษาอาสา

นักเรียนอาสา

คน 
จาก 4 โรงเรียน 

ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ด้านนักศึกษาอาสา

ด้านนักเรียนแกนน�า

สามารถจัดกิจกรรมอบรมพัฒนา
ศักยภาพให้นักเรียนแกนน�าของโรงเรียน 

โรงเรียนละ 1 ค่าย

เกิดโครงการเพื่อส่วนรวม 
23 โครงการ โดยมีแผนจะด�าเนินงาน

ให้แล้วเสร็จ ในภาคเรียนที่ 2 
ของปีการศึกษา 2561

ผลการเปลี่ยนแปลง
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โรงเรียนสา (น่าน)

โรงเรียนทุ่งหัวช้าง (ล�าพูน)

โรงเรียนปาย (แม่ฮ่องสอน)

โรงเรียนป่ากลาง (น่าน)

5 โครงการ

5 โครงการ

4 โครงการ
(ม.2 รวมกับ ม.6)

8 โครงการ
(ม.5 จ�านวน
4 โครงการ)

ด�าเนินการแล้ว
แต่ยังไม่เสร็จสิ้น 4 โครงการ
ยังไม่เริ่มด�าเนินการ 1 โครงการ

ด�าเนินการเสร็จแล้ว 2 โครงการ
ยังไม่เริ่มด�าเนินการ 3 โครงการ

ยังไม่ได้เริ่มด�าเนินโครงการ

ด�าเนินการเสร็จแล้ว 3 โครงการ
(ม.4 และ ม.5 จ�านวน 2 กลุ่ม)
ยังไม่เริ่มด�าเนินการ 5 โครงการ

การดื่มสุราในโรงเรียน, การสูบบุหรี่ในโรงเรียน,
ความรับผิดชอบในการดูแล
ความสะดาดในโรงเรียน, ลดปริมาณขยะใน
โรงเรียน, การรับรู้เป้าหมายการเรียน

แรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ, การคัดแยกขยะ
ในชุมชน, ปัญหายุงลาย, สวมหมวกกันน็อค,
การพักเที่ยงของโรงเรียน, ความสะอาดของห้องน�้า
โรงเรียน, การอยู่ร่วมกันระหว่างชาติพันธุ์, 
น�้าเสียในชุมชน

ระเบียบวินัยห้องเรียน, ปัญหาการสูบบุหรี่ของ
นักเรียน, เป้าหมายการศึกษาต่อ, ปัญหาขยะใน
โรงเรียน

ปัญหาการไม่สวมหมวกกันน็อค, ปัญหาขยะใน
ชุมชน, ลดการใช้ถุงพลาสติก, ความสะอาดของ
ห้องน�้าในโรงเรียน, ปัญหาขยะในโรงเรียน

โรงเรียน โครงการ การด�าเนินงานจริงปัจจุบัน ประเด็นโครงการ

¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒã¹¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃ "ÇÑÂÃØ‹¹ÍØ‹¹ã¨"
(¢ŒÍÁÙÅ ³ à´×Í¹ ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2561)
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นางสาวเกวลิน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนทุนและตัวแทนนักเรียน 
ในโครงการวัยรุ่นอุ่นใจ

37
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ครูอังคณา วงค์ฝั้น 
คุณครูวิชาคณิศาสตร์

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

จ.ลำาพูน

38

คลิก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.tcfe.or.th/thunghuachangpittayakom/

เด็กๆ ไม่รู้ว่า
เรียนคณิตศาสตร์ไปท�าไม 

เม่ือย่ิงไม่รู้ก็เลยไม่ชอบ
แต่ก็พยายามคุยเปิดใจ
กับเด็กๆ ประกอบกับ

มีห้องเรียนดิจิทัลวิชาคณิต
ศาตร์ของเลิร์น เอ็ดดูเคชั่น

ก็ช่วยให้พวกเขาเรียน
คณิตศาสตร์ด้วยความสนุก

และเห็นความส�าคัญของ
การใช้เทคโนโลยีมากขึ้น

https://www.tcfe.or.th/thunghuachangpittayakom/


โอกาสทางการศึกษา

เปลี่ยนชีวิต
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โอกาสทางการศึกษา

การได้รบั “โอกาส” ทาง 
การศึกษา คือก้าวที่
ส�าคัญของการเปลี่ยน 
แปลงชีวิตที่ดีขึ้นตลอด  
26 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ 
เป็นตัวกลางที่เชื่อมให้
คนในสังคมได้ช่วยกัน
มอบ “โอกาส” แก่
เ ย า ว ช น ไ ท ย ท่ี ข า ด
โอกาสทั่วประเทศ

วันนี้หลายคนยังคงอยู่
ใ น ร ะบบการศึ กษ า 
ห ล า ย ค น มี อ า ชี พ 
ก า ร ง า น ที่ มั่ น ค ง 
สามารถดูแลตนเอง
และครอบครัว รวมไป
ถึ ง ดู แ ล สั ง ค ม เ ป ็ น
พลเมืองที่มีคุณภาพ
ของประเทศ  และให้
ความส�าคัญกับ “การ
ศึกษา” ในรุ่นลูก หลาน
ต่อไป

“โอกาส” ที่ได้รับเปลี่ยนแปลงชีวิต 40
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โอกาสทางการศึกษา

“การได้รับทุนการศึกษาช่วยให้ชีวิตดีขึ้น เปิด
โอกาสให้สามารถเข้าถึงและเรียนรู ้ในสิ่งใหม่
มากกว่าที่เป็นอยู่”

นางสาวน�้าผึ้ง นกแก้ว
กราฟฟิค (อิสระ) จ.ล�าปาง

"การไดรบัทุนทําใหผมมเีงนิเรยีนจนจบ 
ม.6 ครบั"

นายธวัชชัย จุ้ยงาม
พนักงานปิดผิวเครื่อง 
บริษัท พีเอสพี เฟอร์นิเจอร์ จ.นนทุบรี

“ทุกวันนี้ผมมีอาชีพที่สุจริตสามารถเลี้ยงดู
ครอบครัวได้เพราะผมได้รับโอกาสที่ได้เรียน
หนังสือครับ”

นายวารุจ นัยนามาม
เกษตรกร จ.อ�านาเจริญ

“การได้รับโอกาสท�าให้ได้มายืนอยู่ในจุดที่ไม่
คิดว่าจะได้ยืนอยู่  ณ  ตอนนี้”  

นางสาวชมพู  สม หนู
เจ้าหน้าที่กงศุล 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา 
ประเทศออสเตรีย

“การได้รับทุนคือการได้รับโอกาสในการเรียน
หนังสือ  เรียนจบและมีงานท�า”

นางอัมพวัน จิตประสาร
พยาบาลวิชาชีพ ช�านาญการ 
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จ.แพร่

“การได้โอกาสทางการศึกษาท�าให้ชีวิตดีขึ้น
กว่าเดิมมาก ส่วนหนึ่งคือการได้รับทุนจาก
มูลนิธิยุวพัฒน์ ท�าให้เรามีแรงผลักดันที่จะ
เรียนต่อ เพื่อตัวเอง เพื่อครอบครัว”

นางสาวธันย์ชนก เตชะนา
นักศึกษาคณะสังคมศาตร์ ชั้นปีที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่

“ทุนการศึกษาช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้านได้
มาก ถ้ามีโอกาสอยากกลับไปตอบแทนทุกคน 
อยากส่งมอบโอกาสดีๆที่ได้รับ ให้กับน้องๆ 
รุ ่นต่อๆ ไปครับ”

นายอรรถพงษ์ บ�ารุงแคว้น
ที่ปรึกษาฝ่ายขาย บจก.แอลจีอเล็ก-ทรอนิคส์ 
(ประเทศไทย) จ.กรุงเทพ 

“โอกาสที่ได้รับท�าให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางที่ดีขึ้นมาก ทุนการศึกษาท�าให้ชีวิตมี
โอกาสได้มีอาชีพที่ดี เพื่อพัฒนาชีวิตตัวเอง
และครอบครัว รวมไปถึงการแบ่งปันโอกาส
ให้แก่คนอื่นได้อีกด้วย”

นางสาวจันทกานติ์ น้อยสวาด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส�านักงานเกษตรอ�าเภอท่าแซะ จ.ขุมพร

“โอกาส” ที่ได้รับเปลี่ยนแปลงชีวิต 41



Yuvabadhana  Foundation | รายงานประจำ ปี 2561

จากการเป็นผู้รับ ...สู่การเป็น “ผู้ให้”

โอกาสทางการศึกษา

อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์...
จ่าสิบเอกอัมรุต อุ่นหล้า 
จ.เชียงราย

ª‹Ò§«‹ÍÁà¤Ã×èÍ§ºÔ¹»‚¡ËÁØ¹
»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ¹ÒÂÊÔº¹ÔÃÀÑÂ¡ÒÃºÔ¹
¡Í§·Ñ¾ºÔ¹·Õè 1 ÈÙ¹Â�¡ÒÃºÔ¹·ËÒÃº¡
¨.Å¾ºØÃÕ

ช่างซ่อมเครื่องบินปีกหมุน
คนตัวเล็ก ใจใหญ่ ท่ีรับอาสา

อยู่แนวหน้าตลอด”

รับทุนการศึกษาได้อย่างไร?

พ่อผมเป็นลูกจ้างกรมป่าไม้แต่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุตอนที่
ผมเรียนอยู่ชั้น ป.5 พอพ่อเสียชีวิตมันเหมือนขาดเสาหลัก รู้สึกเคว้ง 
ไปหมดและมีภาระเกิดขึ้นมาก เพราะก่อนพ่อเสีย พ่อได้น�าที่ดิน 
ไปเข้าธนาคารเพื่อกู้เงินมา ธนาคารมีหนังสือทวงมา ว่าถ้าไม่ช�าระเงิน 
ภายในเวลานี้จะยึดที่ยึดบ้าน แม่เลยตัดสินใจไปท�างานแม่บ้าน 
บนดอยช้างแล้วส่งเงินมาให้ผมและพี่สาวน�าไปช�าระเงินที่ธนาคาร 
จนหมด ตั้งแต่ผมเรียน ป.1-ป.5 สอบได้ที่ 1 มาตลอด แต่หลังจาก 
เหตุการณ์นี้ผมไม่มีสติอยากท�าอะไรต่อ พอครูเห็นเราเรียนตก 
ก็พยายามผลักดันให้เราเรียนต่อระดับมัธยม ครูให้เขียนเรียงความ 
ตามที่มูลนิธิให้หัวข้อมา ผมจ�าภาพได้เลย ครูขี่มอเตอร์ไซค์ซูซูกิ 
สีส้ม มาบอกผมว่ามูลนิธิยุวพัฒน์ตอบตกลงให้ทุนอัมรุตนะ ผมรู้สึก
ดีใจมากที่ได้เรียน 
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โอกาสทางการศึกษา

จากการเป็นผู้รับ ...สู่การเป็น “ผู้ให้”

อัมรุต และครอบครัว 
ร่วมบริจาคสิ่งของให้ 
ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

การที่เรา
ได้รับมากๆ 

มันก็ท�าให้เรา
อยากจะเป็น
ผู้ให้บ้าง...

ความรู้สึกต่อมุลนิธิยุวพัฒน์

ตอนผมไดรับทุนจะมีจดหมาย
มีวารสารสงมาใหและถามสารทุกข
สุกดิบวาเปนอยางไรบาง การเรียน
เปนอยางไรบาง การใชชีวิตเปน
อยางไรบาง ตลอดเวลาที่ไดรับทุน 
ผมวามูลนิธิฯ เหมือนพอแมคนที่ 2 
ของผม เพราะเขาใสใจรายละเอียด
เล็กๆ นอยๆ การเดินทาง คาใช-
จายตางๆ พี่ๆ ใหอิสระเราใชจาย 
ซึ่งสวนตัวเรา การไดรับเงินจากมูล-
นิธิฯ มา จะนาํมาใชจายสรุุยสรุายคง
เปนไปไดยาก กน็าํมาใชในสิ่งที่จาํเปน
ในการเลาเรยีน พีๆ่  มูลนธิฯิ ใสใจมาก

การได้รับทุนส่งผลต่อมุมมองการ

ใช้ชีวิตอย่างไร?

ผมเคยปวารณาตัวเอง คือผม
เคยเป็นผู้รับมา รับมาเรื่อยๆ จาก 
คนอื่น จากมูลนิธิ ได้เสื้อผ้าจากคนอื่น 
ได้ทุนการศึกษาจากมูลนิธิ มันซึมซับ

สิ่งที่อยากฝากทิ้งท้าย

ผมคิดว่าการให้ แม้เพียง 
เล็กน้อย และไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน 
หรือการให้ใจ มันก็คือการให้ มัน
จะส่งผลดีต่อผู้ที่ได้รับ คือการเป็น
ผู้ให้มันแสดงว่าเราเป็นผู้ที่มีจิตใจ
ดี แต่ผู้ที่ได้รับเขาจะมองผู้ให้อีก
แบบเลย คือ คุณเหมือนพระเจ้า 
คุณเหมือนเทวดามาโปรดเลย 
เหมือนความรู้สึกผมที่จ�ามาได้
ตลอด คือพอผมได้รับทุนจริงๆ 
มันเหมือนมี เทวดามาโปรดให้
หลุ ดพ้น ในสิ่ งที่ เ ร าก� าลั ง เจอ 
การที่เราได้รับมากๆ มันก็ท�าให้
เราอยากจะเป็นผู้ให้บ้าง ซึ่งก็
อยากเป็นไปตลอด

ให้ผมอยากเป็นผู้ให้เหมือนที่มีคนให้
เรา พอผมมาเป็นทหาร เรามีโอกาส
ได้ใกล้ชิดประชาชน ได้ท�างานร่วม
กับประชาชน ออกพื้นที่ ชีวิตก็เปลี่ยน
ไปเหมือนเป็นคนของประชาชน คอย
ให้ค�าแนะน�า ตอนนี้ผมก�าลังคิดเรื่อง 
จะขอรับสิ่งของบริจาคทางเฟซบุ๊ค 
ยกเว้นเงิน ผมอยากรับสิ่งของที่มีผู้คน 
อยากมอบให้ และเอาของเหล่านี้ไป
ให้กับชาวเขา กับคนที่ด้อยโอกาส 
ช่วงที่ผ่านมาเราก็เคยเอาไปให้แล้ว
นะ ที่ชุดบิน ผมเป็นเจ้าหน้าที่ บก.  
ท� า เ รื่ อ ง เ บิ ก ย า ส า มั ญ ป ร ะ จ� า
ส�านักงาน ซึ่งมียาส่วนหนึ่งเยอะเกิน
ไป ท่านหัวหน้าชุดบอกว่ามียามาก
เกินไปให้น�าไปมอบให้บุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชน์ดีกว่า แสดงว่าท่านก็เป็น 
ผู้ให้ ผมเป็นผู้รับที่รับจากท่านมา 
และผมก็อยากเป็นผู้ให้ จึงน�าไปแจก
จ่ายชาวบ้าน ให้กับคนในหมู่บ้าน 
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ทุนการศึกษา ต่ออนาคต

โอกาสทางการศึกษา

บัวชมพู 
นักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ.ชลบุรี

ปัจจุบันจบการศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6

หนูจะตั้งใจเรียน 
เป็นเด็กดีของ ปู่ ย่า พ่อ 

และมูลนิธิยุวพัฒน์  
ขอขอบคุณทางมูลนิธิฯ 
เป็นอย่างมากที่ได้สร้าง

โอกาสและอนาคตใน
ชีวิตที่ดีให้หนูได้มีในวันนี้ 

ขอบพระคุณมากค่ะ 

ชีวิตและความใฝ่ฝันตอนเด็ก

หนูอยากเป็นครูค่ะ เพราะว่าได้
รับราชการ หนูอยากเป็นข้าราชการ
ด้วย และค�าว่าครูในความรู้สึกของ
หนู ไม่ได้แค่สอนหนังสืออย่างเดียว 
แต่เราสามารถมอบประสบการณ์ 
ทักษะชีวิต มอบโอกาสให้คนอื่น 
สอนให้รู้จักการให้คนอื่น เราได้เป็น

และสนใจด้านการเรียน หนูเรียนแล้ว
รู้สึกสนุกกับการเรียน 

พอได้ทุนแล้ว จัดสรรการใช้เงิน

อย่างไร ต้องทำางานพิเศษอีกไหม

ตอนเปิดเทอมใหม่ๆ จะต้อง
จ่ายค่าเรียนภาษาอังกฤษ เสื้อผ้า 
อุปกรณ์การเรียน ส่วนที่เหลืออยู่ใน
ธนาคาร ก็จะเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน
หรือค่าท�าโครงงานระหว่างเรียน ถ้ามี
เหลือก็จะน�ามาใช้เป็นค่าอาหารกลาง
วัน และก็แบ่งบางส่วนมาใช้จ่ายใน
ครอบครัว และแบ่งกับน้องคนเล็ก
อีก คือหนูจะให้น้องส่วนหนึ่งเป็นค่า
อาหารกลางวัน ...หนูยังท�างานพิเศษ
ด้วย เช่น ตอนป.6 ช่วงเสาร์อาทิตย์
หนูจะไปท�าขนมกับป้า หนูไปช่วย
ท�างานรับจ้างทั่วไปกับย่า เช่น ปลูก
มัน ปลูกอ้อย ท�านา เงินตรงนี้ก็น�า
มาเป็นค่าอาหารกลางวันแบ่งกับน้อง 
(หนูมีน้อง 2 คน)

ผู้ให้ และผู้รับก็มีความสุขด้วย... หนู
วางแผนไว้ว่า เมื่อจบม.6 แล้วจะเรียน
ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ที่ฉะเชิงเทรา เพราะใกล้บ้านที่สุด จะ
ได้ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะเราไม่ได้
มีเหมือนคนอื่น 

รับทุนการศึกษาได้อย่างไร?

มีทุนยุวพัฒน์เข้ามาในโรงเรียน
ตอน ป.6 คุณครูก็เอามาเสนอในห้อง 
ถามความคิดเห็นของเพื่อนๆ ว่ามีใคร
อยากได้ทุนนี้ไหม ถ้าเราจะให้ จะให้
ใคร เพื่อนทั้งห้องก็เลือกมาที่หนู ครู
ก็ถามต่อว่าเพราะอะไร เพื่อนบอก
ว่า ครอบครัวหนูล�าบาก พ่อป่วยด้วย 
ท�างานไม่ได้ ส่วนแม่แยกทางกับพ่อ 
และหนูอาศัยอยู่กับปู่กับย่า ถ้าหนู
ไม่มีทุนตรงนี้ หนูก็จะไม่ได้ศึกษา
ต่อ ครูบอกว่าถ้าหนูได้ทุนนี้หนูจะได้
ไปต่ออีก ครูพูดว่า หนูมีความเพียร
พยายามที่จะหาความรู้ ไม่ได้ย่อท้อ 
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ทุนการศึกษา ต่ออนาคต

โอกาสทางการศึกษา

...เมื่อหนูโตขึ้น
หนูอยากเป็นผู้ให้บ้าง 

ไม่ได้เป็นแค่ผู้รับ
อย่างเดียว

ความรู้สึกต่อมูลนิธิยุวพัฒน์

รู้สึกประทับใจมากค่ะ เพราะ
เราเป็นเด็กไม่ถึงขั้นว่าเก่งมากมาย
อะไร แต่เขามอบโอกาสนี้ให้เรา มี
ทุนให้เราสามารถต่ออนาคตไปได้ ถ้า
ไม่มีทุนตรงนี้หนูก็ไม่ได้เรียนต่อมัธยม
ปลายเหมือนกัน หนูประทับใจมูลนิธิ 
คนที่บริจาคเข้ามาที่มูลนิธิ เพราะ
เขาเป็นผู้ให้ ท�าให้คนอื่นที่นอกจาก
หนู หรือคนที่ล�าบากกว่าหนูก็ได้รับ
โอกาสนี้เหมือนกัน คือเขาสามารถ
ต่อยอดให้ เด็กได้มีอนาคตต่อไป 
อย่างน้อยเด็กอย่างเราก็ยังมีคนอื่น
ที่มาช่วยเหลือ ไม่ได้ปล่อยให้เราสิ้น
อนาคตไปเลย

การได้รับทุนส่งผลต่อมุมมองการ

ใช้ชีวิตอย่างไร

คือเราได้รับทุนจากยุวพัฒน์ 
ให้เราฟรีๆ เลย แค่อยากให้เราได้มี
อนาคต มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกับสังคม 

เป็นอนาคตของชาติ เราได้รับรู้ถึง
ความรู้สึกนี้มาแล้ว เมื่อหนูโตขึ้น หนู
อยากเป็นผู้ให้บ้าง ไม่ได้เป็นแค่ผู้รับ
อย่างเดียว การเป็นผู้ให้ไม่จ�าเป็น
ว่าต้องให้สิ่งของ ให้ความรู้สึก ให้
ก�าลังใจ สามารถท�าให้เขามีแรงผลัก
ดันไม่ย่อท้อเป็นผู้ให้โดยที่ไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน

สิ่งที่อยากฝากทิ้งท้าย

หนูอยากขอบคุณมูลนิธิยุวพัฒน์ 
และคนที่บริจาคเงินมาให้ ที่มอบ
โอกาสตรงนี้ให้หนูได้เรียนต่อ เงิน
เพียงไม่กี่บาทสามารถต่อชีวิตคนได้
ตั้ง 1 ชีวิต หนูอยากเชิญชวนให้คน
ที่มีโอกาสมากกว่าใคร คนที่พอจะมี 
อยากให้ช่วยกันพัฒนาเด็กไทยอย่าง
เราๆ ให้มีโอกาสได้เรียนหนังสือต่อ
ไปเพราะว่าการเรียนหนังสือมันเป็น
เหมือนการยกระดับชีวิต 1 ชีวิตขึ้นมา
เลย
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จากพี่... สู่น้อง “กองทุนพี่ให้น้อง”

โอกาสทางการศึกษา

ทุนการศึกษาท�าให้ชีวิตของฉันดีขึ้น ให้ฉันได้เรียนจบ 
ปวช.3 และท�าให้ฉันมีก�าลังใจในการที่จะเรียนในระดับที่
สูงขึ้น เผ่ือวันหนึ่งฉันจะได้มีโอกาสกลับมาส่งน้องๆ รุ่น
ต่อไปได้เรียนต่อ

อดตีรุน่พีย่วุพฒัน์ทีจ่บการศกึษาและส้ินสดุการรบัทนุจากมลูนธิฯิ แล้ว ได้ร่วมตวักนัระดมทนุในกลุม่อดตีนกัเรยีนทนุเพือ่สะสมมอบเป็น
ทนุการศกึษาให้กับรุน่น้องต่อๆ ไป โดยกองทนุนีเ้ริม่เมือ่ปี 2555 ปัจจบุนัมจี�านวนบรจิาคสะสม   549,382 บาท

เบญญทิพย์ เกลี้ยกล่อม 
อดีตนักเรียนทุน จ.อุบลราชธานี 

ปัจจุบัน : ก�าลังศึกษา ระดับ ปวส. 
สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุบลราชธานี และท�างานต�าแหน่ง 
แอดมินเพจ, เทรนเนอร์ PC บริษัท  
เจนคอสเมติคส์ จ�ากัด
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น้ำาใจจากคนในสังคม

“น�้าใจจากท่าน” คือ “โอกาส” 
ที่มอบให้แก่เยาวชนขาดโอกาสได้มี
ทางเลือกในชีวิต การได้ศึกษาต่อ
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ  
จุดเร่ิมต้นของการหลุดพ้นจาก
วงจรความยากจน  มูลนิธิฯ ได้รับ
ความช่วยเหลือจากองค์กรและคน 
ในสังคม ทั้งในด้านทุนทรัพย์และ
ความร ่วมมือในรูปแบบต ่างๆ 
ตลอดปีที่ผ่านมา

ด้านการสร้างความร่วมมือ 
บริจาคทุนทรัพย ์ เพื่อการ

ศึกษา
การท�างานร่วมกันของภาคี

เครือข่ายในโครงการ “ร้อยพลัง
การศึกษา”

ด้านการมีส่วนร่วม
เพื่อช ่วยเหลือเยาวชนขาด

โอกาสผ่านงานอาสาสมัครแบบ
ต่อเนื่องและแบบครั้งคราว

หนูขอขอบคุณที่ให้
โอกาสและสนับสนุน
ทุนการศึกษาของหนู
นะคะ การได้รับทุน
ท�าให้ช่วยลดค่าใช้
จ่ายได้เยอะเลยค่ะ
ทั้งค่าเทอมและ

อุปกรณ์การเรียน

น้องนำ้าฟ้า 
นักเรียนทุน จ.กาญจนบุรี
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สร้างความร่วมมือ

น้ำาใจจากคนในสังคม

มูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจากองค์กรเพื่อช่วย
เหลือเยาวชนขาดโอกาส ดังนี้

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษา

ความร่วมมือจากองค์กรเอกชน

ร่วมเป็นภาคีในโครงการ “ร้อยพลังการ
ศึกษา” ร่วมกับภาคีเครือข่ายการศึกษา
หลักดังนี้  Learn Education, Teach for 
Thailand, Winner English, a-chieve  และ
เครือข่ายจิตอาสา

สนับสนุนทุนการศึกษา
จัดแคมเปญและกิจกรรมระดมทุน
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรับรู้ 
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องค์กรร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา

น้ำาใจจากคนในสังคม

1. บรษิทั เกรยีงไทยวฒันากรุ๊ป จ�ากดั
2. โครงการเทใจ
3. บรษิทั ชลบรุ ีบ.ีเอส. การโยธา จ�ากดั (ส�านกังานใหญ)่
4. บรษิทั ชวกน จ�ากดั
5. บรษิทั ซฟีโก ้จ�ากดั (มหาชน)
6. บรษิทั เซา้ทเ์ทอรน์สกาย จ�ากดั
7. บรษิทั ดาตา้โปรคอมพวิเตอร ซสิเต็มส ์จ�ากดั
8. บรษิทั ไทยพฒันาครภุณัฑ ์จ�ากดั (ส�านกังานใหญ่
9. บรษิทั ไทยออยล ์จ�ากดั (มหาชน) (ส�านกังานใหญ)่
10. ธนาคารกสกิรไทย
11. บรษิทั แบรนด ์แอดดชินั (ไทยแลนด)์ จ�ากดั (ส�านกังานใหญ)่
12. บรษิทั พรเีมยีร ์แคนนิ่งอนดิสัตรี้ จ�ากดั
13. บรษิทั พรเีมยีร ์เทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน)
14. บรษิทั พรเีมยีร ์โพรดกัส ์จ�ากดั (มหาชน)
15. บรษิทั พรเีมยีร ์ฟิชชั่น แคปปิตอล จ�ากดั
16. บรษิทั พรเีมยีร ์มารเ์ก็ตติ้ง จ�ากดั (มหาชน)
17. บรษิทั พรเีมยีร์ รสีอรท์ส ์แอนด ์โอสเทลส์ จ�ากดั
18. บรษิทั พ.ีเอม.ฟูด จ�ากดั
19. บรษิทั เพรสซเิดน้ท์ ออโตโมบลิ อนิดสัทรสี์ จ�ากดั
20. บรษิทั ฟูจซิากรุะ จ�ากดั

21. มูลนธิิ บูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์
22. มูลนธิิชมุชนโคราช
23. มูลนธิิทเีอม็บี
24. บรษิทั โมเดอร์ เทคนคิล็อค จ�ากดั
25. บรษิทั รบัเบอร์ อนิเตอรเ์ทรด จ�ากดั
26. บรษิทั รายา เฮอรเิทจ จ�ากดั
27. บรษิทั เลริน์ เอ็ดดูเคชั่น จ�ากดั
28. บรษิทั วซีเีอ พริ้นท ์จ�ากดั (ส�านกังานใหญ)่
29. บรษิทั สยาม รเีทล ดเีวลล็อปเมน้ท ์จ�ากดั
30. สหกรณ์ออมทรพัย์กลุ่มบรษิทัพรเีมยีร์ จ�ากดั
31. บรษิทั สกัสริเิทรดดิ้ง (2012) จ�ากดั
32. บรษิทั เหล็กสยามยามาโตะ จ�ากดั
33. บรษิทั อคิาโน (ประเทศไทย) จ�ากดั
34. บรษิทั อนิฟินทิ กรนี จ�ากดั
35. บรษิทั เอ็มเอ็น ออโต้ ทมี (ประเทศไทย) จ�ากดั
36. บรษิทั ฮงเฮงฮวด เทรดดิ้ง จ�ากดั
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สนับสนุนทุนเพื่อการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ 
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 

สนับสนุนทุนการศึกษาจากงานมงคลสมรส
คุณจารุวรรณ ปาลศรี และ คุณบุญธรรม วังกาใจ

กองทุนการศึกษา
บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน)

โครงการ “ออโต้คอร์ป อาสาพาสุข”
บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด 
(ออโต้คอร์ป)

โครงการ “SYS Charity หนึ่งตันปันนำ้าใจให้
สังคมปีที่ 6” 
บรษิทั เหลก็สยามยามาโตะ จ�ากดั

*คลิกรูปภาพ เพื่ออ่านรายละเอียดในหน้าข่าวสารยุวพัฒน์ 51

https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84/150709-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97-%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA-%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A/
https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A/
https://web.facebook.com/yuvabadhana/photos/a.477285645637265/2409590155740128/?type=3&theater
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กิจกรรม “CITIZEN of LOVE“ ครั้งที่ 3 
บริษัท สยามพิวรรธน์ จ�ากัด

แคมเปญ Vogue Who’s On Next, The 
Vogue Fashion Fund 2018
Vogue Thailand ร่วมกับ บ.สยามพิวรรธน์ จ�ากัด

เดิน-วิ่ง ส่งน้องเรียน ครั้งที่ 4 
สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

เว็บไซต์ e-Donation “ปันบุญ” 
ธนาคารทหารไทย TMB

จัดกิจกรรม 1 Follow = 8 บาท กับ KBank 
Live Instagram, ธนาคารกสิกรไทย

แคมเปญ “สุขปีใหม่ สุข 2 เท่า 
สุขแห่งการให้ ยิ่งใหญ่กว่าเดิม” 
ส�านักพิมพ์ห้องเรียน

*คลิกรูปภาพ เพื่ออ่านรายละเอียดในหน้าข่าวสารยุวพัฒน์ 52

https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%
https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D-%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1/
https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3-2019/
https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D/
https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99/kbank-intagram-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84/
https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-2018/
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ปรากฏการณ์ LIMITED EDUCATION
หลากหลายแบรนด์ดังร่วมสร้างสรรค์สินค้าและบริการรุ่นลิมิเต็ด 
เพื่อเปลี่ยนการศึกษาไทย ให้เป็นของ (ไม่) ลิมิเต็ด

มูลนธิยิวพุฒัน์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ร้อยพลงัการศกึษา” 

น�าเสนอปัญหาความเหลื่อมล�้าทางการศกึษาใน แคมเปญ Limited 

Education ปีที่ 2 บรเิวณโซนพาวลิเลยีนการศกึษาในงาน Good So-

ciety Expo 2018 จดัโดย มูลนธิเิพื่อคนไทย ระหว่างวนัที่ 13-16 

กนัยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์ 

การกลบัมาของแคมเปญ Limited Education ในปีนี้ได้รบัความร่วมมอืจากภาคธรุกจิและหลาก

หลายแบรนด์ดงั ได้แก่ 99 Rest Backyard Café , After You, B2S, Casa Lapin, club 21,

CP-Meiji, Guss Damn Good , loveis, mola, Pancake Café, PIL Metro Bus, Raya Heritage,  

ไฟ-ฟ้า โดย TMB, โฮมมี่  พร้อมใจกนัดไีซน์สนิค้าและบรกิารรุ่นลมิเิตด็ในรูปแบบและการ

ตคีวามของแต่ละแบรนด์ เพื่อเปลี่ยนการศกึษาไทยให้เป็นของ (ไม่) ลมิเิตด็ ร่วมระดมทนุให้กบั

โครงการ “ร้อยพลงัการศกึษา” นอกจากนี้ยงัได้รบัความร่วมมอืจากเหล่าบรรดา influencer ที่

ช่วยกนัโพสต์ข้อความประชาสมัพนัธ์และรูปภาพสนิค้าจากแคมเปญ Limited Education เพื่อ

ชกัชวนให้ทกุคนร่วมกนัสนบัสนนุ โดยการสั่งจองสนิค้าล่วงหน้าหรอืเลอืกโหวตและแชร์สนิค้า

ลมิเิตด็ที่ชื่นชอบให้ได้รบัการผลติขึ้นจรงิผ่าน www.limitededucation.org และทกุการโหวตให้

แต่ละแบรนด์ แบรนด์จะบรจิาค 1 บาท ให้กบัโครงการฯ   โดยแคมเปญในปีนี้ได้สิ้นสดุลงแล้ว

เมื่อวนัที่ 31 ตลุาคม 2561 สามารถระดมทนุได้  1,162,255 บาท 

ตดิตามแคมเปญ Limited Education ในครั้งต่อไปได้ที่ www.limitededucation.org 

facebook.com/LimitedEducationThailand 
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cr. ภาพจาก 
IG club21 Thailand

“อยากชวนทกุๆ หน่วยงาน
ได้เข้ามามสี่วนร่วมผลกัดนั
และสนบัสนนุโครงการนี้
เพื่อจะได้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงที่เหน็ได้

ชดัเจนมากยิ่งขึ้น”

คุณวรรณวิมล เฉลิมนัย 
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 
บ.อาฟเตอร์ ยู จ�ากัด 
(มหาชน) 

“ภาคเอกชนกเ็ป็นส่วน
ส�าคญั เพราะมทีั้งก�าลงัคน
และก�าลงัทรพัย์ที่สามารถ
ช่วยเหลอืได้ อยากให้ทกุ
คนในสงัคมได้ร่วมเป็นส่วน
หนึ่งของการเสรมิก�าลงั
ให้การศกึษาไทยเข้มแขง็
และมปีระสทิธภิาพเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น”

คุณชาลินี พูนลาภมงคล 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ 
บริษัท ซีพี เมจิ จ�ากัด 

“ภาคธรุกจิแม้ว่าจะเป็น
เพยีงธรุกจิเลก็ๆ แต่ก็
สามารถเข้ามาส่งเสรมิการ
ศกึษาให้กบัน้องๆ ได้ ถ้า
เดก็ทกุคนสามารถเข้าถงึ
การศกึษาได้เท่าเทยีมกจ็ะ
สามารถร่วมพฒันาประเทศ

ได้ในระยะยาวต่อไป”

คุณเติมพงศ์ อยู่วิทยา 
Partner/Business 
Development 
Casa Lapin

“เราได้ร่วมเป็นส่วนเลก็ๆ ที่
ผลกัดนัโครงการให้สมบูรณ์ 
จรงิๆ แล้วการศกึษาเป็น
เรื่องส�าคญัที่ทกุคนในสงัคม
สามารถช่วยเหลอืกนัได้ 
และอยากให้มองเหน็ความ
ส�าคญัเรื่องการศกึษา 
เพราะเดก็คอือนาคตของ
ชาตทิี่ต่อไปพวกเขาจะต้อง
เป็นผู้ขบัเคลื่อนประเทศให้
ก้าวไปข้างหน้าต่อไป”

คณุวศิรตุ ศรรีตันประภาส 
Managing Director 
Pancake Cafe 

“ในปีนี้ คลบั 21 ได้มี
โอกาสร่วมส่งต่อเรื่องราวที่
ด ีและชวนลูกค้าของเราให้
มสี่วนร่วมกบัโครงการ ฯ 
นอกจากจะได้ช่วยกนั
สนบัสนนุสนิค้าที่มดีไีซน์
แล้ว ทกุคนกไ็ด้ช่วยลด
ความเหลื่อมล�้าทางการ
ศกึษาให้เดก็ๆ อกีด้วย” 

คุณโสภาวดี เพชรชาติ 
Marketing Manager 
Club21 (Thailand)
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การมีส่วนร่วมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการศึกษาสามารถท�าได้ทั้งการ
บริจาค “ทุนทรัพย์” เพื่อเป็นทุนการศึกษาหรือเพื่อเป็นทุนในการด�าเนิน
งานของมูลนิธิฯ  และการท�างานอาสาสมัคร ซึ่งนับเป็นทุนอีกรูปแบบ
หนึ่งคือ “ทุนมนุษย์” ที่ได้ใช้ทักษะความรู้ ความสามารถ สละเวลามา
ท�างานช่วยเหลือเด็กขาดโอกาส

สนใจร่วมเป็นอาสาติดต่อ
สอบถามได้ที่ฝ่ายงานบริหาร
จัดการอาสาสมัคร  
โทร. 02 3011143

อาสายวุพฒัน์ เริ่มขึ้นใน
ปลายปี 2559 เป็นต้นมา โดยการ
บริหารจัดการอาสาอย่างเป็นระบบ
ร่วมกนัระหว่างมูลนธิฯิ และ ภาคี
ความร่วมมอื “เครอืข่ายจติอาสา” 
(Volunteer spirit)  และ Voluntary 
Service Overseas (VSO) มงีาน
อาสาทั้งในรูปแบบต่อเนื่องและ
แบบครั้งคราว

เข ้าร ่วมและบริจาคผ ่าน
กจิกรรมที่เกดิขึ้นตลอดทั้งปี

กจิกรรมเดนิวิ่งส่งน้องเรยีน
ครั้งที่ 4
ผ้าป่าร้อยพลงัการศกึษา 
แคมเปญ Limited Education
แคมเปญ Life Hero Thailand

393
รวมมีอาสาสมัคร ปี 2561

คน 

ร่วมเป็นอาสาสมัคร ร่วมบริจาค
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  พี่เลี้ยงอาสา รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด

น้ำาใจจากคนในสังคม

การปฏิบัติงานอาสาแบบต่อเนื่องท�าหน้าที่ดูแล
น้องๆ นักเรียนทุน ผ่าน 2 ช่องทาง คือ 1. 
ช่องทางการพูดคุยทางโทรศัพท์  2.ช่องทาง
ออนไลน์ผ่าน facebook กลุ่มปิดนักเรียนทุน
ยุวพัฒน์ โดยปฏิบัติงานต่อเนื่อง 1 ภาคเรียน 
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2561

พูดคุย
ทางโทรศัพท์

กลุ่มปิด
ผ่านเฟสบุ๊ค
มูลนิธิยุวพัฒน์

15 1,500
พี่เลี้ยงอาสา รุ่น 6

มีจ�านวน

คน

นักเรียนได้รับการดูแล
จ�านวนกว่า

คน  

มารู้จักงานพี่เลี้ยงอาสา คลิกชม อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานพี่เลี้ยงอาสา 
http://www.yuvabadhanafoundation.org/th/volunteer/mentor/

หัวข้อเรื่อง
หัวข้อเรื่อง

ทุนการศึกษา

การรับมือกับภาวะอารมณ์

การใช้ชีวิตของวัยรุ่น

การเรียน

ชวนให้วัยรุ่นพัฒนาตนเอง 
พัฒนาทักษะความคิดวัยรุ่น 
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การได้มาท�างานเป็นพี่เลี้ยง
อาสา ท�าให้เราเริ่มเห็นอกเห็นใจ
น้องๆ มากขึ้น เราเริ่มสังเกต 
ตัวเองเวลาท�างานกับน้องๆ 
ที่บริษัท เรารับฟัง มากขึ้น 
ท�าให้เราท�างานกับคนอายุน้อย
กว่าได้ดีขึ้น

เนื้อหาที่พี่ๆ โพสต์เป็นประโยชน์มากค่ะ เพราะ
เป็นข้อมูลที่นักเรียนทุนทุกคนสามารถเข้าถึงได้
ง่าย เข้าใจง่าย และเป็นข้อมูลที่เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้ที่อ่านทุกคนค่ะ

ในชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง
มากมาย จึงอยากจะแชร์มุม
มอง เพื่อให้เป็นประโยชน์กับ
น้องๆ ที่เขาจะเลือกอาชีพใน
อนาคต

พี่เลี้ยงอาสา 

น้ำาใจจากคนในสังคม

คุณชุติพนธ์ โมรานนท์ 
พี่เลี้ยงอาสาออนไลน์ รุ่นที่ 6

นางสาวอัจฉรา
นักเรียทุนยุวพัฒน์ 
ชั้น ม. 6

ลลิตา เคนสิงห์
พี่เลี้ยงอาสาทางโทรศัพท์ 
รุ่นที่ 6

ปฐมนิเทศ พี่เลี้ยงอาสา รุ่น 6
30 พฤษภาคม 2561
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อาสาผู้ให้กำาลังใจ

น้ำาใจจากคนในสังคม

งานอาสาที่สามารถท�าได้ทั้งแบบครั้งคราว
และต่อเนื่อง มูลนิธิฯ เปิดรับอาสาสมัคร
ตอบจดหมายในกิจกรรม Pen Pal Day 
และร่วมกับองค์ในกิจกรรมเขียนการ์ด
อวยพรในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นก�าลังใจและ
ให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตส่งให้กับน้องๆ 
นักเรียนทุนยุวพัฒน์ทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานอาสาผู้ให้ก�าลังใจ 
http://www.yuvabadhanafounda-
tion.org/th/volunteer/answerers/

รับสมัครอาสาผู้ให้ก�าลัง
ใจผ่านการตอบจดหมายของ
น้องๆ ที่เขยีนมาถงึมูลนธิิฯ โดย
ในปีนี้ได้จัดให้มีกิจกรรม Pen 
Pal  Day ขึ้น 3 ครั้ง ร่วมมอีาสา 
252 คน ให้ก�าลงัใจนกัเรยีนทนุ
ได้ 2,932 ฉบบั

กิจกรรม Pen Pal Day
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อาสาผู้ให้กำาลังใจ

น้ำาใจจากคนในสังคม

ร ่วมกับพิพิธบางล�าภู
เชิญชวนอาสาสมัครวาดและ
เขี ยนค� าอวยพร เพื่ อส ่ งต ่ อ 
ก�าลงัใจให้กบัน้องๆ

เขียนการ์ดอวยพร
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อาสาผู้ให้กำาลังใจ

น้ำาใจจากคนในสังคม

กิจกรรม Pen Pal Day ครั้งที่ 1
30 พฤษภาคม 2561

367

3,100

อาสาผู้ให้ก�าลังใจ
มีจ�านวน

คน

ตอบจดหมาย
และเขียนการ์ดอวยพรได้

จ�านวนกว่า  

ฉบับ  
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อาสาผู้ให้กำาลังใจ

น้ำาใจจากคนในสังคม

จัดกิจกรรม 100,000 ชั่วโมง 
ชวนกัน ท�าดี ท�าได้ 
ธนาคารกสิกรไทย 
ส�านักงานใหญ่

งานอาสาเป็นอะไรที่ไม่ยากเลย
นะคะ การที่ได้มาท�าเหมือน
เป็นการช่วยเชียร์เด็กๆ ให้มี
ก�าลังใจในชีวิต และในทางกลับ
กันตัวเราเองก็ได้ก�าลังใจกลับ
ไปด้วยเหมือนกันนะ เพราะเรา
ไม่ได้มาให้อย่างเดียว เราเองจะ
ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง
กลับไปด้วยเช่นกัน ลองท�าดูสัก
ครั้งนะคะ ดีมากๆ เลยค่ะ

“พ่อกับแม่บอกว่ามีจดหมายมา
จากมูลนิธิยุวพัฒน์ หนูรู้สึกตื่น
เต้นมากเลยค่ะ อยากรู้ว่าพี่
เขียนอะไรมาในจดหมาย หลัง
จากอ่านแล้วก็มีความสุขมากๆ 
เลยคะ ขอบคุณนะคะ” 

คุณกฤษณา อลิซาเบธ ทรัพย์ สินมั่งคั่ง 
อาสา Pen Pal Day

ด.ญ. จิระประภา 
นักเรียนทุนยุวพัฒน์ 
ชั้น ม.2 จ.บุรีรัมย์ 

กิจกรรมร่วมกับองค์กร
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อาสาผู้ให้กำาลังใจ

น้ำาใจจากคนในสังคม

ประดิษฐ์ ส.ค.ส. 
ส่งค�าอวยพรในวันปีใหม่ 
พิพิธบางล�าพู

จิดอาสา 1,600 ชั่วโมง
ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
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  อาสาแบ่งปันความรู้ ความสามารถ

น้ำาใจจากคนในสังคม

11
อาสาสมัคร

ร่วมจัดท�ายุวพัฒน์สาร

คน

ร่วมแบ่งปันบทความ
ภาพวาด/ ภาพถ่าย
จากนักเขียนอาสา
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ร่วมบริจาค

น้ำาใจจากคนในสังคม

กิจกรรม เดิน-วิ่งส่งน้องเรียน 
ครั้งที่ 4
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม   คน
ระดมทุนได้      บาท

ระดมทุน  
ทอดผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา 
มีผู้ร่วมบริจาค ราย
ระดมทุนได้  บาท

แคมเปญ Limited Education
มีผู้เข้าร่วมแคมเปญมากกว่า  ราย 
ระดมทุนได้     บาท

ระดมทุนเพื่อ โครงการร้อยพลังการศึกษา

1,413
1,603,881

1,474
14,465,363

1,000
1,162,255
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ร่วมบริจาค

น้ำาใจจากคนในสังคม

แคมเปญLife Hero Thailand  
มีผู้ร่วมบริจาคเงินผ่าน  
เทใจ.คอมจ�านวน คน
ระดมทุนได้   บาท
ช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสได้  คน

ระยะเวลาโครงการ  
10 พ.ย. 60 – 9 มี.ค. 61

ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
ระดมทุนได้   ล้านบาท
คิดเป็น  ทุนการศึกษา*

*ทุนละ 7,000 บาท/ ปี/ คน
ต่อเนื่อง 6 ปี

ระดมทุนเพื่อ ทุนการศึกษา

520

161
5,313,601.26

53.4
7,628
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จดหมำยข ่ำวยุวพัฒน์

สร้างการรับรู้เพื่อเยาวชนขาดโอกาส

เล่าเรื่อง...เด็กขาดโอกาส
ส่ื อสาร เพื่ อการรับรู ้ ถึ ง

เยาวชนขาดโอกาส

เห็นด้วย ....ลงมือท�า
งานสื่อสารนับเป็นอีกหนึ่ง

งานส�าคัญในการเผยแพร่เรื่อง
ราวเกี่ยวกับปัญหาการศึกษา 
ความเหลือ่มล�า้และการขาดโอกาส 
ของเด็กไทย เพื่อให้คนในสังคม 
ได้ตระหนักถึงปัญหาและอยากที่
จะมีส่วนร่วมช่วยเหลือ สนับสนุน
การท�างานของมูลนิธิฯ เพื่อแก้ไข
ปัญหานี้ร่วมกัน

โปร่งใสและเห็นผลลัพธ์ที่ยั่งยืน
ความโปร่งใสและการแสดง

ให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ เกิดข้ึนจาก
ความร่วมมือ เป็นสิ่งที่มูลนิธิฯ ให้
ความส�าคัญและสื่อสารกับคนใน
สงัคมอย่างต่อเนือ่ง อาท ิรายงาน 
การเงนิแสดงถงึการน�าเงินบรจิาค 
ไปใช้ ความคืบหน้าในโครงการ
ต่างๆ ผลลัพธ์ที่เกิดชึ้นสามารถ
ช ่ วย เหลือ เด็ กขาด โอกาสได ้
อย่างไรบ้าง เพื่อสร้างความน่า
เชื่อถือและก่อให้เกิดความร่วมมือ
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ช่อ
งทำ

งกำรส่ือสำร

yu
va

ba
dh

an
a

ww
w.yuvabadhanafoundation.org

ybf@
ybf.premier.co.th

มลูนธิยิวุพฒั
น์
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สนับสนุนงานเพื่อสังคม

มูลนธิเิดอะเรนโบว์รูม
โครงการฟู้ดฟอร์กู้ด
มูลนธิยิวุรกัษ์

มูลนธิเิยสอุติ
เพื่อการศกึษา

มูลนธิศิลัย์ฯ สร้างข้อต่อชวีติ
ชวีามติร วสิาหกจิเพื่อสงัคม
จ�ากดั

โครงการร้านปันกนั
มูลนธิเิพื่อคนไทย
โครงการกองทนุรวม
คนไทยใจดี
โครงการกองทนุรวม
ธรรมาภบิาลไทย
มูลนธิเิอนไลฟ

นอกจากงานด้านการศึกษาแล้ว มูลนิธิฯ ยังได้ร่วมสนับสนุนภาคีที่ท�างานเพื่อสาธารณประโยชน์ ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา
สังคม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในด้านต่างๆ ดังนี้

เสริมสร้างอนามัยที่ดีและ
ความเข้าใจในเด็ก

และเยาวชน

ช่วยเหลือชนกลุ่มน้อย
ผู้ด้อยโอกาส

สนับสนุนและช่วยเหลือ
ฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต

สร้างการมีส่วนร่วม
เพื่อส่วนรวม
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เสริมสร้างอนามัยที่ดีและความเข้าใจในเด็ก

สนับสนุนภาคีที่ทำางานเพื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิเดอะเรนโบว์รูม
เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ

โครงการฟู้ดฟอร์กู้ด
เพื่อโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน

มูลนิธิยุวรักษ์
เพื่อช่วยเหลือเด็กป่วยยากไร้
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สนับสนุนภาคีที่ทำางานเพื่อเด็กและเยาวชน

มูลนิธิเดอะเรนโบว์รูม
เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ

มูลนิธ ิ เดอะ เรนโบว์ รูม ศูนย์ความเข้าใจในเชิงบวกเกีย่วกบัความต้องการพิเศษ มีวัตถุประสงค์เพือ่สร้าง 
ความตระหนักในเชิงบวกเกี่ยวกับความต้องการพิเศษ ผ่านการแบ่งปันข้อมูล ประสบการณ์  ก�าลังใจ และ
พลังเสรมิจากพ่อแม่สู่พ่อแม่ โดยมีผู้เชีย่วชาญให้ค�าปรึกษา

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการมีส่วนร่วม

ในปีที่ผ่านมามูลนธิฯิ ได้จดั
กจิกรรมต่างๆ ดงันี้

จัดกิจกรรมให้ความรู้เสาวนาและ
สัมนาเชิงปฏิบัติการโดยมีผู ้ เชียวขาญ
พิเศษให้ค�าปรึกษาแก่ผู ้ปกครองและผู ้
สนใจทั้งสิ้นรวม  47 ครั้ง โดยมเีกณฑ์
ความพงึพอใจของผู้ร่วมกจิกรรมดงันี้ 

โครงการ “กนิ-เล่น-เป็นเดก็” กจิกรรมเพื่อ
ให้เดก็ๆ ได้มโีอกาสฝึกทกัษะในด้านการบรหิาร
จดัการ และทกัษะอาชพีร้านค้าขนาดเลก็ ผ่าน
กจิกรรมการวางแผนธรุกจิง่ายๆ ซื้อวตัถดุบิ ตั้ง
ราคา จนกระทั่งถงึกระบวนการผลติ ฯลฯ ซึ่งในปี
นี้ได้จดัขึ้นเป็นครั้งที่ 5  ร่วมกบักลุ่ม Big Trees 
ตอน “ตลาดเดก็ใต้ต้นไม้ใหญ่”  โดยเชญิเดก็ๆ 
และบุคคลผู้มีความต้องการพิเศษมาออกร้านใน
ตลาดเดก็และมคีณุพ่อคณุแม่เป็นที่ปรกึษา เมื่อ
จบงานแล้ว ยงัให้โอกาสเดก็ๆ ได้คนืกลบัให้แก่
สังคมด้วยการบริจาคให้มูลนิธิตามก�าลังศรัทธา 
ในงาน ยงัมกีจิกรรมปีนต้นไม้ เพื่อปลูกจติส�านกึ
ในการรกัและหวงแหนธรรมชาตใิห้แก่เดก็ๆ อกี
ด้วย  ซึ่งงานครั้งนี้ ได้รบัการตอบรบัและประสบ
ความส�าเรจ็เป็นอย่างด ี

ดมีาก  

ด ี

ไม่ออกความเหน็ 

98% 

1.5%

0 .5%
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สนับสนุนภาคีที่ทำางานเพื่อเด็กและเยาวชน

การระดมทนุ มูลนธิเิดอะ เรนโบว์ 
รูม ได้จดังานเดนิ-วิ่งการกศุลครั้งที่ 7 โดย
เปลี่ยนชื่อเป็น “The Rainbow Fun Run” 
โดยเน้นกลุ่มครอบครัวและนักวิ่งหน้าใหม่ 
ภายใต้แนวคดิ  “I’m IN: Include. Involve. 
Incredible. In Love.” (ฉนัด้วย: ฉนัมสี่วน
ร่วมสร้างอศัจรรย์ด้วยรกั) ในปีนี้ มผีู้ลง
ทะเบยีนประมาณ 3,500 คน และมาร่วม
งานประมาณ 2,800 คน มกีารเพิ่มประเภท
การวิ่งพเิศษ เพื่อฉลองครบ 7 ปี คอื Rain-
bow Warrior หรอื นกัรบสายรุ้ง โดยวิ่ง 
17.7 กโิลเมตร และรบัเพยีง 77 ท่าน ซึ่งได้
รบัการตอบรบัเป็นอย่างด ี และมผีู้สมคัร
เกนิ รวมถงึเกอืบ 100 ท่าน

โครงการเดอะ เรนโบวรูม ออน 
เดอะ โรด ที่มีการจัดผูเชี่ยวชาญเดินทาง
ไปยังจังหวัดตางๆ เพื่อสรางดานความ
เขาใจในเชิงบวกเกี่ยวกับความตองการ
พิเศษอยางตอเนื่องในสังคมไทยนั้น โดย
ไดเดินทางไปยัง 4 จังหวัด คือ ระยอง,  
สุราษฏรธานี, นครนายก และยังสงตัว
แทนไปเปนวิทยากรในโอกาสตางๆ รวม
ถึง สโมสรโรตารี่ กรุงเทพ และ National 
Forum on Birth Defects and Disabillities 
อกีดวย

Special rainbow
hello@therainbowroom.org 
02-023 2396
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สนับสนุนภาคีที่ทำางานเพื่อเด็กและเยาวชน

“พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย” เพื่อโภชนาการเด็กขาดแคลน
โครงการ ฟู้ดฟอร์กู้ด

โครงการภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อสร้างความร่วมมือของเครือข่ายร้าน
อาหารที่ต้องการใช้ธุรกิจของตนเองมาช่วยเหลือปัญหาโภชนาการของเด็กๆ ใน
ประเทศไทย โดยน�ารายได้จากการขายอาหารในเมนูที่ร่วมโครงการฯ ไปช่วยเหลือ
โรงเรียนของเด็กๆ ที่ขาดแคลนดังนี้ 1. พัฒนาคุณภาพอาหารของเด็ก  2.พัฒนาการ
เกษตรในโรงเรียน 3. พัฒนาความรู้เกี่ยวกับโภชนาการของครูและเด็ก

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการมีส่วนร่วม

ตลอดระยะเวลา 5 ปี โครงการ “Food-
4Good พี่อิ่มท้องน้องอิ่มด้วย” ได้ท�างานกบัมูลนธิิ
และหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเด็กและเยาวชน
เพื่อแก้ไขเรื่องโภชนาการของเดก็ ด้วยความร่วม
มอืของผู้ประกอบธรุกจิอาหาร ร้านอาหารและ
โรงแรมกว่า 130 แห่ง ร่วมบรจิาครายได้ส่วนหนึ่ง
จากการขายอาหารในเมนูที่ร่วมโครงการ Food-
4Good สามารถช่วยเหลอืเดก็และเยาวชนได้
จ�านวน 267 คน ในมูลนธิติ่างๆ ได้แก่ สทหยั
มูลนธิ ิ มูลนธิเิพื่อเดก็พกิาร มูลนธิบิ้านนกขมิ้น 
และยังท�างานร ่วมกับมูลนิธิ เพื่อพัฒนาเด็ก 
(มพด.) เพื่อช่วยเรื่องโภชนาของเดก็ในโรงเรยีน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน 
อกีจ�านวน 1,200 คน

เงินบริจาคที่ได้รับ 
(บาท)

จ�านวนเด็กและเยาวชนที่มี
โภชนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

(คน)

จ�านวนอาหารดีมีประโชยน์
ที่เด็กได้รับ (จาน)

จ�านวนพาร์ทเนอร์ที่เข้าร่วม 
(ราย)

1,947,347 1,201

431,530
69 WWW.food4good.in.th 

food4goodth
info@food4good.in.th 
02-301 1144
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มูลนิธิยุวรักษ์
มุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือเด็กๆ ยากไร้ที่เจ็บป่วย โดยการระดมทุนผ่านร้านมูลนิธิยุวรักษ์ 
ปัจจุบันมี 2 สาขา คือ
1. ร้านมูลนิธิยุวรักษ์  สาขารามค�าแหง 24
2. ร้านมูลนิธิยุวรักษ์  สาขาตลาดเสรีมาร์เก็ต เดอะไนน์ พระราม 9
และน�ารายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าในร้านไปช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาลของเด็กป่วยที่มีฐานะทาง
ครอบครัวยากจนให้ได้รับการรักษาที่ดีและต่อเนื่องในโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานและมีเครื่องมือรักษาที่ทัน
สมัย รวมทั้งช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลอีกด้วย

งานของมูลนิธิยุวรักษ์

ร้านมูลนิธิยุวรักษ์ 
จ�าหน่ายสนิค้าต่างๆ เช่น สนิค้าเปเปอร์มาเช่ เสื้อผ้า

มอื 2 สภาพด ี กระเป๋า รองเท้า ตุ๊กตา และอื่นๆ อกี
มากมาย จดัจ�าหน่ายผ่านร้านมูลนธิิยวุรกัษ์ เพื่อน�ารายได้
ช่วยเหลอืผู้ป่วยเด็กทั่วประเทศ

งานตลาดน้ำ ใจ โครงการปันน้ำ ใจให้น้อง ครั้งที่ 3 
จดัขึ้นเป็นประจ�าทกุๆ ปี และเชญิชวนองค์กรต่างๆ 

ที่สนใจมาเข้าร่วมด้วย โดยในงานจะมกีจิกรรมให้ร่วมสนกุ
มากมาย เช่น สอยดาว “เตมิบญุ ลุ้นรางวลั” และจดั
จ�าหน่ายสนิค้าต่างๆ ของทกุๆ องค์กรที่เข้าร่วมอกีด้วย

กิจกรรมอื่นๆ 
นอกจากชวยเหลอืเดก็ปวยแลว มูลนธิยิวุรกัษยงัมกีาร
ชวยเหลอืในดานอื่นๆ และบรจิาคสิ่งของหรอือปุกรณที่
จาํเปนใหกบัโรงเรยีนและมูลนธิอิื่นๆ อกีดวย เชน

โครงการอาหารเช้า ในศูนย์พฒันาเดก็เลก็ ต.เขา
น้อย จ.ลพบรุ ีเพื่อให้เดก็ๆ ได้รบัโภชนาการที่ดี

บรจิาคนมและเงนิช่วยเหลอืให้กบับ้านโฮมฮกั
บรจิาคเงนิสมทบในกองทนุเดก็เจบ็ป่วย ในโรง

พยาบาลธรรมศาสตร์
บรจิาคเครื่องกรองน�้าและเครื่องท�าน�้าเยน็ ให้แก่ 

โรงเรยีนบ้านท่าชยั และโรงเรยีนบ้านห้วยติ่ง อ.ศรสีชันาลยั 
จ.สโุขทยั

75



Yuvabadhana  Foundation | รายงานประจำ ปี 2561

สนับสนุนภาคีที่ทำางานเพื่อเด็กและเยาวชน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการมีส่วนร่วม

การช่วยเหลือและการบริจาคสมทบ
ในกองทุนช่วยเหลือเด็กป่วย

จากการด�าเนนิงานตลอดปี 2561 
ทางมูลนิธยิวุรกัษ์ ได้ให้ความช่วยเหลอื
เด็กป่วยที่เดินทางมารักษาที่โรงพยาบาล
ต่างๆ จ�านวน 297 ราย ดงันี้ yuvaraksa.foundation 

yuvaraksa2529@gmail.com 
02-314 5301 ต่ อ 52-52

โรงพยาบาลจฬุา คน        
โรงพยาบาลศริริาช คน
โรงพยาบาลเดก็ คน         
โรงพยาบาลอื่นๆ คน

96 
94
18
89

ค่าเดินทางและ
ค่ารักษาพยาบาล

ค่านม
และช่วยเหลือ

ด้านอื่นๆ

ค่าช่วยเหลือ
ประจ�าเดือน

ค่าบริหาร
จัดการ 

75.89%

6.85%
0.40%

16.86%
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มูลนิธิเพื่อคนไทย
ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข

สร้างพลเมืองตื่นรู้เพื่อช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ  (Active Citizen)

สนับสนุนภาคีที่สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

โครงการร้านปันกัน
สร้างสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างยั่งยืน

มูลนิธิเอนไลฟ
ร่วมดูแลฟื้นฟูระบบ
นิเวศให้อุดมสมบูรณ์

กองทุนรวมคนไทยใจดี
กองทุนรวมธรรมมาภิบาลไทย

กองทุนเพื่อโครงการสาธารณประโยชน์
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สนับสนุนภาคีที่สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

สร้างสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างยั่งยืน
ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ 
เป็นโครงการภายใต้การด�าเนิน
งานของมูลนิธิยุวพัฒน์ ในรูป
แบบ “ธุรกิจเพื่อสังคม” เป็น
กลไก (platform ) ตัวกลาง
เชื่อมคนในสังคมให้มีส่วนร่วม
ช ่วยเหลือเด็กขาดโอกาสผ่าน
การท�าสิ่งดีๆ ง่ายๆ ด้วยการ 
“ปัน”

â´Â¨Ðà»�´ÃÑº»˜¹ÊÔè§¢Í§ÊÀÒ¾´Õ
à¾×èÍ¹íÒÁÒà» š¹ÊÔ¹¤ ŒÒáº ‹§» ˜¹
ÀÒÂã¹ÃŒÒ¹»˜¹¡Ñ¹  ãËŒ¤¹ã¹
ÊÑ§¤Áä´ŒÁÒª‹ÇÂ¡Ñ¹ºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹
ÍØ´Ë¹Ø¹ÊÔ¹¤ŒÒáº‹§»˜¹ ¹íÒà§Ô¹
·Ñé§ËÁ´ÁÍºà»š¹·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
á¡‹à´ç¡æ ·Õè¢Ò´âÍ¡ÒÊ ã¹ 
ÁÙÅ¹Ô¸ÔÂØÇ¾Ñ²¹�µ‹Íä»

www.pankansociety.com

pankansociety

pankansociety

adminpankan 
@ybf.premier.co.th

Line ID: 
@pankansociety

02-3011096, 
081-9036639
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สร้างการ
มีส่วนร่วม

สร้างโอกาส
ทางการศึกษา

เป็นต้นแบบธุรกิจ
เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ผลลัพธ์
ทางสังคมอื่นๆ

มนีกัปันจากการ
บรจิาคสิง่ของ/ 
อดุหนุนสนิค้า
แบ่งปันและ 
ร่วมเป็นอาสากว่า
350,000
ราย

มเีดก็ขาดโอกาส ได้เรยีน
หนงัสือต่อจากเงนิทนุ 
การศกึษาทีร่ะดมได้
53.4 ล้านบาท
คดิเป็น 7,628 
ทนุการศกึษา*

*ทนุละ 7,000 บาท/ ปี/ คน  ต่อ

เนือ่ง 6 ปี

ร้านปันกนั 
มพีืน้ทีท่ีใ่ห้คนร่วมแบ่งปัน
จ�านวน 11 สาขา

2 pop up store

1 แฟรนไชส์
และ 1 คลงัสินค้าแบ่งปัน

มสีิง่ของ ทีน่�ากลบัมาใช้
ประโยชน์ได้ใหม่ จากการ
บรจิาค ช่วยลดปรมิาณขยะ
กว่า 1.6 ล้านชิน้*

ช่วยสร้างงานสร้างอาชพี 
ปัจจุบนัร้านปันกนั
มจี�านวนพนกังาน 98 คน

สนิค้าแบ่งปันราคาย่อมเยา 
ช่วยลดภาระค่าครองชพี 
ของสงัคมคนเมือง

มภีาค/ีองค์กร 
ร่วมสนบัสนนุ
กจิกรรมปันกัน
ในรปูแบบต่างๆ 
377 ราย

*จ�านวนสิง่ของร่วมปัน
ทีน่�ามาใช้งานต่อได้
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ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข
มูลนิธิเพื่อคนไทย
มูลนิธิ เ พ่ือคนไทย เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ท่ีมุ ่งเน ้นสร้างกลไกความร่วมมือ  
(Collaborative Platform) เพื่อให้พลเมืองที่มีส่วนร่วม (Active Citizen)  สามารถ
ร่วมลงมือแก้ปัญหาสังคมผ่านกลไก (Platform) ในด้านต่างๆ ดังนี้

เทใจดอทคอม : กลไกระดมทนุออนไลน์ที่เชื่อมโยงผู้ตดิ
ตามเวบไซต์เทใจในฐานะที่เป็น “ผู้ให้” ที่อยากเหน็การ
เปลี่ยนแปลงในสงัคมไทยกบั “ผู้รบั” หรอืผู้พฒันาโครงการ
แก้ปัญหาสังคมที่มั่นใจได้ว่าสามารถสร้างผลลัพธ์ทาง
สงัคมตามเกณฑ์ของเทใจแต่ยงัขาดเงนิทนุ ให้ได้มโีอกาส
ประสานความร่วมมอืท�าสิ่งดีๆ  ร่วมกนัผ่านเวบไซด์เทใจ

ÃŒอยพลังเปล่ียนประเทศ : กลไกรอยพลังความรวมมือ
องคกรที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมในประเด็นตางๆ ดวย
การทําหนาที่เปนตัวกลางเชื่อมตอทรัพยากรหรือทุน
ประเทศตางๆ ไปสนับสนุนหรืออํานวยความสะดวกให
เกิดการขับเคลื่อนงานอยางเปนระบบและเกิดผลลัพธทาง
สังคม โดยมี "GSE: Good Society Expo ทําดีหวังผล" 
เปนเครื่องมอืขยายผลการขบัเคลื่อนงานรวมภาคี

www.thailandcollaborationforchange.com www.taejai.com
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กองทุนรวมคนไทยใจดี
กลไกการลงทุนรูปแบบ “กองทุนรวม” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุนในหุ้น E-S-G-C โดยมีเป้า
หมายเสริมพลังผู้ถือหน่วยได้มีส่วนแก้ปัญหา สังคมเพราะ “คนไทยใจดี” มีนโยบายแบ่ง
เงินของกองทุนผ่านค่าบริหารจัดการจ�านวนหนึ่งไปสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมที่ผ่าน
เกณฑ์การคัดเลือกว่าสามารถขยายผลและมีความยั่งยืน 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการมีส่วนร่วม

www.facebook.com/BKIND.fanpage

งานเทศกาลกีฬาทางน้ำา
จังหวัดกระบี่

ในปี 2561 กองทนุรวมคน
ไทยใจดีมีจ�านวนเงินเพื่อน�าไป
สนับสนุ น โคร งการ เพื่ อสั งคม
จ�านวน 4.8 ล้านบาท โดยมโีครง
เพื่อสังคมที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
และได ้ รับอนุมัติ เ งินสนับสนุน 
จ�านวนเงนิ 2.3 ล้านบาท 4 
โครงการ ดงันี้

โครงการ องค์กร ช่วยเหลือสังคม ได้รับเงินสนับสนุน(ล้านบาท)

ขยายเครอืขายจ้างงานคนพกิาร เพื่อคนพกิาร

พฒันากระบวนการสนบัสนนุครูแนะแนว เพื่อการศกึษา

โฮงเฮยีนสบืสานภูมปิัญญาล้านนา เพื่อศลิปะวฒันธรรม

ความมั่นคงทางอาหารเดก็ดอย 

สมาคมคนพกิารนนทบรุ ี

a-chieve

มูลนธิสิบืสานล้ านนา 

มูลนธิเิพื่อการพฒันาเดก็ เพื่อเดก็และเยาวชน

0.5
0.8
0.4
0.8

กองทุนรวม คนไทยใจดี
การลงทุน…ที่ ให�คุณทำดีตั้งแต�บาทแรกของเงินลงทุน
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กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการมีส่วนร่วม

งานเทศกาลกีฬาทางน้ำา
จังหวัดกระบี่

ในปี 2561 กองทนุรวมธรรมาภบิาล
ไ ท ย มี จ� า น ว น เ งิ น เ พื่ อ น� า ไ ป
สนับสนุนโครงการธรรมาภิบาล
และต่อต ้านคอร ์รัปชันในสังคม 
จ�านวน 23.3 ล้านบาท โดยม ี
โครงเพื่อสังคมที่ผ ่านเกณฑ์การ 
คั ด เลื อกและ ได ้ รั บอนุ มั ติ เ งิ น
สนบัสนนุ จ�านวนเงนิ 6.3 ล้านบาท 
2 โครงการ ดงันี้

โครงการ องค์กร ช่วยเหลือสังคม ได้รับเงินสนับสนุน(ล้านบาท)

พฒันาเกมส์เพื่อการเรยีนรู้ บรษิทั โอเพ่นดรมี จ�ากดั เพื่อการต่อต้านคอร์รปัชั่น
ต่อต้านคอร์รปัชั่น

แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย สมาคมส่งเสรมิสถาบนั เพื่อการต่อต้านคอร์รปัชั่น
ในการต่อต้านการทจุรติ กรรมการบรษิทัไทย
CAC SME Certification 

4.5

1.8

ÊÃŒÒ§¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹´ŒÒ¹àÊÃÔÁÊÃŒÒ§¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅáÅÐµ‹ÍµŒÒ¹¤ÍÃ�ÃÑ»ªÑ¹¼‹Ò¹¡ÒÃÅ§·Ø¹ «Öè§à»š¹
¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¢Í§ÀÒ¤µÅÒ´·Ø¹ ÀÒ¤»ÃÐªÒÊÑ§¤Á ÀÒ¤ÇÔªÒ¡ÒÃ áÅÐ»ÃÐªÒª¹·ÑèÇä» â´Âä´Œ¨Ñ´µÑé§
¡Í§·Ø¹ÃÇÁËØŒ¹·ÕèÅ§·Ø¹ã¹ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�¢Í§ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹·ÕèÁÕ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ áÅÐáº‹§ÃÒÂä´Œ¨Ò¡
¤‹ÒºÃÔËÒÃ¡Í§·Ø¹ÃŒÍÂÅÐ 40 ä»Ê¹ÑºÊ¹Ø¹â¤Ã§¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅáÅÐµ‹ÍµŒÒ¹
¤ÍÃ�ÃÑ»ªÑ¹ â´Â¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í ºÅ¨. ºÑÇËÅÇ§ ¨íÒ¡Ñ´ ºÅ¨. ºÒ§¡Í¡á¤»»�µÍÅ ¨íÒ¡Ñ´ ºÅ¨. 
¡ÊÔ¡Ãä·Â ¨íÒ¡Ñ´ ºÅ¨. ¡ÃØ§ÈÃÕ ¨íÒ¡Ñ´ ºÅ¨. ¡ÃØ§ä·Â ¨íÒ¡Ñ´ ºÅ¨. àÍçÁàÍ¿«Õ ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 
ºÅ¨. ä·Â¾Ò³ÔªÂ� ¨íÒ¡Ñ´ ºÅ¨. ·ÔÊâ¡Œ ¨íÒ¡Ñ´ ºÅ¨. ·ËÒÃä·Â ¨íÒ¡Ñ´ ºÅ¨. ÂÙâÍºÕ (»ÃÐà·Èä·Â) 
¨íÒ¡Ñ´ ºÅ¨. ·ÒÅÔÊ ¨íÒ¡Ñ´ ÊÁÒ¤ÁºÃÔÉÑ·¨Ñ´¡ÒÃÅ§·Ø¹ ºÃÔÉÑ· áÎ¹´�ÇÔÊÒË¡Ô¨à¾×èÍÊÑ§¤Á ¨íÒ¡Ñ´ 
áÅÐÁÙÅ¹Ô¸ÔÂØÇ¾Ñ²¹� â´ÂÁÕ·ÕèÁÒ¨Ò¡¡ÒÃÃÔàÃÔèÁÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§ÊÀÒ Ø̧Ã¡Ô¨µÅÒ´·Ø¹ä·Â ·Õ ṌÍÒÃ�äÍ 
Ê¶ÒºÑ¹àªŒ¹¨�¿�ÇªÑ¹ ÀÒÂãµŒÁÙÅ¹Ô¸ÔºÙÃ³Ðª¹º·áË‹§»ÃÐà·Èä·Âã¹¾ÃÐÃÒªÙ»¶ÑÁÀ�áÅÐÁÙÅ¹Ô Ô̧à¾×èÍ¤¹
ä·Â

สรางสรรคสังคมไทย
ใสใจผูลงทุน
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กลไกความร่วมมือ
(Collaborative Platforms)

จำานวนผู้รับประโยชน์
(คน/องค์กร) รายละเอียด

15,568

 35,483

 นกัเรยีน ครู ที่ได้รบัประโยชน์จากการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ 
โดยเครื่องมอืร้อยพลงัการศกึษา 15,117 คน ประกอบด้วย 

1. นกัเรยีน 15,000 คน จาก 82 โรงเรยีนในโครงการร้อย
พลงัการศกึษา 

2. ครูแนะแนว 22 คน (จากเวริคชอปครูและครูแนะแนว

 ผู้ร่วมงานประชมุระดบัชาตดิ้านการอาสาสมคัรครั้งที่ 3 จ�านวน 
400 คน 

ผู้ร่วมเวริ์คชอป “การประเมนิแบบเสรมิพลงัฯ” จานวน 51 คน 

ประชาชน เดก็และเยาวชน รวมถงึสตัว์ ที่ไดรบัประโยชนจากการ
ดาํเนนิงานของโครงการที่ระดมทนุจากเทใจดอทคอม ประกอบดวย

1) เดก็ 14,136 คน
2) คนพกิาร-ป่วย 646ราย
3) ประชาชนทั่วไป 1,052 คน
4) ผู้พทิกัษ์ป่า 16,319 คน
5) สตัว์ 3,330 ตวั

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม

83

รุนใหม) ครูคณติศาสตร 15 คน (จากเวริคชอป Teacher Eco 
System) ผูอาํนวยการและครูพี่เลี้ยง 80 คน (จากปฐมนเิทศ TFT) 
รวมทั้งหมด 117 คน
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กลไกความร่วมมือ
(Collaborative Platforms)

รวม

จำานวนผู้รับประโยชน์
(คน/องค์กร) รายละเอียด

2,238

39

15,568

ประชาชนที่ไดรบัประโยชนจากการดาํเนนิโครงการเพื่อสงัคมในป 
2561 ประกอบดวย
 ประชาชนทั่วไป 550 คน (จากโครงการสายไฟใจด)ี
        เดก็ปฐมวยัและเยาวชน 310 คน (เดก็ปฐมวยั 275 คนที่เขา
รวมโครงการ   "นาํหนงัสอืสูมอืนอง"   และเยาวชนที่เขารบัการอบรม
และออกแบบ "ระบบขนสงที่ทกุคนออกแบบได" จาํนวน 35 คน
         ผูปวยตดิบาน ตดิเตยีง 839 คน (โครงการคนลาํสนธไิมทอด
ทิ้งกนั)
      นกัศกึษาแพทย พยาบาล บคุลากรทางการแพทย 539 คน 
(โครงการคนลาํสนธไิมทอดทิ้งกนั)

องคกรที่ไดรับประโยชนจากโครงการ CAC for SME ที่ไดรับ
ทุนจากกองทุนฯ  สวนโครงการพัฒนาเกมสเพื่อการเรียนรู การ
ตอตานคอรรัปชันในหองเรียนยังอยู ระหวางการพัฒนาจึงยัง
ไมเกดิผูร ับประโยชน

กองทุนรวม คนไทยใจดี
การลงทุน…ที่ ให�คุณทำดีตั้งแต�บาทแรกของเงินลงทุน

สรางสรรคสังคมไทย
ใสใจผูลงทุน

84

Í‹Ò¹ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ä´Œ·Õè www.khonthaifoundation.com/resources/

1)
2)

3)

4)

http://khonthaifoundation.org/th/resources/


Yuvabadhana  Foundation | รายงานประจำ ปี 2561

สนับสนุนภาคีที่สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

ร่วมดูแลฟื้นฟูระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์
มูลนิธิเอนไลฟ
ด�าเนินงานเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และสร้างองค์ความรู้
เพื่อเผยแพร่ให้กับคนในชุมชน ให้ช่วยกันดูแล เฝ้าระวัง รักษา ฟื้นฟู ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมของท้องถิ่น และเป็นผู้ประสานให้เกิดการวางแผนการบริหารจัดการร่วมกันของ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนภาครัฐ ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อการดูแล ฟื้นฟู และอนุรักษ์
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  ผ่านการท�างานในโครงการต่างๆ ดังนี้

งานเทศกาลกีฬาทางน้ำา
จังหวัดกระบี่

 โครงการป่าครอบครัว 
บ้านมะกะโท

โครงการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
กฬีาที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
กระตุ้นและพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจใน
จงัหวดักระบี่ และสร้างการมสี่วนร่วมของ
ทกุภาคส่วน พร้อมทั้งปลูกจติส�านกึในการ
ฟื ้นฟูและอนุรักษ์ธรมชาติและเรียนรู ้วิถี
ชมุชนไปพร้อมกนั

โครงการป่าเอกชนต้นแบบที่ให้
คนในชมุชนมสี่วนส�าคญั ออกแบบ 
บรหิารจดัการ และตดัสนิใจ เพื่อเป็นแหล่ง
เรยีนรู้ร่วมกนั ให้คนในชมุชนเข้าใจในเรื่อง
การการดูแลธรรมชาตแิละรกัษาป่า และ
รกัษาพชืพนัธ์ท้องถิ่นที่ใกล้สูญพนัธ์

1. 2.
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สนับสนุนภาคีที่สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรหอยชักตีน

โครงการอุทยานการเรียนรู้
ใต้ท้องทะเลจังหวัดกระบี่

โครงการตอบแทนคุณ
ระบบนิเวศ บนพื้นที่แหลม

พระนาง – ไร่เล

จัดการบริหารทรัพยากรหอยชักตีน 
เพื่อความยั่งยนืทางอาหาร โดยร่วมมอืกบั
หน่วยงานต่างๆ จดักจิกรรมรณรงค์และ
ปลูกจิตส�านึกในการใช ้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรหอยชกัตนีอย่างยั่งยนื

ด�าเนนิงานโดยการวางเรอืหลวง 4 
ล�า เพื่อเป็นแนวปะการงัเทยีม เป็นแหล่ง
เรยีนรู้และท่องเที่ยวใหม่ใต้ท้องทะเล เพื่อ
ให้ปะการังธรรมชาติมีโอกาสพักและฟื้นฟู
ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทะเลสัตว์น�้าและ
พรรณพชื

จัดการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมบรเิวณแหลมพระนาง-ไร่เล 
ให้มคีวามสมดลุ และยกระดบัมาตรฐาน
ของสถานประกอบการ การบรกิาร และ
การสื่อสาร เพื่อสร้างความรูด้้านการอนรุกัษ์ 
สิ่งแวดล้อมให้แก่นกัท่องเที่ยว และประชาชน 
ทั่วไป

4.

3.

5.
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สนับสนุนภาคีที่สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการมีส่วนร่วม

โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรหอยชักตีน

โครงการป่าครอบครัว 
บ้านมะกะโท

งานเทศกาลกีฬาทางน้ำา
จังหวัดกระบี่

โครงการตอบแทนคุณระบบนิเวศ
บนพื้นที่แหลมพระนาง – ไร่เล

66 11 8 20

200 500 250
80

100 1,500 4

ภาคีและผู้สนับสนุน
การจัดการแข่งขัน

หน่วยงาน

ภาคีและผู้สนับสนุน
การด�าเนินโครงการ

องค์กร

ภาคีและผู้สนับสนุน
โครงการภาครัฐและเอกชน

องค์กร

มีผู้ประกอบการโรงแรม
ในพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาน�้าเสีย

มากกว่า  

แห่ง

นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
มากกว่า

(คน)

มีผู้เข้าร่วมโครงการ
มากกว่า

(คน)

ชาวบ้าน
เข้าร่วมโครงการ

 

(คน)

ผู้ประกอบการร้านอาหาร
ในพื้นที่โบโบ้พลาซ่า

ร่วมท�าบ่อบ�าบัดน�้าเสีย
มากกว่า

แห่ง
เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม

กว่า

คน

ปลูกต้นไม้ในพื้นที่
กว่า

ต้น

ขยายผลไปยังชุมชนโดยรอบ

หมู่บ้าน
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สนับสนุนภาคีที่สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการมีส่วนร่วม

โครงการอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล
จังหวัดกระบี่

10

ภาคีและผู้สนับสนุน
การด�าเนินโครงการ

องค์กร

ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
บริเวณจุดวางเรือเกล็ดแก้ว 

พบปลาทั้งหมด

55 ชนิด | 36 สกุล | 22 วงศ์

ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
บริเวณจุดวางเรือตะลิบง เรือโกลัม และ

เรือราวี พบปลาทั้งหมด

40 ชนิด | 25 สกุล | 19 วงศ์

อ่านรายงานประจ�าปีได้ที่ 
www.enlivefoundation.com/annualreport 

www.enlivefoundation.com 
www.krabienliveseakayak.com 
enlivefoundation
02-301 1015
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สนับสนุนภาคีที่ทำางานด้านฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต

มูลนิธิศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต
โครงการข้อเข่าเทียม
เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส

ในพื้นที่ห่างไกล

ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ กัด
เพื่อการเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย

89



Yuvabadhana  Foundation | รายงานประจำ ปี 2561

สนับสนุนและช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต

โครงการข้อเข่าเทียมเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล
มูลนิธิศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต

www.newjointforlife.com 

newjointforlife 

newjointforlife@gmail.com 

098 880 9656

เกิดจากการรวมตัวของทีมศัลยแพทย ์กระดูกและข ้อ ,วิสัญญี ,พยาบาล,นัก
กายภาพบ�าบัด ร่วมใจกันออกเดินทางไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ห่างไกล และยังมีกิจกรรมเสริมคือ บริจาคให้เด็กนักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่นั้นๆ 
โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2557 และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น มูลนิธิศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต 
ปี 2559

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการมีส่วนร่วม

โครงการปีงบประมาณ 2561 
ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย คือ 
โครงการผ่าตัดเพื่อผู้ด้อยโอกาส และ
โครงการเพื่อการเรียนการศึกษา จากการ
ดาเนินงาน สรุปผลได้ดังนี้

1. โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อ
เข่าและข้อสะโพกเทียม ด�าเนินการ
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม 
ให้ผู้ป่วยข้อเสื่อมที่ด้อยโอกาส วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 ณ โรง
พยาบาลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จ�านวน
ผู้ป่วยทั้งสิ้น 20 ราย (30 ข้อเทียม) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,800,000.00 บาท 

2. โครงการเพื่อการเรียนการ
ศกึษา บรจิาควัตถแุละทุนเพือ่การเรยีน 
การศึกษา วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ โรง
เรียนเลิดสิน จังหวัดบึงกาฬ รวมค่าใช้
จ่ายทั้งสิ้น 1,233,074.00 บาท 

3. โครงการผ่าตัดซ่อมแซมข้อ
สะโพกเทียม (เฉพาะกิจ) ด�าเนินการ
ผ ่าตัดแก ้ไขข ้อสะโพกเทียมชารุดที่มี
ความซับซ้อน ให้กับผู้ป่วยด้อยโอกาส 1 
รายวันที่ 8 พฤษภาคม 252 ณ โรง
พยาบาลล�าพูน จังหวัดล�าพูน รวมค่าใช้
จ่ายทั้งสิ้น 314,494.00 บาท 

4. โครงการผ่าตัดซ่อมแซมข้อ
สะโพกเทียม (เฉพาะกิจ) ด�าเนินการ
ผ ่าตัดแก ้ไขข ้อสะโพกเทียมผิดรูปที่มี
ความซับซ้อน ให้กับผู้ป่วยด้อยโอกาส 1 
ราย วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ โรง
พยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รวมค่าใช้
จ่ายทั้งสิ้น 19,879.12 บาท 

5. โครงการผ่าตดัเปลีย่นข้อเทียม
ดำาเนินการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 
ข้อสะโพกเทียม และท�าการผ่าตัดบูรณ
สภาพข้อเท้าเสื่อมให้ผู ้ป ่วยข้อเสื่อมที่
ด้อยโอกาส วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2561 
จานวนผู้ป่วยทั้งสิ้น 24 ราย (29 ข้อเทียม) 
ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัด

แม ่ฮ ่องสอน รวมค ่าใช ้จ ่ายทั้งสิ้น 
2,341,539.44 บาท 
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สนับสนุนและช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต

เข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้ายอย่างเท่าเทียมและเท่าทัน
บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ กัด

www.cheevamitr.com 

Cheevamitr

info@cheevamitr.com 

084 095 5564

ชีวามิตรมีความตั้งใจในการช่วยสนับสนุนให้สังคมไทยมีความรู ้ความเข้าใจและ
สามารถวางแผน “ชีวิตระยะสุดท้าย” ที่เหมาะสมกับตัวเองได้ ด้วยการเป็นศูนย์
รวบรวมข้อมูล และแนะน�าทางเลือกให้ทุกคนสามารถเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะ
สุดท้ายอย่างเท่าเทียมและเท่าทัน แม้ในขณะที่ยังมีสุขภาพดีจนกระทั่งเข้าสู่ภาวะพึ่ง
พิงและระยะสุดท้ายของชีวิต

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการมีส่วนร่วม

ในปี 2561 ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริม
สร ้างความเข ้าใจและการเตรียมตัวสู ่ 
“ชีวิตระยะสุดท้าย”ดังนี้

อบรม วิถีสู่ความตายอย่างสงบ 
(บ้านน�้าสาน) จ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่  
6-11 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความตาย เพื่อพบ
ความหมายของการมีชีวิตเหมาะส�าหรับ
ผู้ป่วยและผู้ดูแล รวมทั้งผู้ที่ต้องการเรียน
รู ้วิถี สู ่ความตายอันสงบส�าหรับตนเอง
และคนรัก 

จัดกิจกรรมน�าคณะผู้ศึกษาดูงาน
จากประเทศภูฏาน จ�านวน 17 คน เข้า
ศึกษาดูงานทางด้าน Palliative care ใน
มิติต่างๆ ในพื้นที่ตัวอย่างทางภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหว่าง
วันที่ 30 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2561 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้
ป่วยระยะสุดท้าย

กิจกรรมระดมทุนบริจาคชวยเหลือ 
ซ้ือเตยีงผู้ป่วย มอบให้ “ร้านคณุตาคณุ 
ยาย (forOldy)” มผีู้ร่วมบรจิาคสนบัสนนุ 
ทนุ 87,081.14 บาท สามารถน�าไปซ้ือ 
เตยีงผู้ป่วยราคาเตยีงละ 16,500 บาท 
จ�านวน 5 หลงั และมอบเงนิบรจิาคให้กบั 
forOldy อกีจ�านวน 4,581.14 บาท 
นอกจากนั้นยงัมผีู้ที่ร่วมสมทบเป็นสิ่งของ 
จ�าเป็นส�าหรบัผู้ป่วย เช่น วีลแชร์ เตยีง 
ลม เตยีงไฟฟ้า เคร่ืองท�าออกซเิจน และ 
อื่นๆ 

อ่านเกี่ยวกบักจิกรรมอื่นๆ เพิ่มเตมิได้ที่ 
www.cheevamitr.com/past-events
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ช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยผู้ด้อยโอกาส

มูลนิธิเยสุอิตเพื่อการศึกษา
โครงการศูนย์เรียนรู้

เพื่อชนกลุ่มน้อยผู้ด้อยโอกาส
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ช่วยเหลือคนกลุ่มน้อยผู้ด้อยโอกาส

โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อชนกลุ่มน้อยผู้ด้อยโอกาส
มูลนิธิเยสุอิตเพื่อการศึกษา

Xavier.Learning.Communit 

xavier.thai.2017@gmail.com

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ที่อยู่ชายขอบของสังคม โดยจัดตั้งชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ (XLC) 
รับนักศึกษาที่หลากหลาย แต่เน้นผู้ต้องการโอกาสทางการศึกษาทางภาคเหนือและลุ่มแม่น�้าโขงของประเทศไทย 
โดยจะให้ความส�าคัญพิเศษกับกลุ่มชาติพันธุ์ อาทิ อาข่า ลาหู่ ม้ง ปกาเกอญอ ฯลฯ โดยมุ่งพัฒนาความสามารถ
ของเยาวชนให้มีความรู้ทางวิชาการคุณธรรมและความซื่อสัตย์เป็นส�าคัญ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการมีส่วนร่วม

เริ่มด�าเนินการในปี 2560  มี
นักศึกษา 2 รุ่น จ�านวน 63 คน และใน
เดือนเมษายน 2562 จะมีนักเรียนรุ่นที่ 3  
เพิ่มจ�านวนประมาณ  30 คน  ซึ่ง
นักศึกษาเหล ่านี้มาจากครอบครัวที่
ยากไร้และจากหลากหลายชาติพันธุ์ ได้
แต่ ปกากะญอ อาข่า ละหู่ ม้ง และอื่นๆ 
โดยมีเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และอาจารย์
จากหลากหลายประเทศรวม 20 คน เป็น
ผู ้ ดู แลการ เ รี ยนการสอนและอบรม
นักศึกษา

การอบรมตามแนวทางของการ
ศึกษาของคณะบาทหลวงเยสุอิต 

ด้านการเรียนรู้ สนับสนุน
นักศึกษาในด้านการเรียนศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษ โดยจะได้รับปริญญาจาก 
มสธ. และเรียนทักษะอื่นๆเพิ่มเติม เช่น 
วิชาภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ การช่าง 
การเกษตร เป็นต้น 

ดานชีวิตภาวนา สนับสนุน 
นักศึกษาใหมีโอกาสในการปฏิบัติศาสนกิจ
ของตัวเอง และสอดแทรกขอคิดหรือ
คณุธรรมในโอกาสตางๆ 

ด ้านชี วิตกลุ ่ มและการช ่ วย
เหลือสังคม สนับสนุนให้นักศึกษารู้จัก
การแบ ่ งป ันและช ่ วย เหลือทั้ ง เพื่อน
นักศึกษาด ้วยกันและชุมชนรอบข ้าง 
ตัวอย่างเช่น การท�าความสะอาดโรงเรียน
หรือชุมชนใกล้เคียง การสอนภาษา
อังกฤษให้นักเรียนประถมและมัธยมจาก
หมู่บ้านในวันเสาร์ หรือจัดค่ายภาษา
อังกฤษส�าหรับโรงเรียนต่างๆที่สนใจ การ
สร้างบ้านส�าหรับคนยากคน เป็นต้น 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เยาวชนขาดโอกาส

สถาบันการศึกษา

ผู้บริหารโรงเรียน/ครู

ผู้บริจาคสนับสนุน
(บุคคลและองค์กร)

ภาคีเครือข่าย

พนักงานมูลนิธิ อาสาสมัคร
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวัง การตอบสนอง/ความท้าทาย

เยาวชนขาดโอกาส

ผู้บริหารโรงเรียน/ครู

สถาบันการศึกษา/
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ได้รบัโอกาสทางการศกึษา
มทีางเลอืกที่ดขีึ้นจากการได้รบัความรู้ เพื่อประกอบอาชพี
ที่มั่นคง ดูแลครอบครวั ดูแลตนเองได้
มบีคุคลที่ไม่ใช่ครอบครวั ดูแล ประคบัประคอง เป็นที่
ปรกึษาในเรื่องการเรยีนและการใช้ชวีติ

มีบทบาทในการท�างานด้านการพัฒนาการศึกษาร่วมกับ
มูลนธิฯิ และภาคเีครอืข่าย
มเีครื่องมอืการเรยีนการสอนที่ร่วมสมยั ช่วยให้จดัการการ
เรยีนการสอนได้อย่างมคีณุภาพและประสทิธภิาพ
ได้ช่วยเหลอืนกัเรยีนขาดโอกาส
ได้พฒันาบคุคลากรในโรงเรยีน

มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

การบรหิารจดัการกองทนุการศกึษาที่มปีระสทิธภิาพ 
การดูและติดตามนักเรียนทุนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สามารถที่จะรบัรู้สถานะปัจจบุนั และประคบัประคอง
ให้อยู่ในระบบจนจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน
ปลูกฝังให้เยาวชนมจีติส�านกึที่ด ี มคีณุธรรม รู้จกัท�า
เพื่อส่วนร่วมและตอบแทนสงัคม และมแีนวคดิใน
การด�าเนนิชวีติที่เหมาะสม

คุณครูคือบุคคลส�าคัญที่จะช่วยในการเสนอชื่อนักเรียน
ขาดโอกาสที่มีความเหมาะสมเพื่อขอรับทุนการศึกษา
สามารถน� าสื่ อการ เรี ยนการสอนไปใช้ ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สร้างความร่วมมือและก�าหนดทิศทางการพัฒนาการ
ศึกษาในโรงเรียน

สร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับบุคลากร 
ในโรง เ รียนเพ่ือท� างาน ร่วมกับภาคี เค รือ ข่าย 
การศึกษา

96



Yuvabadhana  Foundation | รายงานประจำ ปี 2561

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวัง การตอบสนอง/ความท้าทาย

ภาคีเครือข่าย

อาสาสมัคร

ด้านการศึกษา
น�า เครื่องมือการสอนไปใช ้ ในโรง เรียนได ้อย ่ างมี
ประสทิธภิาพ สามารถลดปัญหาความเหลื่อมล�้า สร้าง
ความเท่าเทยีมทางการศกึษา
บุคลากรในโรงเรียนสามารถเข้าใจระบบและประสานงาน
ร่วมกนัได้อย่างราบรื่น
ภาคสังคม
สามารถด�าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ได้ตามแนวทาง
ที่วางไว้อย่างมปีระสทิธภิาพ
สามารถเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกบัการระดมทนุและใช้
เงนิทนุอย่างโปร่งใสชดัเจน

ได้ท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม
ได้เหน็ผลลพัธ์ที่เกดิขึ้นจากการปฏบิตังิานอาสา
ได้ประสบการณ์ ข้อคดิ และมมุมองที่เป็นประโยชน์ใน
การน�ามาปรบัใช้ในชวีติประจ�าวนั
ได้รับรู้ถึงปัญหาการขาดโอกาสและช่องทางที่จะมีส่วน
ร่วมช่วยเหลอืได้

ตดิตามการใช้เครื่องมอื รบัรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหา
ร่วมกนั
สื่อสารและรับส่งข้อมูลระหว่างโรงเรียนและทีมงานได้
เป็นอย่างดี

รวมวางแผนการดําเนินงานเพื่อสาธารณะประโยชน
กับภาคี
จัดทํารายงานที่เกี่ยวข องอยางสมํ่าเสมอโดยใช
มาตรฐานเดยีวกบัมูลนธิฯิ

จดัการระบบอาสาสมคัรอย่างเป็นระบบ เพื่อก่อให้
เกดิการท�างานอาสาที่มปีระสทิธภิาพและต่อเนื่อง
อาสาได้รับทราบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในงานที่ได้ท�า/  
เป็นประโยชน์ต่อเดก็ขาดโอกาสอย่างไร
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวัง การตอบสนอง/ความท้าทาย

องค์กรและบุคคลท่ัวไป
ท่ีบริจาคสนับสนุน

พนักงาน

เดก็ขาดโอกาสได้รบัประโยชน์จากการช่วยเหลอืสนบัสนนุ
ความโปร่งใสในการน�าเงนิบรจิาคไปใช้

ผลตอบแทนและสวสัดกิาร
มคีวามมั่นคงและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ได้พฒันาความสามารถของตนเอง
ได้ท�างานที่เป็นประโยชน์ ช่วยเหลอืสงัคมอย่างเตม็เวลา
สภาพแวดล้อมในการท�างาน

จดัท�ารายงาน จดหมายข่าว และข้อมูลในเวบ็ไซต์
เพื่อสื่อสารและเผยแพร่เกี่ยวกับการน�าเงินไปใช้เพื่อ
สาธารณประโยชน์และการด�าเนินงานในโครงการ
ต่างๆ 
แสดงผลลัพธ์หรือความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิด
ขึ้นจากการสนบัสนนุขององค์กรและบคุคลทั่วไป

การบรหิารผลตอบแทนและสวสัดกิารที่พงึพอใจ
การพฒันาทกัษะและประสทิธภิาพในการทาํงาน
การประเมนิและใหแนวทางพนกังานในการพฒันา
ตนเองทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
ปรบัปรงุสภาพแวดลอมและมเีครื่องมอืในการทาํงาน
ที่มปีระสทิธภิาพ
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รายงานการเงิน

มูลนิธิยุวพัฒน์ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กร หน่วยงานและบุคคลทั่วไปในสังคม เพื่อน�าเงินช่วยเหลือ
และมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ร่วมถึงงานเพื่อสังคมในด้านต่างๆ ทั้งในส่วนที่มูลนิธิฯ 
ด�าเนินงานโดยตรงและส่วนที่สนับสนุนภาคีเพื่อสังคม 

เงินบริจาครับ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต

เงินบริจาคออก

สถานะทางการเงิน
ปี 2561

เงินบริจาครับ
และแหล่งที่มา

เงินบริจาคออก
เพื่อสาธารณประโยชน์

เงินรับบริจาค
แบ่งตามวัตถุประสงค์

เงินบริจาคออก
เพื่อการบริหารจัดการ

100



Yuvabadhana  Foundation | รายงานประจำ ปี 2561

เงินบริจาครับและแหล่งที่มา

รายงานการเงิน

แหล่งที่มา
ของเงินทุน

รวม

(ล้านบาท)
259.2

บริษัท
จดทะเบียน
กลุ่มบริษัท
พรีเมียร์

(ล
้าน

บา
ท)

บริษัทจด
ทะเบียน
ในตลาด 

หลักทรัพย์
แห่ง

ประเทศไทย
กลุ่มบริษัท
พรีเมียร์

ร้านปันกัน บุคคลท่ัวไป กองทุน
เพ่ือโครงการ

สาธารณ
ประโยชน์

(กองทุนรวม
คนไทยใจดี/ 

กองทุน 
ธรรมมา 

ภิบาลไทย)

ร้านอาหาร
และภัตตาคาร

สนับสนุน
สินค้าเพื่อ
การกุศล

องค์กรท่ัวไป

27
%

22
%

21
%

18
%

11
%

2%

1% 0%

69.0 57.6 53.4 42 28.1 6.0 1.9 1.2
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เงินบริจาครับแบ่งตามวัตถุประสงค์

รายงานการเงิน

สนับสนุน
กิจกรรมและ

การด�าเนินงาน
ของมูลนิธิฯ

ล้านบาท

เพ่ืองานพัฒนา
เยาวชน

ขาดโอกาส 

ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนการ
ท�างานเพื่อสังคมร่วม

กับภาคีต่างๆ  

ล้านบาท            

ดอกเบ้ียรับ

ล้านบาท

36%

22% 0%

42%

109.693.5

55.9

259.2
ล้านบาท

0.2

รายละเอียด ล้านบาท

เพื่องานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

1. งานทนุการศกึษา 59.1

2. งานโครงการร้อยพลงัการศกึษา 44.7

3. งานโครงการโรงเรยีนคณุธรรม 4.2

4. กจิกรรมพฒันาเยาวชน 1.6

รวม 109.6

รายละเอียด ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนการท�างาน
เพื่อสังคมกับภาคีต่างๆ

1. ร่วมมอืกนัเพื่อสนบัสนนุกจิกรรม

เพื่อสาธารณประโยชน์

กองทนุรวมธรรมาภบิาลไทย 23.3

กองทนุรวมคนไทยใจดี 4.8

2. ร่วมดูแล ฟื้นฟูระบบนเิวศ 4.0

ให้อดุมสมบูรณ์

3. เพื่อสนบัสนนุการมสี่วนร่วมอื่นๆ 1.4

ด้านการส่งเสริมอนามัยที่ดีและความเข้าใจ 

ในเด็ก        

1. เพื่อการดูแลและความเข้าใจ 2.7

ในเดก็พเิศษ

2. เพื่อโภชนาการเดก็ที่ขาดแคลน 1.9

รายละเอียด ล้านบาท

ด้านการสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ

กายและจิต

1. โครงการผ่าตดัข้อเข่าเทยีม 6.8

เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพื้นที่

ห่างไกล

2. โครงการเพื่อเข้าถงึคณุภาพชวีติ 4.5

ระยะสดุท้าย

3. โครงการคนล�าสนธิ 0.7 

ช่วยเหลือการเรียนรู้และการศึกษา

1. โครงการครูผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 4.1

2. โครงการศูนย์การเรยีนรู้ 1.7 

เพื่อชนกลุ่มน้อยผู้ด้อยโอกาส

รวม 55.9
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เงินบริจาคออกเพื่อสาธารณประโยชน์และการบริหารงาน

รายงานการเงิน

เพื่อสาธารณประโยชน์

ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน

ล้านบาท

รายละเอียด ล้านบาท %

เพื่อสาธารณประโยชน์ 217.5 95%

เพื่อสนบัสนนุการบรหิารงาน 11.6 5%

รวม 229.1 100%

217.5

11.6
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เงินบริจาคออกเพื่อสาธารณประโยชน์ 

รายงานการเงิน

สนับสนุนการท�างาน
เพื่อสังคม

ร่วมกับภาคีต่างๆ 

ล้านบาท

งานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส

ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 
217.5 
ล้านบาท 

95%
ของเงินบริจาค
ออกทั้งหมด

49%

51%

49%

109.8 

107.6 

รายละเอียด ล้านบาท

เพื่องานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

1. งานทนุการศกึษา 56.1
2. งานพฒันาคณุภาพการศกึษา 44.7

โครงการร้อยพลงัการศกึษา
3. งานดูแลนกัเรยีนทนุ 4.3
4. สนบัสนนุกจิกรรมระดมทนุ 2.1
5. ยวุพฒัน์สาร 0.4
รวม 107.6

รายละเอียด ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนการท�างาน
เพื่อสังคมกับภาคีต่างๆ

ด้านการส่งเสริมอนามัยที่ดีและความเข้าใจ 

ในเด็ก        

1. เพื่อโภชนาการเดก็ที่ขาดแคลน 3.9
2. เพื่อการดูแลและความเข้าใจ 2.5

ในเดก็พเิศษ
3. เพื่อการช่วยเหลอืเดก็ป่วยยากไร้ 1.0

รายละเอียด ล้านบาท

สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม         

1. ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน 46.5
2. ร่วมสร้างสังคมอยู่ดมีสีขุ 25.0
3. ร่วมมือกนัเพื่อสนบัสนนุกจิกรรม

เพื่อสาธารณประโยชน์
กองทนุธรรมาภบิาลไทย 6.8
กองทนุรวมคนไทยใจดี 3.9

4. ร่วมดูแล ฟื้นฟูระบบนิเวศ 4.7
ให้อดุมสมบูรณ์

5. เพื่อสนบัสนนุการมสี่วนร่วมอื่นๆ 3.8
ด้านการสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ

กายและจิต

1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทยีม 5.9
เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพื้นที่
ห่างไกล

ช่วยเหลือการเรียนรู้และการศึกษา

1. โครงการครูผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 5.8
รวม 109.8
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เงินบริจาคออกเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน

รายงานการเงิน

เงนิเดอืนและสวสัดกิาร

ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสมัพนัธ์

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าเช่าและค่าบรกิารพื้นที่

ค่าเช่าคอมพวิเตอร์และค่าใช้จ่าย

ค่าเครื่องเขยีนและอปุกรณ์

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ�าหน่าย

ค่าเช่ารถและค่าขนส่ง

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง

ค่าสาธารณูปโภค

6.7

0.20.2
0.4

0.4
0.

6
0.6

0.
7

0.
8

1.0

(ล
้าน

บา
ท)

รวมทั้งสิ้น 
11.6 
ล้านบาท
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สถานะทางการเงิน

รายงานการเงิน

รายละเอียด ล้านบาท

เงินทุนยกมา (1 มกราคม 2561) 13.3

รับบริจาค 259.2

บริจาคออก 229.1

คงเหลือ 31 ธันวาคม 2561 43.4
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ข้อมูลทั่วไป

ปัจจัยความเสี่ยง คณะกรรมการ
โครงสร้าง
การจัดการ

นโยบายพัฒนา
บุคลากร

ติดต่อมูลนิธิฯ 
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ข้อมูลทั่วไป

ปจัจยัความเสีย่ง

เนื่องจากมูลนธิฯิ ให้การ
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชน
ขาดโอกาสในระยะยาว ดงันั้นจงึมี
ความเสี่ยงในกรณีของการผันผวน
ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นได้ตลอด
เวลา มูลนธิฯิ จงึมคีวามจ�าเป็นที่
จะต ้องมีการส�ารองเงินทุนการ
ศกึษาไว้ 50% เพื่อให้มั่นใจว่าจะ
สามารถสนับสนุนทุนการศึกษาให้
กับนักเรียนได้จนจบการศึกษาตาม
ที่ตั้งใจ

ด้านการพัฒนาการศึกษาใน 
“โครงการร้อยพลงัการศกึษา” ที่จะ
ต ้ อ งท� า ง าน ร ่ วมกั บภาคี และ
โรงเรยีนในเครอืข่าย ซึ่งจะต้อง
อาศยัเวลา ความเข้าใจในงาน และ
การประสานงานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ จงึจะต้องมกีารตดิตามผล
งาน สร้างความเข้าใจร่วมทั้งเป็นที่
ปรกึษา เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าเครื่อง
มอืต่างๆ จะสร้างประโยชน์สูงสดุ
ให้กับนักเรียนและโรงเรียนขาด
โอกาส 

เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการ
คัดเลือกนักเรียนทุนยุวพัฒน์เป็นไป
อย่างเหมาะสมสามารถคัดเลือก
นักเรียนขาดโอกาสที่มีความจ�าเป็น
ที่สดุเพื่อรบัทนุการศกึษา ดงันั้น
กระบวนการคัด เลือกจึ งอาศัย
ความคิดเห็นของคุณครูผู้ที่อยู่ใกล้
ชิดและรู้จักนักเรียนขาดโอกาสเป็น
อย่างด ี รวมถงึระบบการสมคัร
ออนไลน์ที่มีความแม่นย�าในการรับ 
จดัเกบ็และวเิคราะห์ข้อมูล

เพื่อการท�างานช ่วยเหลือ
เยาวชนขาดโอกาสและการสร้าง
ค ว าม ร ่ ว มมื อ เ ป ็ น ไปอย ่ า งมี
ประสทิธภิาพ มูลนธิฯิ จงึมกีาร
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะ
สมเพื่อมาปฏบิัตงิาน ร่วมถงึการ
พัฒนาประสิทธิภาพการท�างาน 
การขยายอัตราก�าลังให้สอดคล้อง
กบังานในแต่ละปี เพื่อลดอตัราการ
เข้า – ออก ของพนกังาน และ
รักษาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้
และประสบการณ์
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ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างการจัดการ

งานปฏิบัติการ
ร้านปันกันและ
กิจกรรมสัญจร 
(ภาคีเครือข่าย)

งานคลังสินค้า
และโลจิสติกส์

งานขยาย
ธุรกิจสาขา

และแฟรนไชส์

งานจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน
และฐานข้อมูล
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ข้อมูลทั่วไป

คณะกรรมการ | วาระ: 9 มิ.ย. 58 – 8 มิ.ย. 62

1. นายวเิชยีร พงศธร ประธานกรรมการ

2. นางสาววิสมยั เกตทุตั รองประธานกรรมการ

3. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการและเหรัญญกิ

4. นายสรุเดช บณุยวฒัน กรรมการ 

5. นางทิพย์สดุา สเุมธเสนยี์ กรรมการ

6. นางกฤติน ีณฏัฐวฒุสิิทธิ์ กรรมการ

7. นางสาวทิพย์ชยา พงศธร กรรมการ

8. นางสาวโมนา ศิวรงัสรรค์ กรรมการและเลขานกุาร
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ข้อมูลทั่วไป

นโยบายการพัฒนาและการดูแลบุคลากร

พัฒนาบุคลากร

จัดให้มีการฝึกอบรมทักษะ
และความรู้ในด้านต่างๆ  เพื่อน�าไป
พัฒนาความสามารถในการท�างาน
ให้มปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น

ส่งเสริมด้านความคิดสร้าง 
สรรค์และเปิดโอกาสให้บุคลากรมี
ความคดิรเิริ่มใหม่ ๆ  กล้าแสดงออก 
เพื่อการพัฒนาตัว เองและการ
เตบิโตก้าวหน้าในงาน

สนับสนุนให ้บุคลากรได ้มี
ประสบการณ์ตรงเพื่อเข้าถึงและ
เข้าใจความเป็นอยู่สภาพชีวิตของ
นักเรียนขาดโอกาสและบริบทของ
ชมุชน โดยการลงพื้นที่เยี่ยมนกัเรยีน 
ทนุ / การตดิตามโครงการร่วมกบั
โรงเรยีน ฯลฯ

สนั บ สนุ น ใ ห ้ บุ ค ล า ก ร มี 
จิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานสังคมใน
ด้านอื่นๆ นอกจากประเดน็ด้าน
การศกึษาที่เป็นงานประจ�า อาท ิ
การท�างานอาสาสมคัร
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ข้อมูลทั่วไป

นโยบายการพัฒนาและการดูแลบุคลากร

การดูแลพนักงาน

การคัดเลือกและค่าตอบ 
แทน พนักงานถือเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ในการด�าเนินงานของมูลนิธิให ้
ส�าเร็จลุล่วงตามพันธกิจและแผน
งาน การดูแลพนกังาน รวมถงึ 
การพฒันา ถอืเป็นเรื่องที่มูลนธิใิห้
ความส�าคญัเป็นอย่างยิ่ง เริ่มตั้งแต่
กระบวนการสรรหาและคัดเลือก 
นโยบายก�าหนดค ่าตอบแทนที่
เหมาะสมกบัลกัษณะงาน หน้าที่
ความรับผิดชอบของพนักงาน
แต่ละคนให้สามารถเทียบเคียง 
กบัองค์กร หรอืหน้าที่งานที่อยู่ใน
อตุสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึการ
วางแผนการพฒันาศกัยภาพ และ
ขีดความสามารถของพนักงาน 
ให้ได้รบัความก้าวหน้าในอาชพี

สวัสดิการทั่วไป มูลนธิไิด้
จัดให้มีสวัสดิการนอกเหนือจากที่
กฏหมายก�าหนด เช่น กองทนุ
ส�ารองเลี้ยงชพี เพื่อสร้างแรงจูงใจ

ในการท�างาน ส่งเสรมิให้มกีารออม
ผ ่ านทา งสหกรณ ์ ออมทรั พย ์  
การประกนัสขุภาพกลุม่ การประกนั 
ชวีติกลุ่ม การประกนัอบุตัเิหตกุลุ่ม 
การตรวจสขุภาพประจ�าปี ห้อง
พยาบาล ดูแล โดยแพทย ์ และ
พยาบาลมอือาชพี รถรบัส่งพนกังาน 
ตลอดจนสวัสดิการเกี่ยวกับเงิน
ช่วยเหลอืพนกังานในโอกาสต่างๆ

ด้านความปลอดภยั และ 
สภาพแวดล ้อมในการท� างาน 
มูลนิธิยังได้มีนโยบายเรื่องความ
ปลอดภยั ทั้งในด้านชวีอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน ให้
เป็นไปตามกฏหมายและมาตรฐาน
สากล มกีารให้ความรู้และฝึกอบรม
เรื่องความปลอดภัยดังกล่าวแก่
พนกังาน เพื่อให้ตระหนกัถงึความ
ส�าคญัและยดึปฏบิตั ิ มกีารตรวจ
สอบระบบความปลอดภัยในที่
ท�างาน การซ้อมหนไีฟเป็นประจ�า
ทกุปี รวมถงึการวเิคราะห์ระดบัแสง
สว่าง และตรวจวดัความดนัเสยีง 
และระดบัฝุ่นละอองในอากาศ

ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
ทำ า ง า น มู ล นิ ธิ ไ ด ้ น� า ร ะ บบ
เทคโนโลยีด ้านดิจิตอลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�างาน โดยมุ่ง
เน้นการ integrate , automate,  
online รวมถงึเรื่อง e - document และ
น�าเอา software เข้ามาเชื่อมต่อ
ข้อมูล เพื่อลดความซ�้าซ้อนในการ
ท�างาน และมุ่งเน้นความถูกต้อง
แม่นย�า รวมถึงความสามารถใน
เข้าถงึข้อมูล เป็นต้น

ส่งเสริมในเรื่องความเป็น
อยู่ท่ีดีและกิจกรรมสันทนาการ 
มูลนิ ธิ ได ้ จั ด ให ้มี กิ จกรรม เพื่อ 
ส่งเสริมการท�างานเป็นทีม แลก
เปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ 
จัดให้มีกิจกรรมตามประเพณีไทย 
ในวนัสงกรานต์ เป็นต้น การร่วม
แข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างความ
สามคัคี
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