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 สร้�งก�รมีส่วนร่วมของสังคม 
สนับสนุนภ�คีเพื่อสังคมในด�้นต่�งๆ
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3เยาวชนไทยทุกคนควรได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพและการปลูกฝังที่ดี โดยเฉพาะเยาวชน 
ขาดโอกาสควรได้รับความช่วยเหลือเป็นล�าดับแรก 
โดยทุกองค์กรและทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาสได้ในรูปแบบต่างๆ  
ทั้งในรูปแบบทุนมนุษย์ (การร่วมเป็นอาสาสมัคร) 
และทุนทรัพย์ (การบริจาคเงินสนับสนุนทุนการ
ศึกษาและโครงการของมูลนิธิฯ) นอกจากเรื่องการ
ศึกษาแล้วมูลนิธิฯ ยังให้ความส�าคัญในประเด็นทาง
สังคมอื่นๆ ไปพร้อมกันด้วย 

พันธกิจของมูลนิธิฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ดังนี้

ส่วนงานทีมู่ลนิธิฯ ดำาเนินงาน
โดยตรง 

เพือ่ช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาส
ให้เยาวชนได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือและ

ได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
สร ้างเครือข ่ายความร ่วมมือระหว ่าง

โรงเรียนและภาคีการศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ลดความ
เหลื่อมล�้าทางการศึกษาและอัตราการออกจาก
ระบบการศึกษาก่อนจบ ม.6/ ปวช. 3

สนับสนุนและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน

มูลนิธิยุวพัฒน์ทำาอะไร? 

มอบโอก�สท�งก�รศึกษ�
พัฒน�เย�วชน
สร้�งก�รมีส่วนร่วมของสังคม

มูลนิธิยุวพัฒน์ทำ อะไร?
(คลิกชมวิดีโอ) 

วิ สั ย ทั ศ น์

พั น ธ กิ จ ข อ ง มู ล นิ ธิ ฯ

เพือ่สร้างการมีส่วนร่วมในสังคม
สร้างระบบงานอาสาสมัครที่มีมาตราฐาน

เพื่อเปิดโอกาสให้คนในสังคมได้ร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการช่วยกันแก้ไขปัญหาการศึกษาอย่าง
เป็นระบบและยั่งยืน

ด�าเนินงานโครงการที่เป ็น platform 
ระดมทุนเพื่อการขยายผลและสร้างการมีส่วน
ร่วมของสังคม ได้แก่ โครงการร้านปันกันและ
โครงการฟู้ดฟอร์กู้ด

ส่วนงานทีส่นับสนุนภาคีเพือ่
สังคมอืน่ๆ 
ส่งเสริมและสนับสนุนภาคี/องค์กรที่

ท�างานเพื่อสังคมในประเด็นต่างๆ เพื่อก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่ส่งผลกระทบแก่สังคมวง
กว้าง

https://www.youtube.com/watch?v=H0R51bYy79g
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โอก�สท�งก�รศึกษ�
และคว�มช่วยเหลือของสังคมที่เกิดขึ้น

น�้าใจและความช่วยเหลือจาก
คนและองค์กรต่างๆ ในสังคม ท�าให้
มูลนิธิยุวพัฒน์ สามารถช่วยเหลือ
เด็กขาดโอกาสเป็นรายบุคคล ช่วย
ให้พวกเขาได้รับทุนเรียนต่อและ 
ยังคงอยู่ในระบบการศึกษา โดยในปี 
2562 มูลนิธิฯ มีจ�านวนนักเรียนที่อยู่
ในความดูแล 10,082 คน และก�าลัง
จะจบการศึกษาในปี 2563 จ�านวน 
746 คน รวมจ�านวนนักเรียนขาด
โอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ปี 
2335 – 2562 จ�านวน กว่า 17,000 
คน 

  
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการ

ศึกษาใน “โครงการร ้อยพลังการ
ศึกษา” เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ในโรงเรียน โดยในปี 2562 นี้ได้
ขยาย “โครงการโรงเรียนคุณธรรม” 
เข ้าสู ่โรงเรียนเครือข่ายเพิ่มขึ้น 1 
เครื่องมือ ทั้งนี้มีจ�านวนโรงเรียนใน
เครือข ่ายร ้อยพลังการศึกษา 84 
โรงเรียน ใน 30 จังหวัด มีจ�านวน
นักเรียนที่ได ้รับประโยชน์ กว ่า 
15,000 คน

 
นอกเหนือจากงานที่มูลนิธิฯ 

ด�าเนินงานโดยตรงแล้ว มูลนิธิฯ ยัง
คงสนับสนุนการท�างานของภาคีที่
ท�างานในประเด็นสังคมต่างๆ ดังนี้ 
การให ้ความช ่วยเหลือเด็กและ
เยาวชน, การช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพ
กายและจิต, การสร้างจิตส�านึกของ
การมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

 

  
มูลนิธิฯ ได้สร้างระบงานอาสา

สมัครเพื่อเป็นช่องทางให้คนในสังคม
ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือเยาวชนขาด
โอกาส ทั้งในรูปแบบงานอาสาครั้ง
คราวและงานอาสาต่อเนื่อง ในปี 
2562 ได้เพิ่มโครงการ Student 
Volunteer ส�าหรับอาสาสมัครระดับ
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา รวมมี
จ�านวนอาสาสมัครปฏิบัติงานทั้งหมด
จ�านวน 177 คน ช่วยประคับประ
ครองนักเรียนกว่า 8,000 คน รวม
จ�านวนชั่วโมงการท�างานของอาสา
สมัครกว่า 2,400 ชั่วโมง

ด้านทุนการศึกษา ด้านการพัฒนาเยาวชน ด้านการสนับสนุน
ภาคีเพื่อสังคม

ด้านการสร้างมีส่วนร่วม

ภาพรวมปี 2562

*หมายเหตุ: ปี 2562 เน้นการขยายเพ่ิม
เครื่องมือ / สื่อการเรียนรู้ต่างๆ สู่โรงเรียน
เดิมท่ีอยู่ในเครือข่าย
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โอกาส
ทางการศึกษา

ลดความเหลื่อมล้ำา
ทางการศึกษา

ความช่วยเหลือ
จากสังคม

จำ นวนนักเรียนทุน
ในความดูแล
10,082 คน

โรงเรียนในเครือข่าย
ร้อยพลังการศึกษา

84 โรงเรียน 

ใน 30 จังหวัด

รับบริจาคเพื่อทุนการศึกษา
71.2 ล้านบาท

รับบริจาคเพื่อ
โครงการร้อยพลังการศึกษา          

1.2 ล้านบาท

รับบริจาคเพื่อ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม

1.3 ล้านบาท

อาสาสมัคร
ร่วมพัฒนาเยาวชน
177 คน

มีนักเรียนทุน
จบการศึกษา
ในปี 2563
746 คน

มีนักเรียน
ได้รับประโยชน์
15,000 คน

อัตราคงอยู่จนจบ 
ม.6/ ปวข. 3

79%

เด็กๆ ได้เข้�ถึงก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พจ�กก�รคว�มร่วมมือและก�รมีส่วนร่วมของคนในสังคม
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 2560 2561 2562

 2560 2561 2562

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากงาน 
ที่มูลนิธิฯ ดำาเนินงานโดยตรง 
ปี 2560-2562

จำ นวนนักเรียน
ขาดโอกาส
ในความดูแล (คน)

เงินทุนการศึกษา
ที่มอบให้ / ล้านบาท

จำ นวนสะสมเยาวชน
ขาดโอกาสที่ได้รับ
ทุนการศึกษา

จำ นวนโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยพลังการศึกษา/
โรงเรียน

พื้นที่การดำ เนินการ
โครงการ /จังหวัด

จำ นวนภาคีการศึกษา
/องค์กร*

เงินทุนสนับสนุน
/ล้านบาท

จำ นวนนักเรียน
ที่ได้รับประโยชน์

 6,102 7,689 10,082

 43.6 61.8 70.5

 52 82 84

 26 30 30

 5 6 6

 35.2 44.7 78.3

โครงก�รทุนก�รศึกษ� 
“ส่งน้องเรียน สร้�งเด็กดี”

โครงก�รร้อยพลังก�รศึกษ�

กว่า
11,000

คน

กว่า
14,000

คน

กว่า
14,000

คน

กว่า
15,000

คน

กว่า
17,000

คน

กว่า
15,000

คน

*หมายเหตุ: ปี2562 เน้นการขยายเพ่ิมเครื่องมือ / ส่ือการเรียนรู้ต่างๆ 
สู่โรงเรียนเดิมท่ีอยู่ในเครือข่าย
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จ�านวนนักเรียนขาดโอกาสได้รับการช่วย
เหลือเพิ่มมากขึ้นและลดอัตราการออกจาก
ระบบการศึกษา

สร้างอาสาสมัครในท้องถิ่นเพื่อร่วมกัน
ดูแลนักเรียนทุนนอกเหนือจากอาสาสมัครที่
ท�างานอยู่

ริเริ่มโครงการ “ชมรมนักเรียนทุน” ใน
โรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา

เสริมศักยภาพครูในเครือข่ายร้อยพลัง
การศึกษาและขยายเครื่องมือเข้าสู ่โรงเรียน
เพิ่มมากขึ้น

ต่อยอดแผนงานโครงการเพื่อความร่วม
มือระหว่างโรงเรียนและชุมชนเพื่อบูรณาการ
เรียนรู ้สู ่การพัฒนาทักษะอาชีพในอนาคต 
(Community Engagement)

เยาวชนได้รับการปลูกฝังที่ดีควบคู่ไปกับ
การดูแลติดตามนักเรียนทุน

ขยายผลร่วมกับภาคี
ภาคีเครือข่ายร้อยพลังการศึกษามีส่วน

ร่วมและมีความเป็นเจ้าของร่วมกัน
สร้างความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อ

ช่วยเหลือพัฒนาเยาวชนผ่านการสนับสนุน
โครงการร้อยพลังการศึกษา

สนับสนุนการท�างานเพื่อสังคมร่วมกับ
ภาคี/องค์กรในประเด็นสังคมด้านต่างๆ 

สร้างการมีส่วนร่วม
สร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการ

ช่วยเหลือสังคมและเยาวชนขาดโอกาสจากงาน
อาสาสมัครและการระดมทุน

ก้าวต่อไปในปี 2563
เยาวชนมีต้นทุนชีวิตที่ดีขึ้น

และเติบโตเป็นคนดี
มีคุณภาพ

 พัฒน�เย�วชน สร้�งคว�มร่วมมือ



พัฒนาเยาวชนและสร้างการมีส่วนร่วม
งานที่มูลนิธิฯ ดำาเนินงานโดยตรง
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“ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี ช่วยเหลือเยาวชน 
ขาดโอกาส ด้วยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.6 หรือ ปวช. 3

เพื่อเป็นพื้นฐานของการต่อยอดชีวิต มีทาง
เลือกที่ดีและเป็นพลเมืองคุณภาพของสังคม 
ต่อไป

โอนทุนการศึกษารายเทอม
สายสามัญเทอมละ 3,500 บาท
สายอาชีพเทอมละ 7,000 บาท

เด็กๆ ได้ไปเรียนหนังสือ
หลุดพ้นจากวงจร

ความยากจน

ทุนการศกึษาต่อเนื่อง

น้องพลอยพรรณ
นักเรียนทุนยุวพัฒน์

จ.แม่ฮ่องสอน

ทุนการศึกษาช่วยส่งเสริม
ให้หนูได้ทำ ตามความฝัน
ตัวเอง ให้หนูได้ก้าวหน้า
และทันเพื่อน ให้หนูได้มี

โอกาสมองโลกที่กว้างขึ้น 
จากที่หนูคิดว่าหนูคงไม่มี

โอกาสอย่างเพื่อน
คนอื่นๆ
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

จำ�นวน
นักเรียนทุน

แยกต�มชั้นเรียน

จำ�นวน
นักเรียนทุน

แยกต�มภูมิภ�ค

จำ�นวนนักเรียนทุนที่อยู่ในคว�มดูแล
10,082

คน

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

อื่นๆ

จำ นวน (คน)

2,610
2,393

1,667
1,156

363
291

497
64

324
717

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาค
ตะวันออก

ภาคใต้

ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

21%

8%

6%

14%

30%22%
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มูลนิธิฯ ให้ความส�าคัญกับการดูแลติดตาม
นักเรียนทุนผ่านการช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อ
ประคับประคองให้อยู ่ในระบบการศึกษาได้ 
เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมถึงการลงพื้นที่
เยี่ยมนักเรียนทุน โดยเจ้าหน้าทีมูลนิธิฯ และ
อาสาสมัคร

ดูแลประคับประคอง
จนจบการศึกษา

น้องพลอยสวย
นักเรียนทุนยุวพัฒน์

จ.เชียงราย

หนูรู้สึกว่ามูลนิธิยุวพัฒน์นั้น
เป็นมากกว่ามูลนิธิ 
ที่ให้แค่ทุนการศึกษา 
แก่นักเรียนที่ยากจน  

แต่เป็นครอบครัวที่ให้ทั้ง
ความรัก ความรู้และ 

ความอบอุ่นแก่เราเสมอ 
...หนูไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวเลย 
เพราะอย่างน้อยการได้รับฟัง
คำ แนะนำ และคำ ปรึกษาต่างๆ
จากพี่ๆ เป็นเรื่องที่โชคดีมาก

ที่หนูได้รับจากมูลนิธิฯ

ช่องทาง
การสื่อสาร

กับนักเรียนทุน

ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุน
ที่โรงเรียน / ที่บ้าน

พูดคุยผ่าน
ทางโทรศัพท์

สื่อสารผ่าน
การเขียนจดหมาย
และสื่อออนไลน์
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เยี่ยมนักเรียนทุน 
จ.ชลบุรี

เยี่ยมนักเรียนทุน
จ.นครสวรรค์

เยี่ยมติดตามนักเรียนทุนได้

จำ นวน 1,631 คน

อ่านเยี่ยมนักเรียนทุนยุวพัฒน์ คลิก
https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/student/scholar/visit/

https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/student/scholar/visit/
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เยี่ยมนักเรียนทุน 
โรงเรียนคำ เตยอุปถัมภ์ 
จ.นครพนม

เยี่ยมนักเรียนทุน
โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์
จ.นครพนม

เยี่ยมนักเรียนทุน
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
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เยี่ยมนักเรียนทุน
โรงเรียนหนองกุงศรี
วิทยาคม จ.กาฬสินธุ์

เยี่ยมนักเรียนทุน
โรงเรียนน้ำ พองศึกษา
จ.ขอนแก่น
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เยี่ยมนักเรียนทุน
โรงเรียนบัวใหญ่
พิทยาคาร อ.น้ำ พอง

เยี่ยมนักเรียนทุน
โรงเรียนหนองกุงพิทยาคาร
อ.น้ำ พอง

เยี่ยมนักเรียนทุน
โรงเรียนบัวสามัคคี
พิยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์
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สื่อสร้างสรรค์ที่จัดท�าโดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อปลูก
ฝังให้น้องๆ รักการอ่านและน�าความรู้ สาระต่างๆ ไปปรับ
ใช้ได้ทั้งในการเรียนและชีวิตประจ�าวัน

จัดพิมพ์และส่งออกให้กับนักเรียนทุนทุก 3 เดือน 

การดูแลโดยพี่เลี้ยงอาสาผ่าน
ทางสื่อออนไลน์ ใน Facebook 
กลุ่มปิดนักเรียนทุน

สาระดีๆ จากพี่อาสาถึงน้อง
Facebook กลุ่มปิดนักเรียนทุน

หนังสือเพื่อน้อง 
“ยุวพัฒน์สาร”

10 วิธี
เพิ่มความเชื่อมั่น

ในตนเอง

แบบทดสอบ 
วัดความฉลาด
ทางอารมณ์

อาชีพนี้
ไม่เกินฝัน

คลิกเพื่ออ่านออนไลน์

https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/magazine/
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 2560 2561 2562

โอกาสทางการศึกษาที่เกิดขึ้น

จำ นวน
นักเรียนทุน
ในความดูแล(คน)

เงินทุนการศึกษา
ที่มอบให้ / 
ล้านบาท

รวมมีเยาวชน
ที่ได้รับทุน
การศึกษา

 6,102 7,689 10,082

 43.6 61.8 70.5

กว่า
11,000

คน

กว่า
13,500

คน

กว่า
17,000

คน

นักเรียนทุนที่รับทุนตั้งแต่ ม.1
เรียนต่อจนจบ ม.6 / ปวช. 3

79%

นักเรียนทุนจบการศึกษา
มีนาคม 2563         

746 คน

รวมมีนักเรียนทุนที่จบการศึกษา
ไปแล้วทั้งสิ้น

(ปี 2536-2562)         

6,928 คน

ปี 2562
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ตอนเรียนอยู่ ป.6 คุณครูคัดเลือกน้องมายให้สมัครขอทุนเพราะอะไร
หนูคิดว่าเป็นเพราะหนูเป็นคนที่เรียนดี บ้านหนูก็ไม่ได้มีฐานะดี คุณยายก็ป่วยด้วย 

ตอนนั้นคุณครูคัดเลือกไป 3 คน แต่ไม่รู้ว่าคนอื่นๆ ได้ทุนเหมือนหนูมั้ย?
เล่าความรู้สึกวันที่รู้ว่าได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์

หนูดีใจมาก หนูไม่คิดว่าตัวเองจะได้ด้วย
ทุนยุวพัฒน์ 3,500 บาท / เทอม ช่วยเหลือเราได้มากน้อยแค่ไหน

ช่วยได้เยอะมากเลยค่ะ เป็นทั้งค่าชุดนักเรียน ค่าสมุดหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ที่เหลือ
ส่วนหนึ่งหนูก็เอาไปใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนค่าใช้จ่ายในครอบครัวพ่อกับแม่จะเป็นคนดูแลค่ะ
เดินทางมาโรงเรียนลำาบากมั้ย

บ้านห่างจากโรงเรียนแค่ 10 กิโลเมตร ก็ไม่ล�าบากเท่าไหร่ค่ะ
ช่วงวันหยุดทำาอะไร

หนูไม่ได้ออกไปท�างานช่วยพ่อแม่ แต่จะอยู่บ้านดูแลยายและท�างานบ้านค่ะ
เป้าหมายหลังจบ ม.3

หนูจะเรียนต่อ ม.4 พอจบ ม.6 ก็อยากจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยเพราะอยากเป็นครูสอน
วิชาคณิตศาตร์
อยากบอกอะไรกับผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมมอบทุนการศึกษา

หนูขอบคุณมากๆ ที่ให้ทุนการศึกษากับหนู เพราะทุนนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว
ได้มากค่ะ

หนูขอบคุณมากๆ ที่ให้ทุน
การศึกษากับหนู เพราะทุน
นี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัวได้มากค่ะ
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โรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยม

มูลนิธิยุวพัฒน์
เลิร์นเอ็ดดูแคชั่น
วินเนอร์ อิงลิช
ทีช ฟอร์ ไทย
แลนด์

อาชีฟ
วัยรุ่นอุ่นใจ
พัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม

นว ัตกรรมและเครือ่งมือเพือ่การพัฒนาเยาวชน

ภาคีเครือข่าย 6 องค์กร 7 เครื่องมือ

มูลนิธิยุวพัฒน์ร่วมเป็นหนึ่งใน 6 ภาคีการ
ศึกษาท�างานขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนผ่านนวตกรรมและ
ความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อมอบโอกาสให้กับเด็ก
และโรงเรียนในเครือข่ายของโครงการฯ ใน 3 
ด้านหลัก  

ด้านการเข้าถึงการศึกษา 
ด้านคุณภาพการศึกษา 
ด้านทักษะชีวิต

โดยได้ขยายความร ่วมมือและมีความ
ก้าวหน้า ดังนี้

การเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพ

ความร่วมมือเพื่อพัฒนา
เยาวชน

พัฒนาเยาวชนขาดโอกาส
โครงการร้อยพลังการศึกษา 

ด้านการเข้าถึง
การศึกษา

ด้านคุณภาพ
การศึกษา

ด้านทักษะชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
www.tcfe.or.th
facebook.com/thailandcollaboration 
ForEducation
E-mail : tcfe@ybf.premier.co.th
Line ID : @TCFE
Tel : 02 301 1117
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 ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่อง
มือการเรียนการสอนในโรงเรียนขยายโอกาสและ
โรงเรียนมัธยม โดยในปีนี้ได้ขยายเครื่องมือ 
“โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม” เข ้าสู ่
โรงเรียนเครือข่ายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเครื่องมือ ทั้งนี้
มีจ�านวนโรงเรียนในเครือข่าย 84 โรงเรียน ใน 
30 จังหวัด 

 2560 2561 2562

ภาพรวมความก้าวหน้า 
ในปี 2562  
โครงการร้อยพลังการศึกษา

จำ นวนโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยพลังการศึกษา/
โรงเรียน

พื้นที่การดำ เนินการ
โครงการ /จังหวัด

จำ นวนภาคีการศึกษา
/องค์กร*

เงินทุนสนับสนุน
/ล้านบาท

จำ นวนนักเรียน
ที่ได้รับประโยชน์

 52 82 84

 26 30 30

 5 6 6

 35.2 44.7 78.3

โครงก�รร้อยพลังก�รศึกษ�

กว่า
14,000

คน

กว่า
15,000

คน

กว่า
15,000

คน

*หมายเหตุ: ปี2562 เน้นการขยายเพ่ิมเครื่องมือ / ส่ือการเรียนรู้ต่างๆ
สู่โรงเรียนเดิมท่ีอยู่ในเครือข่าย
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จำ�นวนโรงเรียนที่ใช้ในแต่ละเครื่องมือ ณ ภ�คเรียนที่ 2  ปีก�รศึกษ� 2562 

ระบบWinner
English  33

ทุนการศึกษา 
มูลนิธิยุวพัฒน์  81

โครงการ
วัยรุ่นอุ่นใจ  7

ครู Teach 
for Thailand  34

ครูแนะแนว
รุ่นใหม่  26

โครงการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม 
58

รวม 84 โรงเรียน
ใน 30 จังหวัด

มีนักเรียน
ได้รับประโยชน์ 
มากกว่า 15,000 คน

ระบบ Learn 
Education   44

จำ นวนเครื่องมือที่อยู่ในโรงเรียน จำ นวนโรงเรียน

1 เครื่องมือ

2 เครื่องมือ

3 เครื่องมือ

4 เครื่องมือ

5 เครื่องมือ

6 เครื่องมือ

7 เครื่องมือ

5

14

25

23

12

2

1
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ภาคตะวันออก 9 โรงเรียน 
#สระแกว
1. โรงเรียนอรัญประเทศ
2. โรงเรียนตาพระยา
#ชลบุรี
3. โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
4. โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม***
5. โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
#จันทบุรี
6. โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
7. โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
#ปราจีนบุรี
8. โรงเรียนศรีมโหสถ
#ระยอง
9. โรงเรียนห้วยยางศึกษา

ภาคกลาง 19 โรงเรียน 
#กรุงเทพ
1. โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
#นครปฐม
2. โรงเรียนสามพรานวิทยา
3. โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
4. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
#นครสวรรค ์
5. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
6. โรงเรียนพนมรอกวิทยา
7. โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
8. โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
9. โรงเรียนพระบางวิทยา
10. โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
11. โรงเรียนวังข่อยพิทยา
12. โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
#ลพบุรี
13. โรงเรียนบ้านเกาะรัง***
14. โรงเรียนบ้านวังเพลิง***
15. โรงเรียนโคกตูมวิทยา
16. โรงเรียนปิยะบุตร์
#สุโขทัย
17. โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
18. โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
19. โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน***

ภาคเหนือ 21 โรงเรียน 
#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
#ลำ ปาง
15. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
16. โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
17. โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
#ลำ พูน
18. โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
19. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
20. โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศา

อุปถัมภ์***
#แม่ฮ่องสอน
21. โรงเรียนปายวิทยาคาร

23 โรงเรียน 
#ชัยภูมิ
1. โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
2. โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
#หนองบัวลํา ภู
3. โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
#กาฬสินธุ์
4. โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม***
#สุรินทร์
5. โรงเรียนหนองคันนา***
6. โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
7. โรงเรียนกระเทียมวิทยา
8. โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
9. โรงเรียนเมืองบัววิทยา
#บุรีรัมย ์
10. โรงเรียนรวมมิตรวิทยา***
11. โรงเรียนบ้านตะโก***
12. โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
#ขอนแก ่น
13. โรงเรียนน้ำ พองศึกษา
14. โรงเรียนบ้านทุ่งมน***
#นครพนม
15. โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์
#มหาสารคาม
16. โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา
17. โรงเรียนนาภูพิทยาคม
#อุบลราชธาน ี
18.  โรงเรียนบ้านสำ โรง (คุรุประชาสามัคคี)***
19. โรงเรียนดงยางวิทยาคม
#นครราชสีมา
20. โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
21. โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
22. โรงเรียนลำ ทะเมนไชยพิทยาคม
#ศรีสะเกษ
23. โรงเรียนบ้านปรือคัน***

#ตรัง
1. โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำ รุง
2. โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
3. โรงเรียนสามัคคีศึกษา
#สุราษฎร์ธานี
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สุราษฎร์ธานี

ภาคตะวันตก 8 โรงเรียน 
#กาญจนบุรี
1. โรงเรียนนิวัฐราษฎร์อุปถัมภ์
2. โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
3. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมป์
4. โรงเรียนวัดตระคร้ำ เอน***
5. โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
6. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
7. โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
8. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

หมายเหตุ
โรงเรียนขยายโอกาส = 16 โรงเรียน***
โรงเรียนมัธยม = 68 โรงเรียน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้ 4 โรงเรียน

จำ นวนโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ



สรุปสถิติผลลัพธ์
จากการใช้เครื่องมือต่างๆ 

ของโรงเรียนภาคีเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา
เทอม 1 ปีการศึกษา 2562
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คะแนนก่อนและหลังก�รเรียนผ่�นระบบ Learn Education 
เปรียบเทียบกับคะแนนของ Teach for Thailand 

ม.1 ม.1ม.2 ม.2ม.3 ม.3

คะแนนก่อนและหลังก�รเรียนผ่�นระบบ Winner English
เปรียบเทียบกับคะแนนของ Teach for Thailand 

การวัดผลด้านวิชาการ

คะแนนก่อนเรียน LE

คะแนนก่อนเรียน WEคะแนนก่อนเรียน TFT คะแนนก่อนเรียน TFTคะแนนหลังเรียน LE

คะแนนหลังเรียน WEคะแนนหลังเรียน TFT คะแนนหลังเรียน TFT

วิช�คณิตศ�สตร ว์ชิ�ภ�ษ�องักฤษ

27% 24%

36% 35%
38%

34%

45%

34%
36%

34%

45% 44%

51%

42%

55%

40%

54%

36%

48%

22%

64%

37%
43%

24%

58%

39%

31% 24%49% 5%35% 62%21% 17%34% 66%
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การวัดผลด้านทัศนคติ

เทอม 2/60 

คว�มพย�ย�ม กรอบคว�มคิดแบบเติบโต ก�รริเริ่ม ภ�พรวม

0.00%

-1.00%

-2.00%

-3.00%

 เทอม 1/ 61  เทอม 2/61  เทอม 2/62

1.00%

2.00%

3.00%

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2562
*จำนวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามในแต่ละเทอมมีการเปล่ียนแปลงตามช้ันเรียนที่ครูทีชได้รับมอบหมายให้สอน
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เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพและรับหลักสูตร
แผนการเรียนการสอนวิชาแนะแนวไปใช้

ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2562 โดยการประเมินผลในครั้งต่อไปจะสรุปในเดือนธันวาคม 2562
*รวมคุณครูแนะแนวและนักเรียนจากโรงเรียนนอกเครือข่ายร้อยพลังการศึกษาจำ นวน 3 โรงเรียน 

โครงการสร้าง
ครูแนะแนวรุ่นใหม่

โดยธุรกิจเพื่อสังคมอ�ชีฟ
(a-chieve)

จำ นวนครูแนะแนว  
51 คน
จาก 26 โรงเรียน 
ใน  14 จังหวัด

มีนักเรียนได้เรียน
กับครูแนะแนว 
ที่เข้าร่วมในโครงการ
12,240 คน

ความเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง

ระยะสั้น

ระยะยาว

เกิดครู และเพื่อนในห้องที่วางใจได้ รับฟัง ไม่ตัดสิน

เกิดพื้นที่ปลอดภัย มีส่วนร่วม เป็นเจ้าของการเรียนรู้

มีกระบวนการปูพื้นฐานทักษาการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียน

วิชาแนะแนวมีตัวตน และสนุก

นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการมาเรียน

นักเรียนรู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไร

นักเรียนรู้จักตัวเอง เห็นทางเลือก

เกิดกิจกรรมเปิดโลกอาชีพในโรงเรียน
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การใช้งานหลักสูตร a-chieve
 เปรียบเทียบครูแนะแนว

รุ่น 1 และรุ่น 2

นำ�ไปใช้ผสมผส�น
กำ�ลังปรับให้เข้�กับ

บริบทโรงเรียน/
มีเวล�สอนน้อย

ครูรุ่น 2 รู้สึกว่า
ตัวเองเปลี่ยนแปลง

อย่างไร?

นำ�ไปใช้ต่อได้อย่�งดี
ส่งเสริมกับระบบโรงเรียน

ขย�ยผลครูในโรงเรียน
อย่�งเห็นได้ชัด

จำ�นวน (คน)

จำ�นวนครูรุ่น 2 จำ�นวนครูรุ่น 1

7

7

3

8

11

“ปรับพฤติกรรมตนเอง
จนเพื่อนครูร่วมสอนเห็น
การเปลี่ยนแปลงอย่าง

สังเกตได้” 

“เด็กๆ มีการ
เปลี่ยนแปลง 
กระตือรือร้น

อยากเรียนวิชา
แนะแนวมากขึ้น”

“เปลี่ยนแปลงตนเองอย่าง
เห็นได้ชัด พอใจกับการ
เปลี่ยนแปลงของตนเอง 

และการท�าแผนไปใช้มาก” 

“สามารถปรับพฤติกรรมเด็กพิเศษ
ให้เปิดรับตนเอง และมีแนวทาง
ในการดูแล พัฒนาพฤติกรรม

เด็กได้ดีขึ้น”

ผลการประเมินจากครูที่เข้าร่วมอบรมรุ่น 1 จำ นวน 15 คน และครูรุ่น 2 จำ นวน 21 คน 

ที่อยู่ในเครือข่ายร้อยพลังฯ ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562 
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ทุนการศึกษา

อัตราคงอยู่
ของนักเรียนทุน

จำ�นวนที่ยังคงเรียนอยู่
ทั้งหมด 3,860 คน 

98.7% 

ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2562 ข้อมูล ณ 16 ธันวาคม 2562

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

จำ�
นว

น 
(ค

น)

จำานวนนักเรียนทุนในโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” 
แยกต�มชั้นเรียน

1,637

1,835

286

69
20

13

นักเรียนทุน
ในโครงก�ร

ร้อยพลังก�รศึกษ�
81 โรงเรียน
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จากการจัดท�าแบบสอบถามผุ้อ�านวยการโรงเรียนใน
เครือข่ายร้อยพลังการศึกษา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะจากการที่โรงเรียนได้ใช้เครื่องมือในโครงการฯ 
เพื่อเป ็นแนวทางในการน�าไปปรับปรุงและเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพในการใช้เครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ
ร้อยพลังการศึกษา  

จำ�นวนผู้ตอบแบบสอบถ�ม
62 คน จ�ก 62 โรงเรียน
(คิดเป็น 75% ของโรงเรียนในเครื่อข่�ยฯ)

นักเรียนตั้งใจเรียน กระตือรือร้นม�กขึ้น
คว�มประพฤติดีขึ้น มีคว�มสุขม�กขึ้น

มีแนวท�งก�รบริห�รจัดก�รง�นโรงเรียนที่ดีขึ้น / 
เกิดแนวคิดแรงจูงใจในก�รจัดก�รศึกษ�

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนดีขึ้น / พัฒน�ก�ร
เรียนดีขึ้น / ได้รับประโยชนท์�งก�รศึกษ�

พัฒน�ก�รศึกษ� พัฒน�ผู้เรียน แลกเปลี่ยนก�รเรียนรู้/ 
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน

นักเรียนมีโอก�สท�งก�รศึกษ�ม�กขึ้น /
ได้รับทุนก�รศึกษ�

ตระหนักถึงคว�มร่วมมือเป็นเครือข่�ย

ความเปลี่ยนแปลง
โดยรวมของนักเรียน
ผลส�ารวจ 3 ล�าดับแรก

(จ�านวนคนที่มีค�าตอบ 61 คน)

ผู้บริหารมีความ
เปลี่ยนแปลงใดบ้าง

หลังจากได้เข้าร่วมโครงการฯ
ผลส�ารวจ 3 ล�าดับแรก

(จ�านวนคนที่มีค�าตอบ 60 คน)

32.40%

18%

23%

12%

12.20%

10.50%

ผู้อำ นวยการ
โรงเรียน

รองผู้อำ นวยการ
โรงเรียน

ผู้ช่วยผู้อำ นวยการ
ฝ่ายวิชาการ

ครู

56 4 1 1
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มอบทุนก�รศึกษ�ให้กับนักเรียน

มีกระบวนก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่ดีขึ้น/
พัฒน�กระบวนก�รสอน

1. มีโครงก�รที่ช่วยเหลือโรงเรียนอย่�งนี้ต่อเนื่องตลอดไป
2. ต้องก�รพัฒน�คุณภ�พก�รสอน /หลักสูตรในแต่ละวิช�
3. ต้องก�รบุคล�กรท�งก�รศึกษ�เพิ่มเติม
4. จัดค่�ยนักเรียน /จัดอบรมบุคล�กร /จัดแลกเปลี่ยนคว�มรู้
5. พัฒน�เรื่องเทคโนโลยีส�รสนเทศที่เหม�ะสม
6. ต้องก�รเพิ่มจำ�นวนวิช� /เครื่องมือ เนื่องจ�กเห็นพัฒน�ก�ร
7. เพิ่มเติมคว�มช่วยเหลือให้ม�กขึ้น
  ฯลฯ

เพิ่มโอก�สท�งก�รศึกษ� / ลดคว�มเหลื่อมล้ำ�

สนใจ / กระตือรือร้นร่วมมือกันพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�

โครงก�รมีก�รติดต�มดูแลโรงเรียน /
ให้คว�มสำ�คัญกับคุณภ�พ

ยอมรับในเทคโนโลยี / ใช้สื่อก�รสอนที่ทันสมัย / 
มีแนวคิดและเทคนิคก�รสอนใหม่ๆ 

สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับโครงการฯ
ผลส�ารวจ 3 ล�าดับแรก

(จ�านวนคนที่มีค�าตอบ 60 คน)

ครูมีความเปลี่ยนแปลงใดบ้าง
หลังจากได้เข้าร่วม

โครงการฯ
ผลส�ารวจ 3 ล�าดับแรก

(จ�านวนคนที่มีค�าตอบ 62 คน)

ข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาโครงการฯ

(จ�านวนคนที่มีค�าตอบ 31 คน) 

21.3%

13.50%

10.7%

10.7%

10.50%

7.50%
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LE เป็นโปรแกรมก�รเรียนที่ดี

นักเรียนสนใจเรียนม�กขึน้ /
มีผลประโยชนต์่อผู้เรียน

ทำาให้มีพัฒนาการเรียนดีขึ้น

ควรพัฒน์เนื้อห์/แบบฝกหัดให่หล์กหล์ยเหม์ะสมกับนักเรียนทุกกลุ้ม
หนังสือเรียนควรเข่์ระบบของสพฐ./ไม้ควรเก บค้์หนังสือหรือค้์ลิขสิทธิ์กับโรงเรียน
ควรปรับปรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวรแ์ละดูแลการซอ่มบำารุงระบบในโรงเรียนให้มากขึ้น
ควรทำาระบบให้เข้าถึงช่องทางการเรียนที่มีความหลากหลาย
เช่น สามารถเรียนรูน้อกห้องเรียน / เรียนรู้แบบรวมกลุ่มผ่านทีวี
เพิ่มรายวิชาในระบบใหม้ากขึ้น เชน่ วิทย์/อังกฤษ ฯลฯ

หนังสือเรียนควรเข้�ระบบของสพฐ./ไม่ควรเก็บค่�หนังสือหรือค่�ลิขสิทธิ์กับโรงเรียน

�ร์ดแวร์และดูแลก�รซ่อมบำ�รุงระบบในโรงเรียนให้ม�กขึ้น

เจ้�หน้�ที่ LE ให้บริก�รและให้คว�มช่วยเหลือ
แก้ไขปัญห�ได้ดี / มีก�รติดต�มง�นอย่�งต่อ

เนื่อง

WE เป็นโปรแกรมก�รเรียนที่ดี

LE WE มีก�รใช้เทคโนโลยีช่วยในก�รเรียน
และก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

เจ้�หน้�ที่ WE ให้บริก�รและให้คว�มช่วยเหลือ
แก้ไขปัญห�ได้ดี / 

มีก�รติดต�มง�นอย่�งต่อเนื่อง

สิ่งที่ชอบ/ สิ่งที่คิดว่า
เลิร์น เอ็ดดูเคชั่นทำาได้ดี
(จ�านวนคนที่มีค�าตอบ 33 คน)

สิ่งที่ชอบ/ สิ่งที่คิดว่า
วินเนอร์ อิงลิช ทำาได้ดี
(จ�านวนคนที่มีค�าตอบ 30 คน)

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น

(จ�านวนคนที่มีค�าตอบ 18 คน)

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
วินเนอร์ อิงลิช

(จ�านวนคนที่มีค�าตอบ 18 คน)

6.1%

3.0%

5.6%

2.1%

3.8%

1.5%

1.
2.
3.
4.

5.
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a-cheive จัดเวิร์คช้อปอบรมครูแนะแนวรุ่นใหม่ รุ่นที่ 
2 เพื่อเตรียมความพร้อมการเผชิญปัญหาและอุปสรรค
ในการสอน/ ปัญหาต่างๆ ที่เด็กๆ เข้ามาปรึกษา ฯลฯ 
โดยมีคุณครูแนะแนวเข้าร่วมกิจกรรม จำ นวน 26 คน 
เมือวันที่ 19-21 เมษายน 2562

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2562 โดยมีคุณครูในโรงเรียนเครือข่ายฯ 
เข้าร่วม 78  คน จาก   65 โรงเรียน  เพื่อให้ครูได้
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถึงประสบการณ์การใช้เครื่อง
มือ สร้างความเข้าใจและนำ ไปพัฒนาในการเรียนการ
สอนต่อไป   มีภาคีเครือข่ายการศึกษาในโครงการฯ 
ให้การอบรม ดังนี้

1. ทุนการศึกษา โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
2. ระบบการเรียนคณิตศาสตร์ผ่านสื่อดิจิทัล  
   โดย เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น
3. ระบบการเรียนภาษาอังกฤษ Winner English  
   โดย เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น

กิจกรรมร้อยพลังฯ

สร้างเด็กไทยให้ออกแบบชีวิตตนเองได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ร้อยพลังเพื่อนครู”
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ร้อยพลังการศึกษาร่วมกับ Learn Education 
จัดอบรมร้อยพลังเพื่อนครูคณิต  ณ โรงแรม
มันตราวารี ขอนแก่น เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 
2562 โดยมีคุณครูจากเครือข่ายร้อยพลังการ
ศึกษา 11 คน เข้าอบรมเทคนิคการสอนแบบผสม
ผสาน Blended Learning Solution และ
ร่วมกันแชร์เทคนิคการเรียนการสอน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนำ ความรู้ที่ได้ไปปรับ
ใช้จริงในห้องเรียน

ทั้งนี้ ในภาคเรียนที่ 1/2562 ได้จัดอบรมร้อยพลัง
เพื่อนครูคณิต รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และมีครูคณิตใน
เครือข่ายร้อยพลังการศึกษาที่เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 
75 คน

Blended Learning  
Solution สอนคณิตแบบผสมผสาน
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เราไม่ได้อยู่กับฝันของเรา
เพียงอย่างเดียว

แต่เรายังอยู่กับฝันของ
คนรอบข้าง

ฝันของพ่อแม่
ฝันของนักเรียน

ฝันที่รอให้สักวันไปถึง

เวลาที่เราอยู่กับสิ่งๆ หนึ่ง
ทุกๆ วัน ก็อาจทำ ให้เราเคยชิน

จนมองข้ามรายละเอียด
เล็กๆ น้อยๆ แต่สิ่งเล็กน้อยนั่น

ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมอง
“สังเกต” “ใส่ใจ” นักเรียน

ของเราให้มากขึ้น

สิ่งที่ได้รับและนำ ไปใช้กับ
นักเรียน การเอาใจใส่ดูแล
นักเรียนเห็นรายละเอียดที่

มองข้ามไปให้มากขึ้น ให้โอกาส
นักเรียนได้ค้นพบตนเอง

ช่วยเสริมแรงให้เขาได้มีกำ ลังใจ
และประสบความสำ เร็จใน

อนาคต

กิจกรรมทำ ให้เราได้มอง 
ย้อนกลับไปวันแรก

ความรู้สึกต่างๆ ที่ได้มาเป็นครู
ว่าเรารู้สึกดีใจแค่ไหน

และก็ไม่ง่ายเลยที่จะได้เป็นครู
เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นครูที่ดี
อบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็น
คนที่เก่ง และมีความสุขเท่าที่

ครูคนนี้จะทำ ได้

คุณครูภาธรณ์ สิริวรรธกุล
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม 

(อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) 
จ.จันทบุรี

คุณครูคีรติกา พิมพ์นนท์
โรงเรียนโคกตูมวิทยา

จ.ลพบุรี

คุณครูสุชาดา เคปัน
โรงเรียนสามัคคีศึกษา

จ.ตรัง
คุณครูจิรนันท์ สนยาแหละ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
จ.สุราษฏร์ธานี

“ร้อยพลัง
เพื่อนครู”
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(คลิกรูปเพืออ่านเพิ่มเติม)

เรื่องเล่าจาก
ร้อยพลังการศึกษา

https://web.facebook.com/ThailandCollaborationForEducation/photos/a.1942220556030961/2336924073227272/?type=3&theater&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/ThailandCollaborationForEducation/photos/a.1942220556030961/2362155454037467/?type=3&theater&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/ThailandCollaborationForEducation/photos/a.1942220556030961/2326108247642188/?type=3&theater&_rdc=1&_rdr


36

โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ส่งเสริมการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้น

ในโรงเรียน ด้วยการพัฒนาศักยภาพครู ในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้และครูต้องเป็นต้น
แบบที่ดีให้แก่นักเรียน พร้อมทั้งพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน ผ่านโครงงานคุณธรรม 
และสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อลด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน โดยมุ ่ง
หวังให้โรงเรียนประสบผลส�าเร็จและเกิดความ
ยั่งยืนในการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน นักเรียน
จะเติบโตไปพร้อมกับมีอุปนิสัยที่ดีงามติดตัวไป
ตลอด

เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

สร้�งก�รมีส่วนร่วมทั้ง
โรงเรียนและชุมชน

“ร่วมกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”

สร้างการรับรู้
และการยอมรับ

ในโรงเรียน

สร้างกลไก
การขับเคลื่อน

โรงเรียนคุณธรรม

ลงมือปฏิบัติ
เพื่อบรรลุ
เป้าหมาย

การเปลี่ยนแปลง

กำ หนดเป้าหมาย
การเปลี่ยนแปลง
ของโรงเรียน
(คุณธรรม

อัตลักษณ์ของ
โรงเรียนสร้างครูแกนนำ 

นักเรียนแกนนำ 

กำ หนดวิธีการ
เพื่อบรรลุ
เป้าหมาย
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ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้�ร่วมโครงก�ร
จำ�นวน

หมายเหตุ
โรงเรียนประถมศึกษ�   = 124  โรงเรียน
โรงเรียนขย�ยโอก�ส   = 199  โรงเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษ�   = 116  โรงเรียน
อ�ชีวศึกษ�   = 41  โรงเรียน

480
โรงเรียน

ใน
76

จังหวัด

ภาคเหนือ
71 โรงเรียน

ภาคกลาง
135 โรงเรียน

ภาค
ตะวันออก

30 
โรงเรียน

ภาคใต้
83 โรงเรียน

ภาคตะวันตก51 โรงเรียน

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

110 โรงเรียน
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

1. ความมีระเบียบวินัย
2. ความรับผิดชอบ
3. ความมีจิตสาธารณะ
4. ความพอเพียง
5. ความซื่อสัตย์

1. ปัญหาเกี่ยวกับขยะ
2. กิจกรรมร่วมกับชุมชน
3. การแต่งการถูกระเบียบ
   ในโรงเรียน
4. ความรับผิดชอบในเขตพื้นที่
5. การเสริมสร้างทักษะอาชีพ

1.เกิดแนวปฏิบัติที่ดี  (Best Practice) ในโรงเรียน  มีกระบวนการท�างานที่
เป็นแบบแผนรู้จักการท�างานร่วมกัน

2.เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ (Knowledge) จากการท�างานร่วมกันตามขั้นตอนของ
โครงงานในแต่ละโรงเรียน

3. เกิดนวตกรรม (Innovation) การค้นพบรูปแบบ วิธีการ ใหม่ๆ หรือการ
ต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ เพื่อการพัฒนาโรงเรียน อาทิ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่เป็นผล
งานของนักเรียน/ สื่อสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ ฯลฯ

4.เกิดข้อค้นพบ ประเด็นใหม่ๆ (New Finding)  ในโรงเรียน ที่จะน�ามา
พัฒนาโรงเรียนและนักเรียนได้ อาทิ การประยุกต์คุณธรรมเข้ากับวิชาเรียน/ การส่ง
เสริมอาชีพในโรงเรียน/ ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมกับโรงเรียนได้อย่างไรบ้าง ฯลฯ

5.เกิดผลกระทบ (Impact) ในด้านต่างๆ การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก สิ่งที่
ต้องน�าไปปรับปรุงแก้ไข ร่วมถึงผลพลอยได้อื่นๆ อาทิ ความร่วมมือของชุมชนและ
ครอบครัว/ ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น/ นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นทั้งในและนอก
โรงเรียน/ คุณครูและผู ้บริหารโรงเรียนเอาใจใส่นักเรียนมากขึ้น/ อัตรานักเรียนลา
ออกกลางคันลดลง ฯลฯ

คุณธรรมเป้าหมาย  
5 ลำาดับแรก

โครงงานที่เกิดขึ้น
5 ลำาดับแรก

นอกจากการปรับพฤติกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้น
แล้วยังเกิดผลสำาเร็จต่าง ๆ ดังนี้
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การได้รับ “โอกาส” 
คือ การต่อยอดชีวิต

 “โอก�ส” จ�กก�รได้รับทุนก�ร
ศึกษ�ทำ�ให้ เด็กๆ ท่ีข�ดโอก�ส
ส�ม�รถต่อยอดชีวิตและหลุดพ้นจ�ก
วงจรคว�มย�กจน ได้เรียนจบก�ร
ศึกษ�ข้ันพื้นฐ�นเพ่ือประกอบอ�ชีพ
หรือศึกษ�ต่อในระดับที่สูงข้ึน กล�ย
เป็นพลเมืองคุณภ�พและได้ตอบแทน
กลับคืนสู่สังคมท่ีให้โอก�สพวกเข�
ต่อไป
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6 ปีที่ได้รับ “โอกาส”
 (คลิกชม)

“ขอบคุณที่มอบทุนการศึกษา
ให้หนู เพราะทำ ให้หนูเห็นคุณค่า
ของการเรียนต่อ ทำ ให้รู้สึกว่า

ชีวิตยังไปได้อีกไกล”

กนินี ถาริยะ
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ 

จ. น่าน

ต่อยอด
“โอกาส”

ทางการศึกษา

ผลสำ รจกลุ่มอดีตนักเรียนทุนที่กำ ลังศึกษาอยู่ ณ ปัจจุบัน
 อายุ 25 ปี และต่ำ กว่า จำ นวน 351 คน

ระดับการศึกษา

จำานวน (คน)

กลุ่มอดีตนักเรียนทุนที่สิ้นสุดการรับทุนแล้วและกำาลังศึกษาต่อ
อยู่ในระดับต่างๆ ดังนี้

ปวช

ปวส

ปริญญ�ตรี

ปริญญ�โท

สถ�บันวิช�ชีพเฉพ�ะไปรษณีย์

อื่นๆ

ไม่ระบุ

2

3

1

1

16

116

212

https://www.youtube.com/watch?v=uDdY_tkC-tY
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หนูเรียนจบชั้น ปวช.3 แล้ว
นะคะ ขอบคุณพี่ๆ ยุวพัฒน์
ทุกคนนะคะ ที่เลือกให้หนูได้
เป็นนักเรียนทุน หากไม่มีทุน
ในวันนั้นก็คงไม่มีหนูในวันนี้
ค่ะ ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนที่คอย
ให้คำาปรึกษาและดูแลใส่ ใจ 
หนูมาตลอด หนูสัญญาว่า
จะเป็นคนดีของสังคมตลอด
ไปนะคะ ขอบคุณสำ หรับทุก
อย่างค่ะ

หนูเป็นนักเรียนทุนปี 57 
จบก า ร ศึ ก ษ า แ ล้ ว น ะ ค ะ
ขอขอบคุณผู้ ใหญ่ ใจ ดีที่
สนับสนุนค่าใช้จ่ายจนเรียน
จบ หนูจะตั้งใจเรียนต่อไปค่ะ

“หนูสัญญาว่าจะ
เป็นคนดีของสังคมตลอด

ไปนะคะ” 

สุวนันท์ ราสุ
นักเรียนทุน จ.ชัยภูมิ

เกศรา กล้าหาญ
นักเรียนทุน จ.ลพบุรี
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หนูเป็นนักเรียนทุนปี 57 ขอ
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่ีสร้าง
โอกาสและสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาจนหนูเรียนจบ
ชั้นมัธยมฯ นะคะ หนูตั้งใจจะ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นค่ะ หนูจบการศึกษาระดับชั้น ปวช.3 แล้วนะคะ ขอ

ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนที่ให้โอกาสเด็กคนนี้ได้มีการ
ศึกษาที่ดี ได้เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิฯ ระยะ
เวลา 3 ปี เป็นอะไรที่เร็วมากค่ะ ครบ 3 ปี ตาม
กำ หนดแล้ว แต่ยังไงหนูก็ยังไม่ลืมบุญคุณของ
มูลนิธิฯ ที่ชื่อว่า “ยุวพัฒน์” นะคะ รักและเคารพ
พี่ๆ ทุกคนค่ะ

“หนูจะตั้งใจเรียน

ในระดับที่สูงขึ้นค่ะ”

มัรฮามะห์ สาลามี 
นักเรียนทุน จ.ปัตตานี

ศรัณยา เจริญแก้ว
นักเรียนทุน จ.นครศรีธรรมราช
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ทุนการศึกษาทำ ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อ
ในระดับมัธยมศึกษาและระดับที่สูงขึ้นไป 

ทำ ให้ฉันมีงานทำ  สามารถดูแล 
ช่วยเหลือครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น และสามารถแบ่งปันช่วยเหลือ

สังคมได้ตามกำ ลัง

 อรยา ชวาเขต
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ 

คุณครูโรงเรียนบ้านเปียงหลวง จ. เชียงใหม่

ต่อยอด
การเลี้ยงดูตนเอง/

ครอบครัว

พนักงาน / ลูกจ้างเอกชรายเดือน
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ 
/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัว / 
อาชีพอิสระ
พนักงาน / ลูกจ้างเอกชนรายวัน
เกษตรกร
รับจ้างทั่วไป
อื่นๆ เช่น ประมง

*ตอบได้มากกว่า 1 คำ ตอบ

ข้อมูลจ�กผลสำ�รวจอดีตนักเรียนทุนที่ทำ�ง�นแล้ว จำ�นวน 435 คน อ�ยุเฉลี่ย 28 ปี

ประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
จำ�นวน (คน)

184

147

35

33

27
26

3
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วุฒิการศึกษา
จำ�นวน (คน)

รายได้ของอดีตนักเรียนทุน
จำ�นวน (คน)

60

17

50

32

70 70
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78
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ตอบแทน
กลับสู่สังคม

อดีตนักเรียนทุนได้มีโอก�สทำ�
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ต�ม
กำ�ลังและคว�มส�ม�รถ เพื่อ
ตอบแทนกลับสู่สังคมทีเคยได้
ให้โอก�สแก่พวกเข�

ต่อยอด “โอก�ส”  
ให้กับรุ่นน้อง

รุ ่นพี่อดีตนักเรียนทุนและอาสายุวพัฒน์
ร่วมออกบูธในกิจกรรม “ถนนปันกัน ครั้งที่ 8” 
ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เพื่อน�าเงินรายได้
จากการจ�าหน่ายของร่วมปันจากรุ ่นพี่อดีต
นักเรียนทุน สมทบในกองทุนพี่ให้น้องเพื่อ
มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับรุ่นน้องๆ ต่อไป 
โดยสามารถระดมทุนได้ทั้งหมด 38,000 บาท

จัดหา / บริจาค
ทุนทรัพย์หรือสิ่งของ

ร่วมกิจกรรม
สาธารณประโยชน์

ทั่วไป

อาสาช่วยเหลือเด็ก / 
เป็นครูอาสา / 

ช่วยเหลือกิจกรรม
ของสถานศึกษาต่างๆ

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม 
3 ลำาดับแรก  

ยอดบริจาคสะสม : 
กองทุนพี่ให้น้อง (บาท)

1 2 3

ข้อมูลจากผลสำ รวจอดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ จำ นวนคำ ตอบ  1,284 คน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

385,647

476,076

549,412

653,067 เงินบริจาคสะสม
ปี 2555 -2562         

653,067 บาท

ปี 2562         

103,655 บาท
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“โอกาส”
มีค่าสำ หรับพวกเรา...

เพราะโอกาส
ในวันนั้นเป็น
ส่วนสำ คัญ

ของ
ความสำ เร็จ

ในวันนี้

รู ้สึกขอบคุณโอกาส ขอบคุณมูลนิธิฯ นี้มากๆค่ะ ตั้งแต่เป็นเด็ก 
ป.6 ที่ได้เขียนจดหมายเข้ามาได้รู ้จักมูลนิธิฯ นี้ และได้ท�าความรู้จักให้
มากขึ้น ตลอดเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา ช่วงเขียนจดหมายหนูรู ้สึกว่า 
เราไม่โดดเดี่ยวยังมีคนดูแลเรา แค่คิดว่าพี่ๆ อ่านจดหมายของเราก็มี
ความสุขแล้วค่ะ ทุกครั้งที่อ่านยุวพัฒน์สาสน์ยังแอบลุ้นว่าจะมีช่วงตอบ
จดหมายเราไหม ถึงแม้จะไม่ได้เจอ แต่ก็รับรู้ได้ค่ะว่าพี่ๆ ติดตามเรา
จริงๆ จนกระทั่งจบ ม.6 สิ้นสุดเวลาที่ให้ทุนการศึกษา แต่บุญคุณครั้งนี้
ไม่เคยสิ้นสุดค่ะ เพราะโอกาสในวันนั้นเป็นส่วนส�าคัญของความส�าเร็จใน
วันนี้ เมื่อครั้งที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมคืนสู่เหย้าหนูรู้สึกประทับใจมาก
เมื่อครอบครัวยุวพัฒน์ยังคงเป็นครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องกัน เพราะ 
ทุกคนเคยผ่านจุดที่ยากล�าบากในชีวิตมาแล้วทั้งนั้น เมื่อเห็นพี่ๆ มาร่วม
กิจกรรมกันท�าให้เห็นมุมมองใหม่ๆ ของชีวิต เปิดโลกทัศน์ทั้งจากพี่ๆ
และผู้ใหญ่ใจดีที่มาร่วมงานครั้งนั้น รวมถึงประทับใจในการท�างานของ
มูลนิธิที่มีโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนด้านการศึกษา ทั้งร้าน
ปันกัน อาสาตอบจดหมาย โทรหาน้องๆ และอื่นๆ ท�าให้ซึ้งมากขึ้นว่า 
เขาท�างานกันเพื่อคนที่ไม่รู ้จักได้อย่างไร เพียงเพราะบุคคลเหล่านั้นด้อย
โอกาส หรือเพราะเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ท�าให้เราได้เรียนรู้การเป็น
ผู ้ให้จากการเป็นผู ้ได้รับมาก่อน ความสุขที่แท้จริงคือประโยชน์ใดๆ ที่
เกิดจากการกระท�าเพื่อคนอื่น ได้ซึมซับความหวังดีของมูลนิธิค่ะ แม้
กระทั่งในกลุ่มไลน์ เมื่อมีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็เอามาแบ่งปันกันเสมอๆ 
รับรู ้ได้ว่านี่คือครอบครัวจริงๆ ค่ะ ขอขอบคุณมูลนิธิยุวพัฒน์มา ณ 
โอกาสนี้ด้วยค่ะ”

ต้องขอขอบพระคุณมูลนิธิยุวพัฒน์ที่ช ่วย
สนับสนุนทุนการศึกษา ที่ท�าให้ดิฉันมีเงินใช้จ่ายใน
การจ่ายค่าหนังสือ และค่าอุปโภคบริโภคมันเป็นเงิน
จ�านวนมากในตอนนั้น และมันเป็นแรงผลักดันให้
ฉันต้องเรียนหนังสือให้จบและต้องเรียนให้ได้ดี ใน
วันนี้ดิฉันเป็นเจ้าของกิจการ ดิฉันจะขยันท�างานและ
มีโอกาสดิฉันจะช่วยเหลือสังคมให้มากที่สุด  ดิฉัน
ซาบซึ้งใจที่มูลนิธิฯ ติดต่อมาโดยตลอด เหมือนกับ
ว่าเราคือครอบครัวเดียวกัน ขอบคุณที่ไม่ทอดทิ้งกัน
ค่ะ

ธิดา ทับโพธ์
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์

คุณครู โรงเรียนวัดผาทั่ง จ.อุทัยธานี

ฐิติมา เตงิน
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์

ธุรกิจส่วนตัว ร้านแอดไวซ์ จ.พะเยา
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อยากมีส่วนร่วม 
ในการช่วยเหลือสังคม

เหมือนที่มูลนิธิ 
ได้ให้โอกาสดิฉัน

“ขอขอบพระคุณทางมูลนิธิยุวพัฒน์เป็นอย่างสูง 
ส�าหรับโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนั้น ท�าให้ข้าพเจ้า
และครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากเดิมมาก ปัจจุบัน
ข้าพเจ้าได้ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบัญชี และเป็น 
ผู ้ดูแลหลักของครอบครัว ทุกครั้งที่ข้าพเจ้ามีโอกาสที่ได้
เป็นผู ้ให้จะรู ้สึกยินดีเสมอ เพราะครั้งหนึ่งข้าพเจ้าก็เป็น 
ผู้ได้รับโอกาสเช่นกัน จึงรู ้สึกเสมอว่าเราต้องส่งต่อให้กับผู้
อื่นด้วย กราบขอบพระคุณมูลนิธิยุวพัฒน์ส�าหรับโอกาสที่
มอบให้นะคะ”

“เป็นเหมือนเทียนแห่งความหวัง  แสงสว่างที่
ส่งมาให้ดั่งโอกาสจากผู้ที่มองไม่เห็นหนทาง  ปัจจุบัน 
ชีวิต ผมดีขึ้นมาก  ทุกวันนี้ยิ้มและมีความสุข ทั้งตัว 
ผมเองและครอบครัว  อยากให้มูลนิธิ ยุวพัฒน์ เป็น
เทียนแห่งความหวังเพื่อส่องแสงแห่งโอกาสให้น้องๆ
ที่ควรได้รับโอกาสนี้ต่อๆ ไปครับ  ขอบคุณ ครับ
ส�าหรับโอกาสที่มอบให้ผม ”

“ขอบคุณมูลนิธิยุวพัฒน์ที่สุดในชีวิต ที่ได้
ช่วยเปิดโอกาสทางการเรียนรู้ในวันนั้น ให้ดิฉันได้มี
โอกาสยืนในจุดที่เกินความคาดหวัง และท�าให้ดิฉัน
อยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมเหมือนที่
มูลนิธิได้ให้โอกาสดิฉัน”

พัชรินทร์ อ๊อดเอก
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์

พนักงานบัญชี บริษัท อัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ 
สปอร์ตคลับ จำ กัด จ.ปทุมธานี

ธนพล พรมคง
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์

ข้าราชการ โรงงานสร้างปืนใหญ่ 
และเครื่องยิงลูกระเบิด  ศอว.ศอพท. จ.ลพบุรี

นางสาวดวงใจ เชหมือ
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์

คุณครู โรงเรียนบ้านห้วยบอน
จ.เชียงใหม่
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บริจาคทุนทรัพย์
เพื่อการศึกษา

ความร่วมมือของ
ภาคีเครือข่ายการศึกษา
ในโครงการ “ร้อยพลัง
การศึกษา”

เพื่อช่วยเหลือเยาวชน
ขาดโอกาสผ ่ านงาน 
อาสาสมัครทั้งในแบบ
ครั้ งคร าวและแบบ 
ต่อเนื่อง

ความร่วมมือ 
และน้ำาใจจากผู้ใหญ่ใจดี

ช่วยเหลือเยาวชนให้ได้รับ
โอกาส

ความ
ร่วมมือ

การมี
ส่วนร่วม

...ทุนนี้ให้โอกาสในการเรียน
หนังสือของหนู หนูนำ เงิน
นี้ไปซื้ออุปกรณ์การเรียน 
หนังสือเรียน จ่ายค่าเทอม 
ช่วยแบ่งเบาภาระของที่บ้าน
ได้เป็นอย่างมากค่ะ หนูขอ
ขอบคุณที่มอบโอกาสนี้ 

ให้หนู และหนูรู้สึกโชคดีที่เป็น
นักเรียนทุนยุวพัฒน์

น้องธัญรัตน์ 
นักเรียนทุนยุวพัฒน์ 

จ.ชัยภูมิ
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ความร่วมมือ มูลนิธิยุวพัฒน์ได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือ 
จากภาคี/องค์กร เพื่อทำางานหรือสนับสนุนทุนทรัพย์ 

ในการช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาส

เพื่อพัฒนาการศึกษา 
ความร่วมมือของภาคีเครือ

ข่ายการศึกษาในโครงการ “ร้อย
พลังการศึกษา”   ที่เกิดชึ้นอย่างต่อ
เนื่องและขยายการท�างานในทุกๆ 
ปี โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ร่วมกับภาคี
หลักอีก 5 องค์กร ดังนี้ Learn 
Education, Teach for Thai-
l and , W inner Engl ish , 
a-chieve และเครือข่ายจิตอาสา

เพื่อสนับสนุนทุนทรัพย์และ
กิจกรรมเพื่อเยาวชน   

องค ์กรภาคเอกชนร ่วม
บริจาคเงินเพื่อการศึกษาและร่วม
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเยาวชนใน
โอกาสต่างๆ 

เพลินมาถึงทุกวันนี้ได้ 
ก็เพราะได้รับโอกาส 

และการศึกษาที่ดี ได้ต่อยอด 
และสร้างฝันของเราทั้งสอง

คนเป็นจริงได้ คือ  
การมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของ
ตนเอง…มาถึงวันนี้เราจึง

อยากร่วมทำ บุญให้กับเด็กๆ 
เพื่อเขาจะได้รับโอกาส 

และมีอนาคตที่ดี

คุณเพลินและเพื่อน
ระดมทุนการศึกษาในแคมเปญ  

“Youth For Young” 
โดย ร้านเสื้อผ้า Youth Tonic
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น้ำาใจจากองค์กร
ที่ร่วมสนับสนุน 
กิจกรรมและการสนับสนุน
ทุนการศึกษา "สง่น้องเรียน
สร้างเด็กดี" จากองค์กรต่างๆ กรต่�งๆ 

คลิกภาพอ่านรายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม IT’S TIME TO GIVE GOOD LOVE 
“CITIZEN OF LOVE” ครั้งที่ 3  โดย  
OneSiam และ ICONSIAM “มอบของขวัญ” 
ให้นักเรียนที่ขาดโอกาส 

แคมเปญ “ส่งสุขใส่กล่อง 
ส่งต่อรอยยิ้ม” 
โดย Kerry Express
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แบรนด์เสื้อผ้า GQ มอบเสื้อเป็นของ
ขวัญปีใหม่ให้กับน้องๆ นักเรียนทุน
ในแคมเปญ จากใจ…ถึงใจ จำ นวน 
2,500 ตัว

บริษัท Line ประเทศไทย จำ กัด มอบ 
MacBook จำ นวน 43 เครื่อง
และจอคอมพิวเตอร์ 4 จอ ให้กับ
โรงเรียนในเครือข่ายร้อยพลังการ
ศึกษาและให้กับร้านปันกันนำ ไป
จำ หน่ายเพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษา
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ร่วมสมทบทุนการศึกษา โดย

แคมเปญ Youth for Young  
YOUTH TONIC

แคมเปญ “Get & Give ช้อปปัน
น้ำ ใจ” บริษัท ทีพาร์ทเนอร์ จำ กัด 
ติวเตอร์ออนไลน์ Math Master-
class  

โครงการ Give for live นักเรียนชั้น 
ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ 

กิจกรรมเดิน-วิ่ง “DEMOCRACY 
RUN 24 Km. Virtual Run” 
บริษัท อควา ฟาวเดอร์ กรุ๊ป จำ กัด 

บริษัท ยูนิค ไทม์ แมชชีน

มานีมานะพาวิ่ง  มานีแอนด์มานะ

กิจกรรมสัมมนา Minted Acad-
emy Alumni “ชวนเพื่อนเก่ามา
อัพเดทเทรนด์ใหม่ 2020” บริษัท มิ้
นอิมเมจ จำ กัด
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แคมเปญ Limited Education ปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมในงาน Good  
Society Expo 2019 ในโซนพาวิลเลี่ยน โอกาส เอื้อ อนาคต  
Chance Change Child เมื่อวันที่ 10-13 ตุลาคม 2562 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหลายแบรนด์ดัง
เช่นเคย อาทิ บาร์บีคิวพลาซ่า, อินทนิลคอฟฟี่, Club21, After You, 
Grey Ray, Aday, ชาตรามือ, เจ้เค็งกุนเชียง, Line Thailand และ 
shopee ร่วมผลิตสินค้าและบริการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการ
ช้อปสินค้า Limited Education ลดความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา  
ระดมทุนเพื่อโครงการร้อยพลังการศึกษา

สนับสนุนสินค้า Limited Educaiton ได้ที่
https://www.limitededucation.org/

แบรนด์สร้าง คุณซื้อ น้องๆ ได้รับ

https://www.limitededucation.org/
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กิจกรรมดีๆ CSR Project จากสวนน้ำ  
รามายณะ จ.ชลบุรี  มอบบัตรเข้าใช้บริการ
เครื่องเล่นและกิจกรรมต่างๆ ในสวนน้ำ พร้อม
บัตรรับประทานอาหาร จำ นวน 80 ใบ

บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ มอบ
บัตรเข้าชม “วอล์คกิ้ง วิธ ไดโนซอร์ส – ดิ 
อารีน่า สเป็คแท็คคูลา” ณ อิมแพคอารีน่า 
เมืองทองธานี 

น้องฐิติมน นักเรียนชั้น ม.6

การได้ไปเที่ยวทัศนศึกษาสวนน้ำ  
ครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดี 
ได้ความสุข ความสนุก
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มอบ
โอกาสดีๆ ให้ได้รับประสบการณ์ 
ที่จะไม่มีวันลืม ขอขอบคุณมูลนิธิ
ยุวพัฒน์ที่สนับสนุนค่ะ

ผู้ใหญ่ใจดี บริษัท บีอีซี- เทโร เอ็นเตอร์เทน- 
เม้นท์ สนับสนุนบัตรละครเวทีระดับโลก 
The Lion King เดอะมิวสิคคัล ให้กับ
น้องๆ นักเรียนทุนยุวพัฒน์ ได้มีโอกาสเข้า
ชมการแสดง ณ  โรงละครเมืองไทยรัชดาลัย
เธียเตอร์
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องค์กรที่ร่วม
สนับสนุนทุน
การศึกษา

1 Minted Academy 
 Alumni

2 บริษัท คิงไว ประกันภัย จำ กัด 
 (มหาชน)

3 บริษัท เชคสเฟียร์ จำ กัด

4 บริษัท เช้าท์เทอร์นสกาย จำ กัด

5 บริษัท ซัน แพคเกจจิ้ง(2010) 
 จำ กัด

6 บริษัท ดาต้า โปรคอมพิวเตอร์
 ซิสเต็มส์ จำ กัด

7 บริษัท ที เค อะไหล่ยนต์

8 บริษัท ทีพาร์ทเนอร์ จำ กัด

9 บริษัท บ้านโบราน เชียงราย  
 จำ กัด

10 บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง 
 อินดัสตรี้ จำ กัด

11 บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี
 จำ กัด (มหาชน)

12 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ 
 จำ กัด (มหาชน) 

13 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล
 จำ กัด 

14 บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำ กัด
 (มหาชน)

15 บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์
 โฮเทลส์ จำ กัด 

16 บริษัท พี เอม ฟูด จำ กัด 

17 บริษัท โพ๊ช ครีเอทีฟ ดีไซน์ เฮ้าส์
 จำ กัด

18 บริษัท ไพรเวท เนอวานา จำ กัด
 (สำ นักงานใหญ่) 

19  บริษัท มิ้นอิเมจ จำ กัด 
 (สำ นักงานใหญ่) 

20 บริษัท เมอร์ค จำ กัด  
 (สำ นักงานใหญ่) 

21 บริษัท ยูนิค ไทม์ แมชชีน จำ กัด
 (สำ นักงานใหญ่) 

22  บริษัท รายา เฮริเทจ จำ กัด

23 บริษัท โลจิคอล เซอร์วิส 

24 บริษัท สยาม รีเทล 
 ดีเวลล็อปเม้นท์ จำ กัด 

25 บริษัท อควา ฟาวเดอร์ กรุ๊ป จำ กัด 

26 บริษัท ออดูรัส จำ กัด 

27 บริษัท อินฟินิท กรีน จำ กัด 

28 บริษัท เอส วี พี คอนซูมเมอร์ 

29 บริษัท เอส วี พี บุ๊ค-คีฟปิ้ง 

30 บริษัท เอส วี พี แอคเค้านท์ติ้ง กรุ๊ป 

31 บริษัท เอส วี พี ไอที จีเนียส 

32  มูลนิธิชุมชนโคราช 
 (ร้านโคราช ปันกัน) 

33  มูลนิธิทีเอ็มบี 

34 มูลนิธิศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต 

35 สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัท
 พรีเมียร์ จำ กัด
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สร้างการมีส่วนร่วม

มูลนิธิฯสร้�งก�รมีส่วนร่วมของคนในสังคม ผ่�นก�รบริจ�คทุนทรัพย์
เพื่อง�นพัฒน�ก�รศึกษ� และผ่�นก�รทำ�ง�น “อ�ส�สมัคร” ที่ได้ใช้

คว�มส�ม�รถและทักษะคว�มรู้ต่�งๆ สละเวล�เพื่อประคับประคองเย�วชน
ข�ดโอก�สให้อยู่ในระบบก�รศึกษ� ในปี 2562

ก�รมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้น มีดังนี้

แคมเปญระดมทุนก�รศึกษ� “ให้ไปต่อ” 
ร่วมกับเทใจดอทคอม

อาสาสมัครยุวพัฒน์ ร่วมบริจาค
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รวมจำ นวนอาสาสมัคร
(ม.ค. – ธ.ค.62)

แบ่งเป็น
พี่เลี้ยงอาสา

40 คน

โดยทั้งหมดได้ร่วมประคับประคอง 
ให้คำ แนะนำ  ให้กำ ลังใจนักเรียนทุน

รวม  8,246 คน

อาสาผู้ให้กำ ลังใจ 
(Pen Pal) 

119 คน

Student Volunteer 

18 คน

รวมชั่วโมงทำ งานของ
อาสาสมัคร

กว่า 2,400 ชั่วโมง

รวม 177 คน

อาสาสมัคร
ง�นอ�ส�สมัคร คือ อีกหนึ่งง�นที่สร้�งก�ร
มีส่วนร่วมของคนในสังคม โดยก�รสละเวล� 
ใช้คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และทักษะในด�้น
ต่�งๆ เพื่อช่วยเหลือประคับประคองเด็กข�ด
โอก�สให้อยู่ในระบบก�รศึกษ� ด้วยขั้นตอน
ก�รทำ�ง�นอ�ส�ที่เป็นระบบมีม�ตร�ฐ�น 
ส�ม�รถปฏิบัติง�นได้ทั้งแบบต่อเน่ืองและ
แบบครั้งคร�ว

อ่�นเพิ่มเติมเกี่ยวกับง�นอ�ส�
https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/volunteer/

คาเมน ลิม
Student 
Volunteer 
รุ่นที่ 4

พอได้มาคุยกับน้องๆ 
นักเรียนทุนทำ ให้เข้าใจความ
เป็นอยู่ของเขามากขึ้น และ
ทำ ให้เราเห็นตัวเองชัดเจน
ขึ้นด้วย ต่อไปตัวเราจะทำ 
อะไรเพื่อประเทศของเราได้

สนใจง�นอ�ส�โทร.
02 3011143

https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/volunteer/
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พี่เลี้ยงอาสา
ง�นอ�ส�สมัครแบบต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือ
ดูแล ประคับประคอง น้องๆ นักเรียนทุน ผ�่น
ช่องท�งก�รศื่อส�ร 2 ช่องท�ง  คือ 1. ก�ร
พูดคุยท�งโทรศัพท 2์. ช่องท�งออนไลน์ใน 
Facebook กลุ่มปิดนักเรียนทุนยุวพัฒน โ์ดย
มีระยะเวล�ในก�รปฏิบัติง�นเต่อเน่ืองเป็น
เวล� 4 เดือน 
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พี่เลี้ยงอาสา
รุ่น 7-9 จำ นวน

40 คน

นักเรียนที่ได้รับ
การดูแล จำ นวน

3,296 คน

พี่เลี้ยงอาสาท�าหน้าที่ รับฟัง ชวนคุย ชวน
คิด แนะน�าแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน
ทุนในประเด็น ดังนี้

การเรียน / ทุนการศึกษา
การใช้ชีวิตวัยรุ่น 
การรับมือกับภาวะอารมณ์
พัฒนาทักษาความคิดและการพัฒนาตนเอง
       ฯลฯ

ตัวอย่าง
เนื้อหา

Facebook 
กลุ่มปิด 

นักเรียนทุน
ยุวพัฒน์

คลิกชมกิจกรรม ปฐมนิเทศ พี่เลี้ยงอาสา

https://web.facebook.com/watch/?v=1185006924991455
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ผลที่เกิดขึ้น 
หลังจากมีพี่เลี้ยงโทร

ไปคุยด้วย

91% 91% 81% 73% 77%
รู้สึกว่า
ตัวเอง
มีคุณค่า

ได้รับ
ความรู้ใหม่

มีความมั่นใจ
ในตัวเอง
มากขึ้น

กล้าเปิด
ตัวเอง
มากขึ้น

อยากเปลี่ยน
แปลงพัฒนา
ตัวเองให้ดีขึ้น

จ�กก�รสอบถ�มนักเรียนทุน
จำ�นวน 278 คน จ�กทั้งหมด 
1,030 คน ที่ดูแลโดยพี่เลี้ยง
อ�ส� รุ่น 3-8
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ผลที่เกิดขึ้น 
หลังจากมีพี่เลี้ยงทางออนไลน์

(กลุ่มปิดเฟซบุ๊ค)

80% 74% 71% 80% 77%
น้องรู้จัก
ตัวเอง

น้องได้
พัฒนา
ตัวเอง

น้องรู้จัก
เป้าหมาย

ของตัวเอง

น้องรู้จัก 
ศักยภาพ

ของตัวเอง

น้องสามารถ
คิดวิเคราะห์ได้

จ�กก�รสอบถ�มนักเรียนทุนจำ�นวน 456 คน จ�กทั้งหมด 2,958 คน 
ที่ดูแลโดยพี่เลี้ยงอ�ส� รุ่น 6-8 
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ส่งกำาลังใจจากพี่ถึงน้อง 
Penpal day
อ�ส�ให้กำ�ลังใจผ่�นก�รตอบจดหม�ย 
นัก เ รี ยนทุ น เป็ นง �นอ�ส�ที่ ส �ม�รถ 
ทำ � ไ ด้ ทั้ ง แ บ บ ค ร้ั ง ค ร � ว แ ล ะ ต่ อ เ น่ื อ ง 
โดยมูลนิธิฯ จะเปิดรับสมัครอ�ส�ในกิจกรรม 
“Penpal Day” ที่จัดขึ้นใน 1-2 วัน เพื่อให้ 
พี่ๆ ได้เขียนข้อคว�ม ส่งกำ�ลังใจ ก�รให้ข้อคิด
ต่�งๆ ถึงน้องๆ นักเรียนทุนทั่วประเทศ

อาสาผู้ให้กำ ลังใจ
รุ่น 4-6 จำ นวน

119 คน

นักเรียนที่ได้รับ
การดูแล จำ นวน

2,523 คน

คลิกชมภาพบรรยากาศกิจกรรม Penpal day

ในส่วนของเราเอง
รู้สึกว่าได้ทำ สิ่งดีๆ ได้
อาหารใจให้กับตัวเอง 
และได้เติมอาหารใจ
ให้กับคนอื่นๆ ด้วย 

คุณณัฐปพน รัตนตรัย
อาสา Pen Pal Day รุ่น 4

https://web.facebook.com/watch/?v=301113704099432
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Student Volunteer
โครงก�รอ�ส� ร่วมกับ ยูนิเซฟ เปิดโอก�ส
ให้เย�วชน นักเรียน นักศึกษ�ม� ร่วมปฏิบัติ
ง�นอ�ส� เพื่อติดต�มนักเรียนทุน โดยทำ�
หน้�ที่ติดต�ม ชวนคุย ให้ข้อมูลเรื่องทุนก�ร
ศึกษ� และเขียนตอบจดหม�ยให้กำ�ลังใจ แก่
นักเรียนทุนในระดับส�ยส�มัญ (ม.1 – ม.6) 

Student Volunteer 
รุ่น 1-4 จำ นวน 

18 คน

นักเรียนที่ได้รับ
การดูแล จำ นวน

2,427 คน

ไรวินทร์ โกมลวิศิษฐกุล. 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
คณะวารสารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

งานอาสาเป็นงานที่ได้
ช่วยเหลือคนอื่นผมเอง

ก็มีความสุขทุกครั้ง
ที่มาทำ ครับ
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คำ�ขอบคุณจ�กใจของเด็กๆ ที่พี่ๆ อ�ส� 
ทุกคนได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือดูแลพวกเข�ใน

ครอบครัวยุวพัฒน์นี้

ขอบคุณสำาหรับคำาแนะนำานะคะ 
ขอให้พวกพ่ีทุกคนประสบความ 
สำ า เร็จ ในด้านการงานต่างๆ  
ขอให้เก็บความทรงจำาท่ีทำาให้
พวกหนูมีความสุข นำ พาให้พวก 
พี่ ๆ สู้ ต่ อ ไ ป ใ นวั น ที่ ท้ อน ะค ะ 
พวกหนูเป็นกำาลังใจให้ เสมอ  
รักพวกพี่ทุกคนค่ะ

น้องน้ำ ฝน 
นักเรียนทุนยุวพัฒน์ 

จ.นครสวรรค์

น้องศรินญา
นักเรียนทุนยุวพัฒน์ 
จ.นครศรีธรรมราช

น้องสุวิญชา 
นักเรียนทุนยุวพัฒน์ 

จ.สระแก้ว

น้องนวมินทร์ 
นักเรียนทุนยุวพัฒน์ 
กรุงเทพมหานคร

น้องกิตติศักดิ์ 
นักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ.ระยอง

น้องกัลยาลักษณ์
นักเรียนทุนยุวพัฒน์  จ.ศรีสะเกษ

“ขอบคุณพี่ๆ นะครับที่คอยให้ 
คำ ปรึกษามากมาย ทั้งการเรียน 
ปัญหาชีวิตและอีกหลายเร่ือง 
ทำา ใ ห้ผมรู้สึกว่ายังมีคนคอย
สนับสนุนและทำ ให้ผมไม่รู้สึกว่า
ผมอยู่คนเดียว”

ขอบคุณพวกพี่ๆ และผู้ใหญ่ใจดีทุกคน 
ทุกคนมากครับ ที่คอยให้คำาปรึกษา 
คอยเป็นห่วงและดูแลในทุกๆ ด้าน 
ทำาให้ผมมีวันน้ีมีโอกาสได้เรียนต่อ 
ส่ิงท่ีได้รับมาผมจะทำ ให้เกิดประโยชน์ 
...ขอบคุณท่ีท่ีเป็นครอบครัวเดียวกัน
ครับ

ขอบคุณพ่ีๆ ที่ให้คำาปรึกษามาโดยตลอด 
ขอให้พี่ๆ มีสุขภาพที่ดี ประสบความสำ เร็จ
ในด้านการงานนะคะ โดยเฉพาะพี่ดาว
หนูขอขอบคุณเป็นอย่างมากท่ีพี่คอยให้ 
คำ ปรึกษาคอยเป็นห่วงหนูตลอดมา หนูจะ 
นำาสิ่ง ท่ี พ่ีแนะนำามาใช้ประโยชน์ ใ ห้มาก 
ที่สุดค่ะ

ขอขอบคุณที่ ใ ห้คำ าปรึกษามาตลอด 
พวกพี่ๆ คือครอบครัวของหนู หนูภูมิใจ
มากค่ะที่ได้ทุนยุวพัฒน์

ขอบคุณสำาหรับคำาปรึกษาของ
พี่ๆ ทุกคนนะคะ ดีใจมากที่ได้มา
เป็นนักเรียนทุนยุวพัฒน์
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อาสาแบ่งปัน
ความรู้ 
ความสามารถ
ร่วมแบ่งปันบทคว�ม
ภ�พถ่�ย ภ�พว�ด 
โดยนักขียนอ�ส� อาสาสมัคร 

ร่วมจัดทำ ยุวพัฒน์สาร 
23 คน
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แคมเปญเพื่อ
การระดมทุน “ให้ไปต่อ” 
ชวนผู้ใหญ่ใจดีมอบโอก�ส
ให้น้องๆ ได้ไปต่อ 

มูลนิธิฯ จัดทำ�คลิปนักเรียนทุนยุว
พัฒน์  จำ�นวน 4 คลิป ในแคมเปญ
ระดมทุนก�รศึกษ� “ให้ไปต่อ” เพื่อ
ชักชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจ�คทุน
ก�รศึกษ�ระยะเวล� 1 ปี แก่เด็กข�ด
โอก�ส 410 คน จ�ก 82 โรงเรียน
ใน 30 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อต่อย
อดปัญญ�และทักษะที่มีในก�รสร้�ง
อน�คตท่ีดีและเป็นกำ�ลังสำ�คัญของ
ครอบครัวและประเทศต่อไป โดย
ผ่�นช่องท�งก�รบริจ�คของมูล
นิธิฯ และ platform ระดมทุนออนไลน์ 
เทใจดอทคอม ระหว่�งวันที่ 1 ต.ค. – 
31 ธ.ค.62 โดยส�ม�รถระดมทุนได้
ม�กกว่� 3 ล้�นบ�ท 

3,703,000
ผ่านเทใจดอทคอม

คลิกรูปภาพเพื่อชม

คลิกรูปภาพเพื่อชม

คลิกรูปภาพเพื่อชม

คลิกรูปภาพเพื่อชม

https://www.youtube.com/watch?v=RvQABMeuUw4
https://www.youtube.com/watch?v=yWveoBIHMHM
https://www.youtube.com/watch?v=OrhadZ7B5cI
https://www.youtube.com/watch?v=1kJdsHpb2pY
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สร้�งก�รมีส่วนร่วม
เพื่อโอก�สท�งก�รศึกษ�

สร้�งก�รมีส่วนร่วม
เพื่อช่วยเหลือโภชน�ก�รเด็ก

โครงการ “ร้านปันกัน” โครงการ “ฟู้ดฟอร์กู้ด”
พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย

สร้างการมีส่วนร่วมผ่านPlatform
เพื่อการขยายผล
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สังคมแห่ง
การแบ่งปัน
สร้�งก�รมีส่วนร่วมเพื่อ
โอก�สท�งก�รศึกษ�

สิ่งที่เร�มุ่งหวัง

สิ่งที่เร�ทำ�

www.pankansociety.com
pankansociety
pankansociety
adminpankan 
@ybbf.premier.co.th
Line ID: @pankansociety
02-3011096
081-9036639

อยากให้สังคมไทยเป็น “สังคมแห่งการแบ่ง
ปัน” ที่ยั่งยืน โดยมี ร้านปันกัน เป็นตัวกลางสร้าง
การมีส่วนร่วมของคนในสังคมและองค์กรต่างๆ 
ผ่านรูปแบบของการ “ปัน” อาทิ ปันสิ่งของ ปันเงิน 
ปันแรง ปันเวลา ปันความสามารถ ฯลฯ

1. ปลูกจิตส�านึกและขยายสังคมแห่งการแบ่งปัน
2. เป็นต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อการระดมทุน
   อย่างยั่งยืน  
3. ระดมทุนการศึกษาเพื่อเด็กขาดโอกาส

นำ มาเป็น
สินค้าแบ่งปันในร้าน

สร้างการ
มีส่วนร่วม

รับบริจาค
สิ่งของสภาพดี

เปลี่ยนเป็นทุนการศึกษา
เพื่อเด็กขาดโอากส



69

ขย�ยสังคมปันกัน

ต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม

โอก�สท�งก�รศึกษ�

สร้างการมีส่วนร่วมจาก 
นักปัน อาสาสมัคร และองค์กร

กว่า 420,000 ราย

521 องค์กร

ขยายพื้นที่การแบ่งปัน
สาขา/ pop up store/  

แฟรนไชส์

19 พื้นที่
คลังสินค้าแบ่งปัน

1  แห่ง

หมุนเวียนสิ่งของกลับมาใช้ประโยชน์ 
ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมลดปริมาณขยะ

ช่วยลดต้นทุนค่าครองชีพจาก 
การจำ หน่ายสินค้าแบ่งปันราคาย่อมเยา

ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ

ระดมทุนได้

65.3 ล้านบาท
คิดเป็นทุนการศึกษา

9,332 ทุน*
*ทุนการศึกษา 7,000 บาท/คน/ปี

อ่�นเพิ่มเติมได้ที่ร�ยง�นประจำ�ปี โครงก�รร้�นปันกัน www.pankansociety.com/report

https://pankansociety.com/report
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พี่อิ่มท้อง 
น้องอิ่มด้วย
สร้�งก�รมีส่วนร่วม 
เพือโภชน�ก�รเด็ก

www.food4good.in.th

food4goodth

info@food4good.in.th

02-301 1144

สิ่งที่เร�มุ่งหวัง

สิ่งที่เร�ทำ�

เด็กไทยทุกคนมีโภชนาการที่ดี สามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าสารอาหารครบถ้วน ซึ่งจะส่งผล
ให้เด็กๆมีพัฒนาการที่ดีสมวัยทั้งทางร่างกายและสมอง และมีอนาคตที่สดใสอย่างที่พวกเขาสมควร
ได้รับ 

โครงการ Food4Good จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่ายในสังคม ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ เพื่อระดมทุนทรัพย์และความรู้เข้ามา
ช่วยขับเคลื่อนงาน เชื่อมต่อหน่วยงานรัฐเข้ามาร่วมท�างานอย่างเข้มข้นในพื้นที่  ท�างานใกล้ชิดกับผู้
ดูแลเด็กและตัวเด็กเพื่อให้เกิดผลลัพท์การเปลี่ยนแปลงที่สามารถวัดผลได้ ทั้งภาวะโภชนาการของ
เด็กที่ดีขึ้นและความรู้ความเข้าใจเรื่องโภชนาการที่เด็กได้ติดตัวไป เพื่อดูแลตัวเองและผู้คนรอบข้าง
ในอนาคต

1. สนับสนุนโภชนาการที่ดีให้กับเด็กๆในประเทศไทย บรรเทาภาวะขาดสารอาหารในเด็ก  ให้
พวกเขาได้รับอาหารมีประโยชน์มีสารอาหารที่จ�าเป็นต่อการเจริญเติบโตครบถ้วนในทุกมื้อ และมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องโภชนาการอย่างถูกต้อง สามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต 

2. สร้างความร่วมมือกับธุรกิจอาหาร ร้านอาหาร และลูกค้า ผ่านกลไกการรับประทานอาหาร
ในชีวิตประจ�าวัน ให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคว�มร่วมมือและก�รมีส่วนร่วม

ธุรกิจอาหารและ
องค์กรที่ร่วมสนับสนุน

36 ราย

เงินบริจาคที่ระดมได้

1.9 ล้านบาท
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โภชน�ก�รเด็ก
ได้รับคว�มช่วยเหลือ

เด็กๆ ได้รับการดูแลด้านโภชนาการ

1,124 คน
โรงเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือ

8 โรงเรียน  
ใน จังหวัด แม่ฮองสอน

1. โรงเรียนบ้านแม่เงา     2. โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
3. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง    4. โรงเรียนบ้านนาดอย
5. โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก  6. โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ
7. โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง    8. โรงเรียนบ้านแม่สวด

ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา Food4Good มุ่งมั่นท�างาน เพื่อ
บรรเทาปัญหาภาวะขาดสารอาหารในเด็ก จัดหาอาหารที่มีประโยชน์สาร
อาหารครบถ้วนให้เด็กๆไปแล้วกว่า 1,380,000 มื้อ ช่วยเหลือเด็กๆ 
จ�านวน 4,323 คน รวมทั้งเสริมความรู ้เรื่องโภชนาการและสนับสนุน
การเกษตรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของแหล่งอาหารในโรงเรียน



ร่วมสนับสนุนภาคีเพื่อสังคมในด้านต่างๆ
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ด้านการช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชน

ด้านสนับสนุนการฟื้นฟู
สุขภาพกายและจิต

ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม
เพื่อส่วนรวม

ความเข้าใจในเด็กพิเศษ 
“มูลนิธิเดอะเรนโบว์รูม”
ช่วยเหลือเด็กป่วยยากไร้ 
“มูลนิธิยุวรักษ์”
ช่วยเหลือเยาวชนชนกลุ่มน้อย
ผู้ด้อยโอกาส
“มูลนิธิเยสุอิตเพื่อการศึกษา”
พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน “ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. เขาน้อย”
พัฒนาศักยภาพเยาวชน 
“โครงการโรงเรียนวันเสาร์”

โครงการข้อเข่าเทียมเพื่อผู้ป่วยยากไร้ 
“มูลนิธิศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต“
เพื่อการเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย 
“ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม”

ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข “มูลนิธิ
เพื่อคนไทย”
การลงทุนเพื่อช่วยเหลือสังคม
“กองทุนรวมคนไทยใจดี
ต่อต้านคอร์รัปชั่นผ่านการลงทุน 
“กองทุนธรรมาภิบาลไทย”
สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสิ่งแวดล้อม 
“มูลนิธิเอนไลฟ”



สนับสนุน
ก�รช่วยเหลือเด็ก

และเย�วชน
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Care Kind Cool
คว�มเข้�ใจเชิงบวกเกี่ยวกับ
คว�มต้องก�รพิเศษ

special rainbow

hello@therainbowroom.org

02-023 2396

ศูนย์ความเข้าใจในด้านบวกเกี่ยวกับความต้องการพิเศษ ที่ไม่แสวงหาก�าไร เป็นกลุ่ม
พ่อแม่, ครอบครัว และเพื่อนของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษด้านพัฒนาการและ
พฤติกรรม รวมถึงดาวน์ซินโดรม, ออทิสซึ่ม, แอสเพอร์เกอร์ส, พีดีดี เอ็นโอเอส, เซเรบรัล 
พัลซี, เอดีเอชดี และความท้าทายด้านพันธุกรรมอื่นๆ ส่งเสริมความเข้าใจในด้านบวกผ่าน
การแบ่งปันข้อมุล, ประสบการณ์, ก�าลังใจ และพลังเสริม แบบ “พ่อแม่สู่พ่อแม่”

ในปี 2562 มูลนิธิเดอะเรนโบว์ รูม ได้ด�าเนินการสร้าง
ความตระหนักในเชิงบวกเกี่ยวกับความต้องการพิเศษผ่านการ
แบ่งปันข้อมูล ประสบการณ์ ก�าลังใจ และพลังเสริม จากพ่อ
แม่สู ่พ่อแม่ โดยมีผุ ้เชี่ยวชาญให้ค�าปรึกษาภายใต้แนวคิด 
Care Kind Cool ร่วมกันประกาศความเท่ในมุมใหม่ ด้วย
การใส่ใจ มีน�้าใจกับคนทุกคน ทุกความสามารถ จนถึง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ตลอดปี เราได้ส�ารวจความ
พึงพอใจของผุ้ใช้บริการพบว่า

จัดอบรมบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้า
หน้าที่มูลนิธิฯ รวม 7 ครั้ง เพื่อพัฒนาการให้บริการ

ออกบูธให้ความรู้เพื่อเผยแพร่ความเข้าใจในงาน 
SENIT และงานตลาดน�้าใจ

กิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล The Rainbow 
Fun Run ครั้งที่ 8 มีผู้เข้าร่วม 1,300 คน ระดมทุน
ได้ 1.7 ล้านบาท

Excellent Good No Rating

เดอะ เรนโบว์ รูม

สร้างความตระหนักรู้เพื่อเด็กพิเศษ กิจกรรมของมูลนิธิฯ ในปี 2562

60% 1.4%38.6%
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ให้ชีวิต 
ให้อนาคต
เพื่อเด็กป่วยย�กไร้

yuvaraksa.foundation

yuvaraksa2529@gmail.com

02-314 5301 ต่อ 52-52

ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านรักษาพยาบาลและสุขพลานามัยของ
เด็กยากไร้ที่ด้อยโอกาสผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการสมทบค่าผ่าตัดหัวใจให้แก่เด็ก
ยากไร้, โครงการช่วยเหลืออาหารกลางวันและค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กก�าพร้า, จัดส่งนมผงให้เด็ก
ทารกที่มารดาติดเชื้อเอดส์และค่าอาหาร เป็นต้น

โครงการ “ร้านมูลนิธิยุวรักษ์” รับ
บริจาคสิ่งของสภาพดีเพื่อน�ามาเปลี่ยน
เป็นทุนสมทบการช่วยเหลือเด็กป่วย
ยากไร้ทั่วประเทศ ปัจจุบัน เปิดด�าเนิน
งาน 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดเสรีมาร์เก็ต 
เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ และ ซอยรามค�าแหง 
24

กิจกรรม “ตลาดน�้าใจ” จัดขึ้นปีละ
ครั้งบริเวณ ตลาดเสรีมาร์เก็ต เดอะไนน์ 
เซ็นเตอร์ รวบรวมองค์กรเพื่อสังคม ออก
ร้านและจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อสมทบ
เป็นเงินช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ของ
แต่ละมูลนิธิฯ 

มูลนิธิยุวรักษ์ 

เด็กๆ ได้รับ ความช่วยเหลือ 
ผ่านโครงการและกิจกรรม
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นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังได ้ข ่วยเหลือ
โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก โดยการบริจาคเงิน
และสิ่งของจ�าเป็นดังนี้ 

บริจาคตู้น�้าเย็นให้กับ โรงเรียน วัดสุนทร 
พิชิตาราม  อ.องค์รักษ์ จังหวัด นครนายก

บริจาคข้าวสารให้กับศูนย์เด็กเล็กชุมชน
ร่วมใจพัฒนา เขตประเวศ

มูลนิธิยุวรักษ์ได้ให้การช่วยเหลือ
เด็กเจ็บป่วยด้อยโอกาสและขาดแคลนทุน
ทรัพย์ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีและ
ต่อเนื่องได้ทั่วประเทศ รวมจ�านวน 373 
คนเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�านวน 76 คน 
จากโรคต่าง ๆ เช่น โรคขาดสารอาหาร 
กล้ามเนื้ออ่อนแรง มะเร็ง เบาหวาน ไต 
และโรคอื่น ๆ ที่รักษายาก

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ในปี 2562

จำ นวนเด็กป่วยด้อยโอกาส
ที่ได้รับการช่วยเหลือ

373 คน
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ช่วยเหลือเยาวชน
ชนกลุ่มน้อย
ผู้ด้อยโอกาส 
โครงก�รศูนยเ์รียนรู้เพ่ือชนกลุ่ม
น้อยผู้ด้อยโอก�สมีวัตถุประสงค์
เพ่ือช่วยเหลือผู้ย�กไร้และผู้ท่ีอยู่
ช�ยขอบของสังคม โดยจัดตั้ง
ชุมชนก�รเรียนรู้เซเวียร์ (XLC) ใน 
จังหวัดเชียงร�ย รับนักศึกษ� 
ท่ีหล�กหล�ย แต่ เ น้น ผู้ต้ อง 
ก � ร โ อ ก � ส ท � ง ก � ร ศึ ก ษ �
ท � ง ภ � ค เ ห นื อ แ ล ะ ลุ่ ม แ ม่ น้ำ �
โ ข ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ซึ่ ง จ ะ 
ให้คว�มสำ � คัญพิ เศษกับกลุ่ ม
ช�ติพันธุ โ์ดยมุ่งพัฒน�คว�ม
ส�ม�รถของเย�วชนให้มีคว�มรู้ 
ท � ง วิ ช � ก � ร คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ 
คว�มซื่อสัตย์เป็นสำ�คัญ

เด็กๆ จากหลากหลายชาติพันธุ์
ได้เรียนหนังสือ รวมถึงได้รับ
การดูแลและการปลูกฝังที่ดีใน
ด้านต่างๆ ดังนี้

เริ่มด�า เนินการในป ี 2560 มี
นักศึกษา 3 รุ่น จ�านวน 76 คน และใน
เดือนเมษายน 2563 จะมีนักเรียนรุ่นที่ 4 
เพิ่มจ�านวนประมาณ 35 คน ซึ่งนักศึกษา
เหล่านี้มาจากครอบครัวที่ยากไร้และจาก
หลากหลายชาติพันธุ์ ได้แก่ ปกากะญอ 
อาข่า ละหู่ ม้ง และอื่นๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ 
อาสาสมัคร และอาจารย์จากหลากหลาย
ประเทศรวม 20 คน เป็นผู้ดูแลการเรียน
การสอนและอบรมนักศึกษา

ด้�นก�รเรียน 

สนับสนุนการเรียนที่น�าไปสู ่การ
ประกอบอาชีพอย่างแท้จริง อย่างที่เรา
ทราบว่า นักศึกษาก�าลังเรียนหลักสูตร
ศิลปศาสตร์ภาษาอังกฤษของ มสธ และ
ทักษะอื่นๆเพิ่มเติมจากสถาบันเอง แต่
ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่สามในปีนี้ พวกเขา
ต้องเลือกสาขาวิชาเฉพาะ นั่นคือ ภาษา
อังกฤษเพื่อการสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการจัดการบริการ 
และภาษาอังกฤษเพื่อการบริการสุขภาพ 
ท�าให้เราต้องมีบุคลากรและวิชาต่างๆเพิ่ม
มากขึ้นกว่าปีก่อน แต่ทุกอย่างก็ด�าเนินไป 
และนักศึกษาได้เรียนอย่างเจาะลึกในสิ่งที่
ชอบเป็นพิเศษ

ด้านชีวิตการภาวนา

สนับสนุนให้นักศึกษาสวดภาวนา
ร่วมกันทุกเช้า รวมถึงศาสนกิจของตัวเอง 
อีกทั้งสอดแทรกการไตร่ตรองชีวิตใน
โอกาสต่างๆ

ด้านชีวิตกลุ่มและ
การช่วยเหลือ

สังคม

สนับสนุนให ้ช ่วยเหลือเพื่อน
นักศึกษาด้วยกันและชุมชนรอบข้าง เช่น 
การสอนหนังสือให้นักเรียนในหมู่บ้านทุก
วันเสาร์ เป็นต้น ส�าหรับปีนี้ นักศึกษาของ
เราบางคนได้เพิ่มการไปเยี่ยมและสอน
นักเรียนยากจนตามชายแดนไทยพม่าอีก
ด้วย 

*ด้านความเป็นผู้นำา

สนับสนุนให้เมีหลักสูตรคอร์สการ
เป็นผู้น�า โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่สาม 
เพื่อให้นักศึกษารู้จักการพัฒนาศักยภาพ
ของตัวเองในด้านต่างๆ เพื่อการท�างาน
ร่วมกับผู้อื่นในอนาคต ด้วยการเป็นผู้น�า
ที่เปี ่ยมด้วยหัวใจแห่งการรับใช้และช่วย
เหลือเพื่อนพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยาก

BaanXavier

bannxavier@gmail.com
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ช่วยเหลือดูแล
เด็กเล็ก
พัฒนาผ่าน 
การเรียนรู้

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โดยโรงพยาบาลล�าสนธิร่วมกับ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) เขาน้อย ในสังกัด อบต.เขาน้อย จ.ลพบุรี เพื่อการขยายผลศูนย์เด็กเล็กคุณภาพตามแนวทาง 
health education มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน Active learning ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ที่เด็ก
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โดยใช้ทักษะ 5 ด้าน ผ่านการเล่นเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็ก ท�าให้มี Execu-
tive function (EF) มีคุณครูเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้และเด็กลงมือกระท�าด้วยตนเอง โดยมีกิจวัตรประจ�าวันที่
คงเส้นคงวาสม�่าเสมอ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้วยต้นทุนต�่าแต่ได้ผลตอบแทนสูง มี
ความเป็นธรรมและเท่าเทียม เป็นการพัฒนาเด็กตามศักยภาพของเด็กทุกคนเพื่อเป็นต้นทุนทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าให้
กับสังคมและประเทศ

เด็กเล็กได้รับการพัฒนาเรียนรู้ผ่านการเล่น
และประสบการณ์ชีวิตตามแนวคิด Active Learning เกิดผลลัพธ์ดังนี้

การขยายผลในพื้นที่
ของจากเดิมมี  
18 ศูนย์

เพิ่มเป็น 12 ศูนย์
รวมเป็น
30 ศูนย์

เด็กผ่านกระบวนการ 
active learning 

เพิ่มขึ้น 
จำ นวน 550 คน
ยอดรวมสะสมเป็น

จำ นวน 1,357 คน

ครูผ่านการฝึกอบรม 
(training) จาก ศพด.

เขาน้อยปี  
จำ นวน 42 คน

รวมยอดครู 
ผ่านการอบรมไปแล้ว 
ทั้งสิ้น 118 คน

หลังจากการอบรม
มี ศพด.ได้รับการเยี่ยม
เสริมพลังจากทีมโค้ช 
จำ นวน 30 ศูนย์
(ให้ข้อเสนอแนะ

ด้าน บริหาร วิชาการ 
พัฒนาการเด็ก กิจวัตร
ประจำ วัน วินัยเชิงบวก 

และอื่นๆ )

ศพด.อบต.เขาน้อย
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การผลการสุ ่มประเมินEF (Executive 
Function)* ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ ่าน
โครงการ health education (high scope 
LB) จ�านวน 5 ศูนย์เทียบกับค่ากลางของ
ประเทศไทยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

*Executive Functions ทักษะการบริหาร
จัดการตนเองขั้นสูง เป็นกระบวนการทางความคิด
ระดับสูงของสมองส่วนหน้าที่มีความเกี่ยวข้องกับความ
คิด ความรู้สึก และการกระท�า

“เด็กอ�ยุ 3-4 ปี ท่ีผ่�น
โครงก�ร health education 
เด็กมีทักษะ EF สูงกว ่� 
ค ่�กล�งเฉล่ียกล�งของ
ประเทศ”
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พัฒนาศักยภาพ 
ของเด็กๆ 
จากสิ่งที่เขาสนใจ

โครงการโรงเรียนวันเสาร์ ก่อตั้งจากแนวคิดที่ว่าเด็กจะพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่ก็ต่อเมื่อได้เรียนในสิ่งที่สนใจ 
เริ่มต้นจากการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆ ให้เห็นว่าการเรียนรู้ก็น่าสนใจ มีทางเลือกมากกว่าการเรียนในห้องเรียน
เพียงอย่างเดียวการจัดการเรียนรู้ในแบบฉบับ Saturday School คือความใส่ใจ ความต่อเนื่อง ภายใต้ตัวแปรส�าคัญ
คือครูที่จะชักชวนเด็กๆ ให้พัฒนาตัวเองจากสิ่งที่เรียน  

ด้านเด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู ้ที่นอกเหนือจากรายวิชา
ของการศึกษาในระบบ ได้ค้นพบศักยภาพและความสามารถ
ด้านใหม่ ๆ ผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียน ทั้งยังได้รับการ
สนับสนุนให้พัฒนาศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองได้สูงสุดและ
สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกของตัวเองได้ในที่สุด

ด้านชุมชน

การส่งเสริมพัฒนาชุมชน และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชุมชนด้วยทรัพยากรที่มีในชุมชน สร้างความตระหนักใน
ปัญหาให้เกิดแก่ทุกคนในชุมชนผ่านกระบวนการขยายกรอบ
แนวคิดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในชุมชน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ในปี 2562

SaturdaySchoolThailand

https://www.saturday- 

school.org

E-mail: saturdayschool 

thailand@gmail.com

ด้านสังคม

การร่วมมือกับสถาบันทางสังคมไม่ว่าจะ
เป็นสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว เพื่อ
สร้างและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสร้างการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมให้เป ็นไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นต่อไปอีก อีกทั้งยังขยายขอบเขต
การเรียนรู้ที่ไม่ได้จ�ากัดแค่เพียงห้องเรียนให้เกิด
การเรียนรู ้ในรูปแบบใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้
ทุกทีให้กับสมาชิกในสังคมทุกคนด้วยไม่ว่าจะ
เป็นเด็กและเยาวชน หรืออาสาสมัคร



สนับสนุนก�รสร้�ง
ก�รมีส่วนร่วม
เพื่อส่วนรวม
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ร่วมสร้างสังคม
อยู่ดีมีสุข ร่วมสร้าง

สังคม
อยู่ดีมีสุข

www.khonthaifoudaition.com

khonthaifoundation

khonthaifoundation.in.th

02-301 1038

มูลนิธิเพื่อคนไทย คือองค์กรสาธารณประโยชน์ที่มุ ่งเน้นการสร้างร่วมมือของคนไทยทุกคนและองค์กรทุกภาค
ส่วนในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาสังคมผ่านกลไกความร่วมมือในด้านต่างๆ

พลังของพลเมืองตื่นรู้
Active Citizen

กลไกความร่วมมือ
Collaborative 

Platform

กลไกการลงทุนทางสังคม
กองทุนรวมคนไทยใจดี 
กองทุนรวมธรรมภิบาลไทย
เทใจดอมคอม
กองทุนสื่อเพื่อความ
ยุติธรรมในสัคม

กลไกความร่วมมือ
ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

กลไกงานสื่อสารสังคม
งานสื่อสารสังคม

ผสานทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์
Resource

Mobilization
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การลงทุน 
เพื่อช่วยเหลือ
สังคม

กองทุนรวมคนไทยใจดี BKIND คือกลไกระดมทรัพยากรทางการเงินผ่านตลาดทุนในรูปแบบกองทุน
รวม เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเงินบริจาคของนักลงทุนในการต่อชีวิต สร้างอนาคตแก่ผุ ้มีความ
ต้องการ เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จ�ากัด สถาบัน เช้นจ์ 
ฟิวชั่น ภายใต้มูลนิธิบบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิยุวพัฒน์ และมูลนิธิเพื่อ
คนไทย

ลงทุนในหุ้นของบริษัท

ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม 4 ด้าน 

ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล 

และการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม

ผ่านการบริจาคค่าธรรมเนียมจัดการ

ให้กลับคืนสู่สังคมไทยผ่านมูลนิธิที่มี

ส่วนร่วมเพื่อสังคม

ประเด็น

ผู้สูงอายุ บัดดี้โฮมแคร์ กลไกดูแลผู้สูงอายุยากไร้
ความรุนแรงต่อผู้หญิง  chatbot
การศึกษา Saturday School
สุขภาพ ละอ่อนน้อยหายใจม่วน
เด็กและครอบครัว พัฒนา plateform ฝึกทักษะพ่อแม่
 ในการสื่อสารกับลูกวัยเด็กและวัยรุ่น
การจ้างงาน พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมสำ หรับ
 ผู้ทำ การผลิตที่บ้าน
แก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
 330 ชม.

โครงการ

สร้างความยั่งยืน

แสวงหาผลตอบแทนในระยะยาว

BKIND.fanpage

โครงการเพื่อสังคมที่ได้รับอนุมัติและสนับสนุนใน ปี 2562

จำ นวนผู้ได้รับประโยชน์

6,465 คน

1 หน่วยงาน

(คลิกชื่อโครงการเพื่ออ่านเพิ่มเติม)
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ต่อต้าน
คอร์รัปชั่น 
ผ่านการลงทุน

กลไกสร้างการมีส่วนร่วมในด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชันผ่านการ
ลงทุน เกิดจากความร่วมมือของภาคตลาดทุน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และประชาชนทั่วไป 
โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 11 บริษัท ซึ่งมีมูลค่ากองทุนภายใต้การบริหารกว่า
ร้อยละ 90 ของตลาดทุนรวมได้ร่วมจัดตั้งกองทุนรวมหุ้น 12 กองทุนที่แยกการบริหารอย่างอิสระ  
เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการก�ากับดูแลกิจการที่ได้รับการประเมินจากสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับดีมากและดีเลิศ (CG Rating Score 4-5) และ
เป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านทุจริต (Thai CAC)

กองทุนรวม
ธรรมาภิบาลไทย

ความร่วมมือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน (บลจ.) 11 บริษัท 

ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
CG Rating 4-5

นำ ค่าธรรมเนียม
จัดการกองทุน

เพื่อไปสนับสนุนการทำ งาน
ต่อต้านคอร์รัปขั่น

โครงการ CAC SME Certification

โครงการพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้การต่อต้านคอรร์รัปชั่นในห้องเรียน 

โครงการเพิ่มศักยภาพการดำ เนินงานข้อตกลงคุณธรรม 

โครงการหมาเฝ้าบ้าน 

โครงการ Big Open Data เพื่อการต่อต้านคอร์รัปชั่น

โครงการนำ ร่องบัตรคะแนนชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

โครงการเพื่อสังคมที่ได้รับอนุมัติและสนับสนุนใน ปี 2562

จำ นวนผู้ได้รับประโยชน์

3,875 คน

(คลิกชื่อโครงการเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

http://www.cgfundthailand.com/
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Platform ออนไลน์ 
สร้�งก�รมี
ส่วนร่วมระดมทุน
เพื่อสังคม

มีจุดเริ่มต้นจากความต้องการช่วยเหลือกลุ่มคนที่อยากท�าเรื่องดีๆ เพื่อสังคม 
ซึ่งก็มีทั้งที่เป็นองค์กรไม่แสวงก�าไร NGOs กลุ่มคน และกิจการเพื่อสังคม (social 
enterprise) เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถท�าเรื่องดีๆ ให้เกิดขึ้นจริง และขยาย
ผล มูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และ สถาบัน ChangeFusion จึงร่วมกันสร้างพื้นที่กลาง
เพื่อชักชวนให้น�้าใจหลั่งไหลเข้ามาที่ “เทใจดอทคอม” นอกจากนี้สมาชิกของ 
เทใจดอทคอมยังสามารถมีส่วนร่วมติดตามผลการด�าเนินโครงการที่ตนบริจาคและ
สามารถติดต่อพูดคุยกับเจ้าของโครงการได้โดยตรง

ประเด็นทางสังคม ได้แก่
เด็กและเย�วชน 44 โครงก�ร ผู้สูงอ�ยุ 2 โครงก�ร
สิ่งแวดล้อม 6 โครงก�ร 
ผู้พิก�รและผู้ป่วย 10 โครงก�ร
สัตว ์5 โครงก�ร อื่นๆ 9 โครงก�ร

เทใจดอทคอม

ผลลัพธ์การมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือสังคม
ผ่านเทใจดอทคอมในปี 2562

ยอดบริจาครวม 

24.4 ล้านบาท
จำ นวนผู้บริจาค 

6,023 คน

จำ นวนผู้ได้รับประโยชน์

3,875 คน

www.taejai.com 

taejaidotcom

info@taejai.com 

098-615-5885
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สื่อสาร
เพื่อสังคม

กลไกเพื่อการยกระดับมาตราฐานจริยธรรม
สื่อผ่านการตกลงใช้มาตรฐานร่วมกัน ได้แก่ หลัก
ความจริงและความถูกต้อง ความเป็นอิสระไม่มีผล
ประโยชน์ขัดกัน ความเป็นธรรมและความตรงไป
ตรงมา โดยความร่วมมือระหว่างเช้นจ์ เวนเจอร์ 
จ�ากัด กับมูลนิธิเพื่อคนไทย 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปี 2562

โครงการระบบข้อมูลเปิดขนาดใหญ่เพื่อการ

ต่อต้านคอร์รัปชั่น Big Open Data

โครงการCrowdsourcing Platform

เพจต้องแฉ 

โครงการ NEwsWorthy 

ผู ้ ให ้บริการพื้นที่กลางสานพลังสื่อ (Media 
Service Provider) แก่ภาคีเครือข่ายภาคสังคมที่มุ่งเน้น
การขับเคลื่อนงานพัฒนาความยั่งยืนด้วยการ ร้อยพลัง 
หรือระดมความเชี่ยวชาญจากสื่อหลากหลายแพลตฟอร์ม
ผนึกก�าลังเป็นกระบอกเสียงร่วมขยายผลงานสื่อสาร
สาธารณะของภาคสังคมให้เข้าถึงประขาชนกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง 

โครงการเพื่อสังคมที่ได้รับอนุมัติ
และสนับสนุนใน ปี 2562

งานสื่อสารสังคมกองทุนสื่อ
เพื่อความยุติธรรมในสังคม

(คลิกชื่อโครงการเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

ผสานความร่วมมือของ 8 องค์กรสื่อ 
ในนาม “เครือข่ายสื่อร่วมพัฒนาความ
ยั่งยืน” รวม 14 สำ นัก/ช่องทาง
ก่อตั้งแพลตฟอร์ม G-Youth โดย 
บริษัท เทลสกอร์ จำ กัด มูลนิธิฟริดริช
เนามัน (ประเทศไทย) มูลนิธิเพื่อคนไทย
และ 7 มหาวิทยาลัยร่วมกันสร้างกลไก  
“นักสื่อสารเยาวชน” โดยเปิดตัวครั้งแรก
ในงาน Good Society Expo 2019 
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ร้อยพลังเชื่อมต่อ
ทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน

กลไกร้อยพลังความร่วมมือองค์กรที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมในประเด็นต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้า 
ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา การจ้างงานผู้พิการ ไปจนถึงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนและผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ด้วยการท�าหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อทรัพยากรหรือทุนประเภทต่างๆ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ภาคีเครือข่าย ทุนทรัพย์ 
ฯลฯ ไปสนับสนุนหรืออ�านวยความสะดวกให้เกิดการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบและเกิดผลลัพธ์ทางสังคมมากขึ้น

ในปี 2562 โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศได้จัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในหลากหลายประเด็น โดยใน
แต่ละกิจกรรมมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อขยายผลและเสริมสร้างสนับสนุนการท�างานขององค์กรขับเคลื่อนพัฒนา
สังคม โดยการเชื่อมต่อกับทรัพยากรที่จ�าเป็น

ร้อยพลังการศึกษา เพื่อการพัฒนา

เยาวชนขาดโอกาส มีนักเรียน คุณครู 

ในเครื่อข่ายร้อยพลังการศึกษา ได้รับ

ประโยชน์จากการใช้เครื่องมือและการ่วม

กิจกรรมในโครงการฯ

 นักเรียน 15,000 คน  จาก 84 

โรงเรียน 30 จังหวัด 

 คุณครูเข้าร่วมอบรมกิจกรรม 

“ร้อยพลังเพื่อนครู” ทั้งหมด 155 คน 

แบ่งเป็นครูคณิตฯ ผุ้ใช้เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น 

88 คน ครูภาษาอังกาผู้ใช้ วินเนอร์ อิง

ลิข 13 คน และ ครูผู้ดูแลนักเรียนทุน 

(มูลนิธิยุวพัฒน์) 54 คน

ได้รับการสนับสนุนพื้นที่จัดงานโดย 

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 1,500 ตรม.

ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมและ 

ภาครัฐ พัฒนาเหนื้อหาและกิจกรรม 

เกิดการขยายผลจาก 17 องค์กร  

ผู้ร่วมงานสู่ความร่วมมือกว่า 120 

องค์กร 

การจัดนิทรรศการและเสวนากว่า 

120 กิจกรรม 

มีจำ นวนผู้เข้าร่วมงานแบ่งเป็น 

องค์กร 31 องค์กร ประชาชนกว่า 

1,500 คน  และอาสาสมัครช่วย

เหลืองานในโซนต่างๆ  735 คน

เครือข่ายสื่อร่วมสนับสนุนการ 

นำ เสนอข่าวสาร 56 ราย 

งาน Good Society Expo รวม

หนึ่งแรงเป็นล้านพลัง สร้างเครือข่าย 

“พลเมือง ที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม”  

Active Citizen ผ่านประเด็นทางสังคม 

5 ประเด็นหลักในโซนต่างๆ ได้แก่ 1. โซน 

โอกาส/เอื้อ/อนาคต 2.โซนสิ่งแวดล้อม 

3. โซนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

4.โซนสังคมร่วมรวมเราทุกคน 5. โซนอยู่

อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความ

สุข โดยกิจกรรมมีผลลัพธ์และการขยาย

ผล ดังนี้

กิจกรรมและผลลัพธ์จากโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2562

(คลิกรูปอ่านเพิ่มเติม) (คลิกรูปอ่านเพิ่มเติม)

www.thailandcollabo-

rationforchange.com 

ThailandCollaboration-

ForChange

tcfe@ybf.premier.co.th

02 301 1038
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กองทุนสื่อ
เพื่อความยุติธรรม

ในสังคม

งานสื่อสาร
สังคมผลลัพธ์ รวม

ผลผลิต
ภาคี

(องค์กร/โครงการ)

การมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนา

สังคมไทยยั่งยืน

161 องค์กร

735 คน

1,664 คน

100 คน

500 คน

722 คน

1,861 คน

1,122 คน

1,632 คน

741 คน

217 คน

3,420 คน

5,874 คน

-

-

15,000 คน
60,465 คน
195 องค์กร

6,022 คน 11 องค์กร 22 องค์กร

6,465 คน
1 องค์กร

2,344 คน -

-

- -

3,875 คน
210 องค์กร

26 องค์กร 21 องค์กร 21 องค์กร

88,149 คน
406 องค์กร

6,022 คน
34 องค์กร

76 โครงการ 7 โครงการ

ชุมชนออนไลน์
ร่วมสร้างสังคม

แบ่งปัน

ความร่วมแรง
ภาคตลาดทุน
แบ่งปันสังคม

ความร่วมมือ
ภาคตลาดทุนและ

ภาคสังคมสร้างเสริม
ธรรมาภิบาลและ

ต่อต้านคอร์รัปชัน

ความเข้มแข็ง
ของระบบนิเวศสื่อ
ที่สร้างผลบวก

ต่อสังคม

การมีส่วนร่วม
เพื่อส่วนรวม

ของคนในสังคม

312 องค์กร

ผู้รับประโยชน์
(หน่วย : คน

/องค์กร)

พลเมือง
ที่มีส่วนร่วม
(คน/องค์กร)
ผู้บริจาค

อาสาสมัคร

คน/สื่อ
ร่วมกิจกรรม



90

เพื่อความเป็น
หนึ่งเดียว 
ของสิ่งแวดล้อม
และมนุษย์

www.enlivefoundation.com 

www.krabienliveseakayak.

com

enlivefoundation

02 301 1015

มุ ่งสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาต ิ
และสร้างองค์ความรู้ระบบนิเวศอย่างเป็นวิชาการ เพื่อน�าไปสู่การ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ ท้องถิ่น และชุมชน  โดยการเชื่อมโยงและสร้างภาคี
เครือข่าย

จากภารกิจหลักของมูลนิธิเอ็นไลฟในการประสานความ
ร่วมมือ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ใน
การบริหารจัดการและสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั ่ง ทรัพยากรป่าไม้และชุมชน ให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการด�าเนินโครงการต่างๆ 
ในปี 2562 สามารถขยายผลความร่วมมือในส่วนของภาครัฐ 
ชุมชน รวมถึงผู ้ประกอบการได้ครอบคลุมและเพิ่มมากขึ้น ใน
การร่วมด�าเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมาย

มูลนิธิเอนไลฟ

โครงการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปี 2562

ความร่วมมือ
และการมีส่วนร่วม

ภาครัฐ  = 20 หน่วยงาน
ผู้ประกอบการ  = 70 ราย
โรงเรียน  = 9 โรงเรียน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  = 2 แห่ง
ชุมชน  = 31 หมู่บ้าน
เยาวชน  = 150 คน
นักท่องเที่ยว  = 12,000 คน
เกษตรกร  = 600 คน
พื้นที่ที่ได้รับการดูแลและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 82.2 ไร่
ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจในโครงการ
อุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล จ.กระบี่  
705 ล้านบาท
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ดำาเนินงาน ในการพัฒนาโครงการ 2 ด้าน ดังนี้

งานพัฒนาโครงการด้านทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งพื้นที่จังหวัดกระบี่

งานพัฒนาโครงการด้านทรัพยากรป่าไม้และชุมชน
พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล
โครงการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่งทะเล บนพื้นที่บ้านเกาะจำ  
โครงการตอบแทนคุณระบบนิเวศ บนพื้นที่แหลม
พระนาง-ไร่เล 
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพัฒนาในพื้นที่เกาะกลาง
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยผ่าน
กิจกรรมงานเทศกาลกีฬาทางน้ำ 

โครงการป่าครอบครัว “บ้านมะกะโท” 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่รายงานประจำ ปี มูลนิธิเอนไลฟ 
http://www.enlivefoundation.com/index.php/th/annual-report-th

http://www.enlivefoundation.com/index.php/th/annual-report-th


สนับสนุนก�รฟื้นฟู
ด้�นสุขภ�พก�ย

และจิต
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โครงการ 
ข้อเข่าเทียม
เพื่อผู้ป่วยยากไร้ 

www.newjointforlife.com 

newjointforlife

newjointforlife@gmail.com

098 880 9656

เกิดจากการรวมตัวของทีมศัลยแพทย์กระดูกและข้อม, 
วิสัญญี, พยาบาล, นักกายภาพบ�าบัด ร่วมใจกันออกเดินทาง
ไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลห่างไกล และ
ยังมีกิจกรรมเสริมคือ บริจาคทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน
ด้อยโอกาสในพื้นที่นั้นๆ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2557 และได้จด
ทะเบียนจัดตั้งเป็น มูลนิธิศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิตปี 2559

Happy Walk Operation ด�าเนินการเผ่าตัดในปี 2562 มีผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือและใช้เงินบริจาคเป็นค่าใช้
จ่ายในการผ่าตัดดังนี้

บริจาคทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์  จ�านวน 210,000 บาท
บริจาคเครื่องห้ามเลือดชนิดไฟฟ้า 1 เครื่อง ราคา 280,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลเบตง จ. ยะลา

คลิกชม Happy walk operation
ครั้งที่ 9 จ. ศรีสะเกษ

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

วันที่ดำ เนิน
โครงการ

โรงพยาบาลที่ร่วม
โครงการ

จังหวัด จำ นวน
ผู้ป่วย
(คน)

จำ นวน
ข้อ

ค่าใช้จ่าย
ในการผ่าตัด

(บาท)

11-12 ม.ค. 62 โรงพยาบาลเบตง ยะลา 12 12 1,124,366

15-17 ก.พ. 62 โรงพยาบาลสตูล สตูล 33 50 4,072,660

23-25 ส.ค. 62 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 21 32 2,250,001 

https://www.youtube.com/watch?v=qDfdlGJtDRM&feature=youtu.be
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เพื่อการเข้าถึง
คุณภาพชีวิตระยะ
สุดท้าย 

www.cheevamitr.com 

Cheevamitr

info@cheevamitr.com

084 095 5564
อ่านเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมได้เที่ 

https://www.cheevamitr.com/events/lists

บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ากัด ถือก�าเนิดขึ้นจาการท�างานของภาคประชาชนเพื่อภาคประชาชนอย่าง
แท้จริง โดยจัดให้มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ให้ทุน การศึกษาด้านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และประสานความร่วม
มือกับทั้งภาครัฐเอกชน เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู ้ และบริการสาธารณสุขในการดูแล
สุขภาพให้เกิดคุณภาพชีวิตระยะสุดท้ายได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อชีวิตปลายทางที่มีทางเลือกอย่างเหมาะสม 
พอดี สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ส�าหรับทุกคนในทุกมิติ

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจการเตรียมตัวสู ่
ชีวิตระยะสุดท้ายในปี 2562 

ชีวามิตร ได้จัดท�าสื่อชุดความรู ้คุณภาพชีวิตระยะ
ท้าย “อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข” และ
ชุดความรู ้วิดีโอคลิป “คู ่มือชีวามิตร ลมหายใจสุดท้ายที่
เป็นสุข” เผยแพร่ทาง on line รวมทั้งการจัดอบรม Ex-
clusive Talk และการเสวนา เพื่อท�าให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ แก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
ให้ตระหนักเห็นความส�าคัญของการดูแลแบบประคับ
ประคอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแนวทางการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อน�าสู ่การเตรียมตัวให้เกิดคุณภาพชีวิตระยะท้าย 
มีส่วนในการช่วยขับเคลื่อนนโยบาย ปลูกฝังทัศนคติ สิทธิ
ทางกฎหมาย องค์ความรู้ส�าคัญแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง น�าสู่การ
มีส่วนร่วมในภาคของการปฏิบัติให้การดูแลแบบประคับ
ประคองเกิดขึ้นจริงได้

ผลลัพธ์ท�าให้ประชาชน ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยเกิด
ความเปลี่ยนแปลงมีทัศนคติในการเตรียมความพร้อม 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

เป ิดกว้างเข ้าใจความหมายของการดูแลแบบประคับ
ประคอง (Palliative Care) เพื่อการตายดีมากขึ้น มี
การเตรียมการเขียน Living Will และการวางแผน Ad-
vance Care Plan ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายทั้งต่อครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศโดย
รวม

คลิกชมคลิป “คู่มือชีวามิตร”

https://www.youtube.com/watch?v=uRqJLgj3ge4


ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



96เย�วชนข�ดโอก�ส

อ�ส�สมัคร ภ�คีเครือข่�ยก�รศึกษ�
และภ�คสังคม

พนักง�นมูลนิธิฯ

ผู้บริห�รโรงเรียน/ ครู สถ�บันก�รศึกษ� 
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ผู้มีส่วนได้เสีย พันธกิจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองและการดำาเนินงาน
ที่สำาคัญ

เยาวชนขาดโอกาส

ผู้บริหารโรงเรียน
/ ครู

สถาบันการศึกษา
/เขตพื้นที่การศึกษา

มอบโอกาสทางการศึกษา
ประคับประคองให ้จบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาเยาวชน

ท� างานร ่วมกันเพื่อพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส และพัฒนา
โรงเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล�้า
ทางการศึกษา

นักเรียนได้เข้าถึงการเรียนการ
สอน ทีี่มีคุณภาพ

ได้รับโอกาสทางการศึกษา
มีที่พึ่ งพิ งนอกเหนือจากบุคคลใน
ครอบครัว
มีชีวิตที่ดีขึ้น มีทางเลือกในการด�ารงชีวิต
สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

การท�างานที่มีประสิทธิภาพร่วมกับภาคี
เครือข่ายและมูลนิธิฯ ในโครงการเพื่อ
พัฒนาการศึกษาและเยาวชน
ได้รับเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาการเรียนการ
สอน
พัฒนาบุคลากรในโรงเรียน
ช่วยเหลือนักเรียนขาดโอกาสในโรงเรียน

ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

บริหารจัดการกองทุนการศึกษาอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ
คัดเลือกนักเรียนทุนที่มีความจ�าเป็นที่สุด
ในการรับทุน
ติดตามดูแลนักเรียนทุนอย่างต่อเนื่องผ่าน
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อลดอัตราการ
ออกจากระบบการศึกษา
ปลูกฝังจิตส�านึกที่่ดี เพื่อให้เยาวชนได้
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในสังคม

ประสานการท�างานร่วมกับคุณครูเพื่อการ
คัดกรองนักเรียนขาดโอกาสให้ได้รับความ
ช่วยเหลือ
รjวมกันก�าหนดทิศทาง / วางแผนงานใน
การพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน
จัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับประสบการณ์
การใช้เครื่องมือในโรงเรียน

สร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับ
บุคลากรในโรงเรียน
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ผู้มีส่วนได้เสีย พันธกิจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองและการดำาเนินงาน
ที่สำาคัญ

ภาคีเครือข่าย

อาสาสมัคร

ด้านการศึกษา

ภาคีเครือข่าย
ภาคสังคม

ท�างานร่วมกันเสมือนหนึ่งทีม
เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาและ
ลดความเหลื่อมล�้าทางการ
ศึกษา

เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้มี
ส ่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือดูแล
เด็กขาดโอกาส

สนับสนุนการท�างานของแต่ละ
ภาคีเพื่อช ่วยเหลือสังคมใน
ด้านต่างๆ

สามารถน�าเครื่องมือ นวัตกรรม และ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ไปใช้ในโรงเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากรในโรงเรียนสนับสนุนและเข้าใจ 
และมีความรู ้ ความช�านาญในการใช ้
เครื่องมือต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และส่วนรวม
ได้ใช้ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของ
ตนเองในการท�างานอาสาสมัคร
ได้รับประสบการณ์ ข้อคิดที่เกิดขึ้นจาก
การท�างานอาสาสมัครเพื่อน�ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ�าวัน
ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงของปัญหาการ
ขาดโอกาสและช่องทางอื่นๆ ที่ช่วยเหลือได้
ได้รับรู้ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและประโยชน ์
ที่ได้จากการท�างานอาสาสมัครทั้งทางตรง
และทางอ้อม

สามารถด�าเนินงานได้อย่างราบรื่น และ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้
การระดมทุน และการใช้เงินทุนเพื่อการ
ด�าเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส

รับทราบและติดตามแผนการด�าเนินงาน
เพื่อสาธารณะประโยชน์ของแต่ละภาคี
จัดท�ารายงานที่เกี่ยวข้องตามมาตราฐาน
เดียวกับมูลนิธิฯ 

ลงพื้นที่ติดตามการใช ้เครื่องมือ เก็บ
ข้อมูล ผลลัพธ์ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิด
ขึ้น น�ามาแก้ไขปรับปรุงร่วมกัน
ประสานงานร่วมกันในทีม วางแผนงาน 
ก�าหนดทิศทางเพื่อการท�างานร่วมกับ
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

บริหารจัดการงานอาสาสมัครอย่างเป็น
ระบบเพื่อให้งานอาสาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
อาสา เด็กๆ ได้รับประโยชน์และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างไร
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ผู้มีส่วนได้เสีย พันธกิจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองและการดำาเนินงาน
ที่สำาคัญ

ผู้บริจาคสนับสนุน
(องค์กร/บุคคลทั่วไป)

พนักงาน

รับบริจาคเงินจากทั้งองค์กร
และบุคคลทั่วไปเพื่อมอบเป็น
ทุนการศึกษาและสนับสนุนการ
ด�าเนินงานโครงการของมูลนิธิฯ

ท�างานเพื่อช่วยเหลือเด็กขาด
โอกาสและสร้างการมีส่วนร่วม
ของสังคม
สนับสนุนและพัฒนาความ
สามารถของพนักงาน
สร้างโอกาสและความก้าวหน้า
ในการท�างาน

เด็กขาดโอกาสได้รับประโยชน์จากเงิน
บริจาค
การน�าเงินบริจาคไปใช้เป็นไปอย่างโปร่งใส

ได้ท�างานช่วยเหลือสังคม
ผลตอบแทนและสวัสดิการ รวมถึงความ
มั่นคงและความก้าวหน้าในการท�างาน
ได้พัฒนาความสามารถและศักยภาพ
สภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี

จัดท�ารายงานประจ�าป ี รายงานราย
ไตรมาส รายงานการเงิน เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ เพื่อแสดงผลการ
ด�าเนินงาน การบริหารจัดการ และการน�า
เงินบริจาคไปใช้ เพื่อสาธารณประโยชน์ 
และการด�าเนินงานในโครงการต่างๆ 
แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนที่
มูลนิธิฯ ได้รับ และกิจกรรมต่างๆ ของ 
มูลนิธิฯ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่าง
สม�่าเสมอ

การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการเป็น
ไปตามมาตราฐาน
จัดการฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะ 
และประสิทธิภาพในการท�างาน
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ ในการท�างาน
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท�างานร่วมกัน 
และความผูกพันในองค์กร
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เงินบริจ�คและก�รใช้งบประม�ณ
ร�ยง�นก�รเงิน

เงินบริจ�ครับ

เงินบริจ�ครับ
และแหล่งที่ม�

เงินบริจ�ครับ
แบ่งต�มวัตถุประสงค์

เงินบริจ�คออก
เพื่อส�ธ�รณะประโยชน์

เงินบริจ�คออก
เพื่อก�รบริห�รจัดก�ร

เงินบริจ�คออก สถ�นะท�งก�รเงิน ร�ยง�นของผู้สอบบัญชี
รับอนุญ�ต
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ร�ยง�นก�รเงิน

เงินบริจ�ครับ
และแหล่งที่ม�

(มกร�คม – ธันว�คม 2562)

รวม319.7
ล้านบาท

แหล่งที่มา

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ร้านปันกัน

กองทุนเพื่อโครงการสาธารณประโยชน์

บุคคลทั่วไป

องค์กรทั่วไป

ร้านอาหารและภัตตาคาร

สนับสนุนสินค้าเพื่อการกุศล

ล้านบาท

125.5

51.4

65.3

31.5

34.4

8.7

2.1

0.8
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เงินบริจ�ครับ
แบ่งต�มวัตถุประสงค์

(มกร�คม – ธันว�คม 2562)

สนับสนุนง�นที่เป็น Platform เพื่อก�รขย�ยผล 
และง�นเพื่อสังคมร่วมกับภ�คีต่�งๆ

เพื่อง�นพัฒน�เย�วชนข�ดโอก�ส

319.7
ล้านบาท

22%

23%

0%

55%

สนับสนุนงานที่เป็น platform
เพื่อการขยายผล

และงานเพื่อสังคมร่วมกับภาคีต่างๆ 
68.7 ล้านบาท          

เพื่องานพัฒนาเยาวชน
ขาดโอกาส

74.7 ล้านบาท       

สนับสนุนโครงการและ
การดำ เนินงานของมูลนิธิฯ

176.1 ล้านบาท

ดอกเบี้ยรับ
0.2 ล้านบาท

รายละเอียด

รายละเอียด

งานที่เป็น Platform เพื่อการขยายผล 
1. เพื่อโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน “โครงการ ฟู้ด ฟอร์ กู้ด” 2.1

งานสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม
1. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
 - กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย 27.3
 - กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมในสังคม 6.0
 - กองทุนรวมคนไทยใจดี 4.2
2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายจิตอาสา 3.4
3. เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ “มูลนิธิเอนไลฟ” 0.8
4. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอื่นๆ  2.0

งานเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
1. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ “มูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม” 3.1
2. เพื่อโครงการขยายผลศูนย์เด็กเล็กตามแนวทาง Health Education 0.6
3. เพื่อช่วยเหลือด้านการเรียนรู้และการศึกษา
 - โครงการครูผู้นำ การเปลี่ยนแปลง “Teach For Thailand” 6.7
 - โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชนกลุ่มน้อย ผู้ด้อยโอกาส 1.3
   “มูลนิธิเยซูอิตเพื่อการศึกษา”
 - โครงการโรงเรียนวันเสาร์ Saturday School 0.6

งานสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต
1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล 9.3
    “มูลนิธิศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต”
2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย “ชีวามิตร” 1.3

รวม 68.7

1. งานทุนการศึกษา 71.2
2. กิจกรรมพัฒนาเยาวชน 0.9
3. งานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 1.3
4. งานโครงการร้อยพลังการศึกษา 1.2

รวม 74.7

ล้านบาท

ล้านบาท
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(มกร�คม – ธันว�คม 2562)

          
เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน

12.2 ล้านบาท          

          
เพื่อสาธารณประโยชน์

275.5 ล้านบาท       

96%
4%

รายละเอียด

เพื่อสาธารณประโยชน์  275.5 96%

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน 12.2 4%

รวม 287.7 100%

%ล้านบาท
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เงินบริจ�คออก
เพื่อส�ธ�รณประโยชน์ 

(มกร�คม – ธันว�คม 2562)

เพื่อสนับสนุน ง�นที่เป็น platform เพื่อก�รขย�ยผล 
และง�นภ�คสังคมอื่นๆ ร่วมกับภ�คีต่�งๆ

เพื่อง�นพัฒน�เย�วชนข�ดโอก�ส

275.5
ล้านบาท

50%50%

สนับสนุนงานที่เป็น
Platform เพื่อการขยายผล

และการทำ งานเพื่อสังคม
ร่วมกับภาคีต่างๆ 
137.5 ล้านบาท       

งานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส 

138 ล้านบาท       

รายละเอียด

รายละเอียด

งานที่เป็น Platform เพื่อการขยายผล 
1. ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน “โครงการร้านปันกัน” 58.2
2. เพื่อโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน “โครงการฟู้ดฟอร์กู้ด” 4.5

งานสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม
1. ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข “มูลนิธิเพื่อคนไทย” 24.7
2. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
 - กองทุนธรรมาภิบาลไทย 7.4
 - กองทุนสื่อ เพื่อความยุติธรรมของสังคม 4.1
 - กองทุนรวมคนไทยใจดี 5.2
3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายจิตอาสา 2.0
4. เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ “มูลนิธิเอนไลฟ” 7.5
5. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอื่นๆ  1.3

งานช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
1. เพื่อการช่วยเหลือเด็กป่วยยากไร้ “มูลนิธิยุวรักษ์” 1.0
2. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ “มูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม” 2.8
3. เพื่อโครงการขยายผลศูนย์เด็กเล็กตามแนวทาง Health Education 1.1
4. เพื่อการเรียนรู้และการศึกษา
 - โครงการครูผู้นำ การเปลี่ยนแปลง Teach For Thailand 6.6
 - โครงการ โรงเรียนวันเสาร์  Saturday School 0.6

งานสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต
1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล 8.7 
   “มูลนิธิศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต”
2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย “ชีวามิตร” 1.8

รวม 137.5

1. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โครงการร้อยพลังการศึกษา) 78.7
2. งานทุนการศึกษา 52.8
3. งานดูแลนักเรียนทุน 5.3
4. ยุวพัฒน์สาร & ฯลฯ  1.2
รวม 138

ล้านบาท

ล้านบาท
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เงินบริจ�คออก
เพื่อสนับสนุนก�รบริห�รง�น  

(มกร�คม – ธันว�คม 2562)

12.2
ล้านบาท

68%

7%

3%
3%

3%

3%
3%
2%

2%

2%
4%

รายละเอียด

1. เงินเดือนและสวัสดิการ 275.5

2. ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ 0.9

3. ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์ 0.4

4. ค่าเช่ารถและค่าขนส่ง 0.4

5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ หน่าย 0.3

6. ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ 0.4

7. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่าย 0.4

8. ค่าสาธารณูปโภค 0.2

9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 0.2

10. ค่าบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์ 0.2

11. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  0.5

รวม 12.2

ล้านบาท



106สถ�นะท�งก�รเงิน
ยอดคงเหลือ

รายละเอียด

เงินทุนยกมา (1 มกราคม 2562) 43.6

รับบริจาค 319.7

บริจาคออก 287.7

คงเหลือ 31 ธันวาคม 2562 75.6

ล้านบาท



107ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต
และงบก�รเงิน



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



ข้อมูลทั่วไป

ปัจจัยคว�มเสี่ยง โครงสร้�งก�รจัดก�ร

คณะกรรมก�ร ติดต่อมูลนิธิฯนโยบ�ยพัฒน�
และก�รดูแลบุคล�กร
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ปัจจัยคว�มเสี่ยง

การมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนขาดโอกาส
เป็นการสนับสนุนทุนระยะยาวต่อเนื่อง 3-6 
ปีต่อคน ดังนั้นจึงอาจจะมีความเสี่ยงใน
กรณีความผันผวนของสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปี  มูลนิธิฯ 
จึงได้เตรียมการส�ารองเงินทุนการศึกษาไว้ 
50% เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้นักเรียนได้จนครบตามที่
ตั้งใจไว้

“โครงการร้อยพลังการศึกษา” งานเพื่อการ
พัฒนาเยาวชน เป็นการท�างานร่วมกับภาคี
การศึกษาและโรงเรียนในเครือข ่าย ซึ่ง
เป็นการท�างานในระยะยาวและต้องอาศัย
เวลา เพื่อท�าความเข้าใจ ปรับตัว แก้ไข
ปัญหา และประสานงานกันอย่างเป็นระบบ 
การติดตามผลการท�างาน รวมถึงการให้
ความรู ้และเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งส�าคัญ เพื่อให้แน่ใจได้ว่า
แต่ละเครื่องมือต่างๆ ในโครงการฯ จะเป็น
ประโยชน์ให้กับนักเรียนขาดโอกาสได้จริง

การคัดเลือกนักเรียนทุนเป็นงานส�าคัญล�าดับ
แรกในการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กขาด
โอกาสที่มีความจ�า เป ็นที่สุด  ดังนั้น
กระบวนการคัดเลือกจึงต้องอาศัยความคิด
เห็นของคุณครูที่อยู ่ใกล้ชิดและรู ้จักเด็กๆ 
เป็นอย่างดี  รวมถึงระบบการสมัครออนไลน์
จะต้องมีความแม่นย�าในการจัดเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ

เพื่อให้การท�างานของมูลนิธิฯ ทั้งในด้านการ
ช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาสและการสร้าง
ความร่วมมือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ มูลนิธิฯ จึงมีขั้นตอนในการ
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะ
สมในการปฏิบัติงาน ร ่วมถึงการพัฒนา
ศักยภาพและขยายอัตราก�าลังให้สอดคล้อง
กับแผนงานที่ได้ตั้งไว้ในแต่ละปี  ลดอัตรา
การ เข ้า-ออก ของพนักงานเพื่อรักษา
ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู ้และเข้าใจในงาน
เป็นอย่างดี
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โครงสร้�ง
ก�รจัดก�ร

คณะกรรมการยุวพัฒน์

โครงการฟู้ดฟอร์กู๊ดคณะกรรมการบริหาร
โครงการร้านปันกัน

งานบริหาร
ร้านปันกัน

งานปฏิบัติการ
ร้าน

และกิจกรรม
สัญจร

(ภาคีเครือข่าย)

งานขยาย
ธุรกิจ

สาขาและ
แฟรนไชส์

โครงการ
พัฒนา
โรงเรียน
คุณธรรม

งานคลัง
สินค้า

และโลจิสติกส์

งานจัดการ
ห่วงโซ่

อุปทานและ
ฐานข้อมูล

โครงการ
ทุนการศึกษา

โครงการ
พัฒนาการศึกษา

งานสื่อสารและ
พัฒนาสัมพันธ์

งานพัฒนา
เพื่อเยาวชน 
ขาดโอกาส

งานสร้างความร่วมมือ
และพัฒนาการมีส่วนร่วม

งานจัดการ
อาสาสมัคร

งานวิเคราะห์
และจัดการข้อมูล

งานสื่อสาร
องค์กร

งานบริหาร
มูลนิธิฯ

งานบัญชี
และการเงิน

งานทรัพยากร
บุคคล

งานบริหาร
จัดการ

โครงการฯ
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คณะกรรมก�ร

นายวิเชียร พงศธร    ประธานกรรมการ

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์    กรรมการและเหรัญญิก

นายสุรเดช บุณยวัฒน   กรรมการ

นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์   กรรมการ

นางกฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์  กรรมการ

นางสาวทิพย์ชยา พงศธร  กรรมการ

นางสาวโมนา ศิวรังสรรค์  กรรมการและเลขานุการ
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นโยบ�ยพัฒน�
และก�รดูแลบุคล�กร

เพื่อให้พนักงานได้เติบโตในสาย
งานอาชีพ พร้อมๆกับมูลนิธิอย่างยั่งยืน 
มูลนิธิได้จัดให้มีแผนพัฒนาความรู ้ 
ทักษะ และความสามารถในการท�างาน
อย่างต่อเนื่องส�าหรับแต่ละคน โดยจัด
ให้มีการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ทั้งใน
ด้านความรู ้ในงานที่ท�า รวมถึงการฝึก
จากการลงมือท�าจริง (workshop) 
โดยมีผู ้เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ โดย
เฉพาะเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู ้ เปิด
โอกาสในการให้บุคลากรวางแนวทาง
การเรียนรู ้และพัฒนารายบุคคลเพื่อ
สร้างโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพ
และส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู ้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้มูลนิธิสามารถด�าเนิน
งานให้ลุล่วงตามพันธกิจ พนักงาน
ถือเป็นเรื่องที่มูลนิธิให้ความส�าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ก�าหนด
กระบวนการสรรหาคัดเลือก และ 
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม สามารถ
เทียบเคียงได้กับหน้าที่งานประเภท
เดียวกันในองค์กรอื่น นอกจากนั้น
แล้วยังท�าแผนส�าหรับเส้นทางการ
เติบโตสายอาชีพของพนักงานแต่ละ
คน เพื่อดึงดูดให้พนักงานที่มีความ
สามารถสนใจมาร่วมงานกับมูลนิธ ิ
และเติบโตร่วมกับมูลนิธิอย่างยั่งยืน

เพื่อสร ้างแรงจูงใจในการ
ท�างาน มูลนิธิได้จัดให้มีสวัสดิการ
อื่นๆ นอกเหนือจากสวัสดิการที่ 
กฏหมายก�าหนด เช่น กองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ ส่งเสริมให้มีการออมผ่าน
ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ จัดให้มีการ
ประกันสุขภาพ, อุบัติ เหตุ และ
ประกันชีวิต การตรวจสุขภาพประจ�า

พัฒนาบุคลากร

การดูแลพนักงาน
ปี รวมถึงจัดให้มีห้องพยาบาลดูแลโดย
แพทย์และพยาบาลอาชีพ และมีบริการ
รถรับ-ส ่ง ตลอดจนสวัสดิการเงิน 
ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ

ในเรื่องความปลอดภัยในการ
ท�างานทั้งในด้านชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมการท�างาน มูลนิธิได้จัดให้
เป ็นไปตามกฏหมายและมาตรฐาน
สากล มีการให้ความรู้แลฝึกอบรมเรื่อง
ความปลอดภัย และสุขอนามัยต่างๆ 
เพื่อให้ตระหนักถึงความส�าคัญและ 
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด มีการจัดให้มี
การซ้อมหนีไฟประจ�าปี รวมถึง การ
วิเคราะห์เรื่องระดับแสงสว่าง และ
ตรวจวัดระดับฝุ ่นละอองในอากาศ 
และความดันเสียงรอบบริเวณพื้นที่
ท�างาน

ส่งเสริมในเรื่องความเป็นอยู ่ที่ดี
และสันทนาการ เพื่อสนับสนุนการ
ท�างานเป็นทีม แลกเปลี่ยนประสบ- 
การณ์และความรู้ จัดให้มีกิจกรรมร่วม
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้าง
ความสามัคคีในกลุ่มพนักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาด้านความ
คิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้แสดงออกและมีความคิดริเริ่ม
ใหม่ๆ ในการท�างาน 

สนับสนุนให้บุคลากรได้มี
ประสบการณ์ตรงเพื่อเข้าถึงและเข้าใจ
ความเป็นอยู ่สภาพชีวิตของนักเรียน
ขาดโอกาสและบริบทของชุมชน 
โรงเรียน โดยการลงพื้นที่เยี่ยม
นักเรียนทุน และการติดตามโรงเรียน
ในโครงการฯ

มูลนิธิยังมุ ่งเน ้นส่งเสริมให้
พนักงานเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบใน
การมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาสังคมให้
เกิดความยั่งยืน โดยสนับสนุนให้
บุคลากรมีจิดอาสาช่วยเหลือสังคมใน
ด้านอื่นๆ นอกจากงานประจ�าของมูล
นิธิฯ จัดให ้มีวันลากิจเพื่อสังคม 
สามารถใช ้วันลากิจในการร ่วม
กิจกรรม เป็นอาสาสมัคร ในงานเพื่อ
สังคมได้
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เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค  
ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์  
แขวงหนองบอน เขตประเวศ  
กรุงเทพฯ 10250

ybf@ybf.premier.co.th

yuvabadhanafoundation.org

facebook.com/yuvabadhana

yuvabadhana line @BOS9702T

02 3011094-5
02 3011437

https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/home/
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https://page.line.me/bos9702t

