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รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์...

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เ ็็กไทยทุกคนควรไ ้็รับโอกาสและเ ้้าึึง
การ ึึกษาท่�ี คุ่ณภาพและการปลูกัังท่�็  ่ โ็ย
เฉพาะเ ็็ก้า็โอกาสควรไ ้็รับควาี ่่วยเหลือ
เป็นลำา็ับแรก โ็ยทุกคนในสังคีี่ส่วน่่วยแก้ไ้
ปัญหาการ ึึกษาไทยไ ้็ ้็วยการ ่่วยเหลือตาี
กำาลังและึักยภาพท่�ี ทั่�งในรูปแบบทุนทรัพยแ์ละ
ทุนีนุษย์  นอกจากเรื�องการึึกษาแล้วีูลนิิิฯ 
ยังให้ควาีสำาคัญในประเ็็นทางสังคีอื�นๆ ไป
พร้อีกัน ้็วยเพราะทุกปัญหาท่�เกิ็ ึ้�นในสังคี
ย่อี ่ีควาีเก่�ยวเนื�องสัีพันิ์ต่อกัน

• ่่วยเหลือเยาว่น้า็โอกาสไ็้เ ้้าึึงการ
ึึกษาท่�ี คุ่ณภาพ

• ล็ควาีเหลื�อีลำ�าทางการึึกษาและอัตรา
การออกจากระบบการึึกษา โ็ยการสร้าง
เครือ้่ายควาีร่วี ืีอระหว่างโรงเร่ยน ภาค่
การึึกษา เพื�อพัฒนาการเร่ยนการสอนและ
การเสริีสร้างคุณิรรีจริยิรรีในโรงเร่ยน

• สรา้งการี่ส่วนรว่ี้องคนในสังคี องค์กร/
ภาค่ ่่านการระ็ีทุนและการทำางานอาสา
สีัครอย่างเป็นระบบ

• ำ็าเนินงานโครงการท่�เป็นกลไก (platform)
การระ็ีทุนและควาีร่วีีือ เพื�อการ
้ยาย่ลทางสังคี

• สนับสนุนการทำางาน้องภาค่ท่�ทำางานเพื�อ
สังคีในประเ็็นท่�หลากหลาย

ดำ�เนินง�นโดยตรง

ง�นสนับสนุน

คว�มร่วมมือเพื่อสร้�ง
ก�รเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม
Collaboration for Change

สร้�งก�รมีส่วนร่วม
เพื่อช่วยเหลือ

เย�วชนข�ดโอก�ส

สร้�งโอก�ส
ท�งก�รศึกษ�

และพัฒน�เย�วชน
ข�ดโอก�ส

สนับสนุนภ�คีเพื่อสังคม
เพื่อก�รขย�ยผล
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ภาพรวมในปี 2563

ภายใต้สึานการณ์การแพร่ระบา็้อง COVID-19 ทั�วโลก 
และในประเทึไทย ่ึ�งส่ง่ลต่อเึรษฐกิจและสังคี รวีไปึึง
การเลื�อนการเปิ็ภาคเรย่นปีการึึกษา 2563 ออกไปประีาณ
หนึ�งเ็ อืนครื�ง จากปกติ 16 พฤษภาคี ไปเป็นวันท่� 1 กรกฏาคี 
2563 และนักเร่ยนส่วนใหญต้่องปรับตัวกับการเร่ยนออนไลน์
่ึ�งยิ�งตอกยำ�าควาีเหลื�อีลำ�าให้เห็น่ั็้ึ�น การ ำ็าเนินการในป ี
2563 ้องีูลนิิิฯ จึงี่การ้ยับ/ปรับเปล่�ยนไปตาี่่วงเวลา
เปิ็-ปิ็เทอีเ่่นกนั แต่ีูลนิิิฯ ยังคงีุ่งีั�นท่�จะ ำ็าเนินงาน
เพื�อให้ไ็้่ลลัพิ์ตาีท่�ตั�งเป้าหีายไว้ให้ไ็้ีากท่�สุ็ โ็ยในป ี
2563 ี่นักเร่ยน้า็โอกาสท�่ไ็้รบัควาี ่่วยเหลือ ่่านโครงการ
ต่างๆ ท่�ี ูลนิิิฯ ำ็าเนินงานโ็ยตรง 38,000 คน อ่กทั�งส่งเสริี
ให้ี่กระบวนการพัฒนาคุณิรรีในโรงเรย่นโ็ยี่โรงเรย่นต่างๆ 
ท่�อยู่ในเครือ้่าย ็ังน่� โครงการทุนการึึกษา 2,100 โรงเร่ยน 
โครงการพัฒนาโรงเร่ยนคุณิรรีี 410 โรงเร่ยน โครงการ 
ร้อยพลังการึึกษา 85 โรงเร่ยน รวีทั�งหี็ (ไี่นับโรงเร่ยน 
ท่�ทับ่้อนกนั) กว่า 2,400 โรงเร่ยน เพื�อเพิ�ี โอกาสเ ้้าึึง 
การึึกษา พัฒนาคุณภาพการึึกษา และพัฒนาทักษะ่่วิต 

ในส่วนการประคับประคองนักเร่ยนท่�้ า็ท่�พึ�ง นอกเหนือ
จากงาน็ูแลติ็ ตาีนกัเร่ยนทุนท�่ทำาตาีปกตอิยู่แล้ว ีูลนิิิฯ 
ไ ้็ริเริ�ี จั็ ต�ังุ่ีนุีนกัเร่ยนทุนยุวพัฒนร่์วีกับ 14 โรงเร่ยน
ในเครอื้่าย เพ�ือเปิ็พ�ืนท่�ให้นกัเรย่นไ ้็พฒันาทักษะการ ำ็าเนิน
่่วิต รู้จกัตนเอง เหน็คุณค่าในตนเอง  การต�ังเปา้หีายใน่่วิต 
ฯลฯ ในส่วนการสร้างการี่ส่วนร่วีกับุ่ี่น ไ ้็ริเริ�ี นำาร่อง
โครงการสร้างควาีร่วี ืีอระหว่างโรงเร่ยนและุ่ี่นเพื�อ 
บูรณาการ การเร่ยนรู้สู่การพฒันาทกัษะอา่่พ (Community 
Engagement) ร่วีกับ 3 โรงเร่ยน 

นอกจากน�่ี ูลนิิ ฯิ ยังคงทำางานในส่วน้องการสร้างการ
รับรู้เก�่ยวกับการ้า็โอกาสทางการ ึึกษาเพื�อสร้างการี่ส่วน
ร่วีในการ่่วยเหลือเยาว่น้า็โอกาส ท�ังในรูปแบบ้องการ
ทำางานอาสาส ัีคร การสนบัสนุนเงินทุนการ ึึกษา การบริจาค
สิ�ง้อง
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เด็กขาดโอกาส ได้เข้าึึงการศึกษา นำ�าใจและความช่วยเหลือท่ีได้รับ

ได้รับโอก�สท�งก�รศึกษ�

นักเรียนทุนในคว�มดูแล 
9,120 คน

มีนักเรียนที่จะจบก�รศึกษ�ในเดือน
เมษ�ยน2564 ประม�ณ 600 คน

โรงเรียนในเครือข่�ยร้อยพลังก�รศึกษ� 
85 โรงเรียน ใน 30 จังหวัด

รับบริจ�คเพื่อโครงก�ร ทุนก�รศึกษ�, โครงก�ร
ร้อยพลังก�รศึกษ� และโครงก�รพัฒน�
โรงเรียนคุณธรรม  
 69.6 ล้�นบ�ท

อ�ส�สมัครร่วมพัฒน�เย�วชน  

103 คน

นิเทศอ�ส� 

52 คน

วิทย�กรอ�ส� 

27 คน 

มีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์ 3 ด้�นหลัก ดังนี้ 

เข้�ถึงก�รศึกษ�
9,120 คน

คุณภ�พก�รศึกษ�
16,000 คน

ทักษะชีวิต
38,280 คน

*นักเรียนที่ใช้เครื่องมือจะทับซ้อนกันและเป็นกลุ่นนักเรียนมัธยมต้นเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้น
เครื่องมือ Winner English ที่มีนักเรียนชั้น ป.3 – ป.6  ที่  ได้ใช้เครื่องมือด้วย

ลดคว�มเหล่ือมลำ้�ท�งก�รศึกษ� 

79.1% 90.1%

กำ�ลังจะจบ ม.6 
หรือ ปวช. 3  

ในเดือน เม.ย.64 

จบ ม. 3 และเรียนต่อ ม.4 
หรือ ปวช. 1

ในปีก�รศึกษ� 2563

อัตร�คงอยู่ของนักเรียนทุน
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ความก้าวหน้าในการทำางานเพ่ือช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาส

ง�นทุนก�รศึกษ� “ส่งน้องเรียนสร้�งเด็กดี” ง�นพัฒน�เย�วชน โครงก�รร้อยพลังก�รศึกษ�

2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563

จำ�นวนนักเรียน 6,102 7,689 10,082 9,120 
ข�ดโอก�ส
ในคว�มดูแล (คน)

เงินทุนก�รศึกษ� 43.6 61.8 70.5 66.4
ที่มอบให้ / ล้�นบ�ท

จำ�นวนสะสมเย�วชน กว่� กว่� กว่� กว่�*
ข�ดโอก�สที่ได้รับ 11,000 14,000 17,000 17,000
ทุนก�รศึกษ� คน คน คน คน

จำ�นวนโรงเรียน 52 82 84 85
ที่เข้�ร่วมโครงก�ร
ร้อยพลังก�รศึกษ�/
โรงเรียน

พื้นที่ก�รดำ�เนินก�ร 26 30 30 30
โครงก�ร/จังหวัด

จำ�นวนภ�คีก�รศึกษ� 5 6 6 5
/องค์กร

เงินทุนสนับสนุน 35.2 44.7 78.3 92.1
/ ล้�นบ�ท

จำ�นวนนักเรียน กว่� กว่� กว่�  กว่�
ที่ได้รับประโยชน์ 14,000 15,000 15,000 38,000

คน คน คน  คน

*หมายเหตุ: ปี 2563 เป็นนักเรียนทุนต่อเนื่อง ไม่ได้เปิดรับนักเรียนทุนรายใหม่เพิ่ม



•   

• 

 

• 

• 

• 

้ยาย่ลร่วีกบัภาค ่
• 

• 

• 

ล็อตัราการออกจากระบบการึกึษา โ็ย็ูแล ติ็ ตาี และ
ประคบัประคองนกัเรย่นทุนให้เรย่นจบ ี.6 / ปว่.3
ร่วีกับโครงการร้อยพลังการึึกษาในการ้ยายเคร�ืองีือใน
โครงการฯ ไปสู่โรงเรย่นอ�ืนๆ เพ�ือนกัเรย่น้า็โอกาสไ็้รบั
ประโย่น์จากการใ่้เคร�ืองีอืเพ�ิี ีาก้�ึน
พัฒนาการทำางานร ่วีกับครูและนักเร่ยนแกนนำา่ ่าน
“ุ่ีนุีนกัเรย่นทุนยุวพฒัน์” เพ�ือสร้างควาีย�ังยนืในระบบ
การ็ูแลและประคับประคองนักเร่ยนทุนในโรงเร่ยน

ภาค่เครือ้่ายร้อยพลังการึึกษาี่ส่วนร่วีและี่ควาีเป็น
เจ้า้องร่วีกนั
สร้างควาีร่วีีอืกบัหน่วยงาน/สึานประกอบการในท้องึ�ิน
เพ�ือ่่วยพัฒนาเยาว่น่่านโครงการร้อยพลังการึึกษา
สนบัสนุนการทำางานเพ�ือสงัคีร่วีกบั ภาค/่องค์กรในประเ็น็
สงัคี็้านต่างๆ

สร้างควาีร่วีีืออย่างต่อเน�ืองในการ่่วยเหลือสังคีและ
เยาว่น้า็โอกาสจากงานอาสาสีคัรและการระ็ีทุน
สร้างควาีร่วีีอืส�ือ/ บุคคลท�่ี ่่ �ือเสย่ง เพ�ือการรบัรู้เก�่ยว
กบัเยาว่น้า็โอกาส ่่านงานส�ือสารประ่าสัี พนัิ์ การี่
ส่วนร่วีกบัแคีเปญระ็ีทนุ ระ็ีส�ิง้อง ฯลฯ ท�ังในรปูแบบ
ส�ือออนไลน์และออฟไลน์
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งานที่มูลนิธิดำาเนินงานโดยตรง

ผลการดำาเนินงานเพื่อการศึกษาและสร้างการมีส่วนร่วม

มอบทุนการศึกษา 
“ส่งน้องเรียน 
สร้างเด็กดี”

พัฒนาเยาวชน ร่วมกับ 
“ร้อยพลังการศึกษา” 
โดย ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในโรงเรียน 
โดย สึาบันพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์

สร้างการมี
ส่วนร่วม



เยาว่น้า็โอกาสท�่อยู่ในวยัเรย่น่�ัน ี.1 – ี.6
และ ปว่. 1- ปว่. 3

ีจ่ำานวนนกัเรย่น้า็โอกาสไ็้รบัควาี่่วยเหลอืและอยู่ในควาี
็ูแล 9,120 คน แบ่งเป็น นกัเรย่นทนุสายสาีญั 7,389 คน
สายอา่พ่ 1,677 คน และทนุพเิึษ 54 คน โ็ยีจ่ำานวนเงนิทุน
การึกึษาท�ี่ อบให้ ในปี 2563 ีูลค่าเท่ากบั 66.4 ล้านบาท

• เพ�ือให้เยาว่น้า็โอกาสไ็้เ้้าึงึการึกึษาท�ี่ คุ่ณภาพ
• เพ�ือล็อตัราการออกจากระบบการึกึษา็้วยการ็ูแลติ็ ตาี

ประคบัประคอง ให้เ็ก็ๆ ไ็้เรย่นจนจบจบการึกึษา้�ันพ�ืนฐาน
• เพ�ือปลกูัังจติสำานกึท�็่ ค้่นพบึกัยภาพในตนเอง ีท่างเลอืก

ใน่ว่ติสาีารึเล�่ยง็ูตนเอง/ครอบครวั และเตบิโตเป็น  
พลเีอืงคุณภาพในสงัคีต่อไป

สายสามัญเทอมละ 3,500 บาท ตอเนื่องจนจบ ม.6
สายอาชีพเทอมละ 7,000 บาท ตอเนื่องจนจบ ปวช.3
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จำานวนนักเรียนทุนที่อยู่ในความดูแล
(ณ 31 ธันวาคม 2563)

ม.1 

13 คน
ทุนพิเศษ 

54 คนปวช.3 

301 คนปวช.2 

642 คน

ปวช.1 

734 คน

ม.2 

2,340 คน

ม.3 

2,542 คน

ม.6 

346 คน

ม.5 

1,079 คน

9,120 
คน

ม.4 

1,069 คน

ภ�คเหนือ 
1,902 คน

ภ�คกล�ง 
2,005 คน

ภ�คตะวันตก 
720 คน

ภ�คตะวนัออก
515 คน

ภ�คใต้
1,240 คน

ภ�คตะวันออก
เฉียงเหนือ 

2,738 คน

จำ�นวนนักเรียนทุน
แบ่งต�มชั้นเรียน



จํานวนนักเรียนทุน
(แบ่งเป็นสายการเรียน)

ทุนสายสามัญ (ม.1- ม.6) จํานวนนักเรียนทุน (หญิง)
6,219  คน

จํานวนนักเรียนทุน (ชาย)
2,901 คน

68.19%

31.81%

จํานวน 7,389 คน

ทุนสายอาชีพ (ปวช.1- ปวช.3)
จํานวน 1,677 คน



การดูแลติดตามนักเรียนทุน 

 
กับนักเรียนทุน

สาระดีๆ 

• การพู็ คุยทางโทรึพัท์
• การเ้ย่นจ็หีาย
• การแ่ท่่านส�ือออนไลน์ 
• การลงพ�ืนท�่เย�่ยีติ็ ตาี

• ยุวพฒัน์สาร
• Content ใน facebook

กลุ่ีปิ็นกัเรย่นทุน
ยุวพฒัน์ 

• ุ่ีนุี นกัเรย่นทนุยุวพฒัน์

กิจกรรม
ในโรงเรียน

    เนื่องจากเยาวชนขาดโอกาสในมลูนธิยิวุพฒันสวนใหญแลว 
จะมาจากครอบครวัที่เปราะบาง ขาดการดูแลเอาใจใส ขาดที่พึ่งและ
การชี้แนะแนวทางในการเรยีน การใชชวีติประจาํวนั ฯลฯ ดงันั้น 
นอกจากการใหทนุการศกึษาแลว มลูนธิฯิ ยงัใหความสาํคญัในการ 
ดูแลตดิตามนกัเรยีนทนุ เปนที่ปรกึษาและใหกาํลงัใจ เพื่อประคบั 
ประคองใหเดก็  ๆ ยงัคงอยูในระบบไมออกกลางคนั ผานชองทางการ
สื่อสารตางๆ โดยเจาหนาที่มลูนธิฯิ และอาสาสมคัร
    

    นอกจากนี้มลูนธิฯิ ไดรเิริ่มจดัตั้ง “ชมุนมุนกัเรยีนทนุยวุพฒัน” 
(YBF Club) ในการดูแลนกัเรยีนทนุในโรงเรยีนเพื่อดูแลประคบั
ประคองนกัเรยีนทนุในโรงเรยีนผานกระบวนการเลน การลงมอื
ปฏบิตัแิละกระบวนการกลุมในคาบชมุนมุฯ 



เพ�ือสร้างการรับรู้เก�่ยวกับวัตึุประสงค์
 

 

โ็ยจั็กิจกรรี 2 รุ่น
•  

 

• 

 

เป้าหีาย ประโย่น์ท�่จะไ็้รับจากุ่ีนุี รวีึึง
พัฒนาึักยภาพและทักษะครูและนักเร่ยนแกนนำา
็ังน�่
   ครูแกนนำา ไ็้แก่ ทักษะการนำากิจกรรี, 
ทักษะการให้้ ้อีูลย้อนกลับและทักษะการต�ัง
คำาึาีเพ�ือึอ็บทเร่ยน
  นักเร่ยนแกนนำา ไ็้แก่ ทักษะการกล้า 
แส็งออก, ทกัษะการส�ือสาร และทกัษะการทำางาน
ร่วีกับู่้อ�ืน

       31 ก.ค. - 1 ส.ค. 63 จ.เ่่ยงใหี่ ี่ตัวแทน
นักเร่ยนและครูแกนนำาเ้้าร่วีจำานวน 25 คน
จาก 5 โรงเร่ยน
       7 - 8 ส.ค. 63 จ.นนทบุร่ ี่ตัวแทนนักเร่ยน
และครูแกนนำาเ้้าร่วีจำานวน 46 คน จาก
9 โรงเร่ยน
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ�น

• นักเร่ยนทุนไ ้็รับการติ็ตาีจากการโทรพู็คุยและเย่�ยี
ติ็ตาีท่�โรงเร่ยนจำานวน  5,024 คน คิ็เป็น 55% ้อง
จำานวนนักเร่ยนทุนทั�งหี็ (้้อีูล พ.ย.63) 

• ่ีโรงเร่ยนท�่เ้้าร่วีโครงการ 14 โรงเร่ยน ครูแกนนำา 18 
คน นกัเร่ยนแกนนำา 43 คน และ ่ีนกัเร่ยนท�่อยู่ในุ่ีนุี 
337 คน

ผลการประเมินตนเองของนักเรียน
ในชุมนุมฯ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563

(จำานวนผู้ตอบ Pre-Test 207 คน Post-test 165 คน)

ก�รตั้งเป้�หม�ยในชีวิต

ก�รคิดตัดสินใจและแก้ไขปัญห�

ก�รเห็นคุณค่�ในตนเอง

ก�รรู้จักตนเอง / ตระหนักรู้ในตนเอง

คะ
แน

นเ
ต็ม

 4

Pre-test Post-test

2.70

2.70

2.84

2.94

2.79

2.72

2.87

2.91

ได้มีการคิดถึงในตัวเรา 
คิดว่าคนอื่นเป็นแบบไหน 

ได้สนิทกับพี่ๆ น้องๆ 
และดูแลกันเหมือนพี่น้องค่ะ

ได้รู้เกี่ยวกับความคิดของเพื่อนๆ 
ได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำา ได้ทำาความรู้จัก

กับเพื่อนๆ มากขึ้นค่ะ

ครูช่วยให้คำาแนะนำา
ให้คำาปรึกษา

และใจดีด้วยค่ะ

การดูแลติดตาม
ผ่านการสื่อสารกับนักเรียนทุน

ชุมนุมนักเรียนทุน



F

  
 

ตัวอย่างประเ็็นการให้คำาปรึกษา
• 

• 

• 

https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/magazine/

   การ็ูแลโ็ยพ�่ๆ ยุวพัฒน์และพ�่เล�่ยง 
อาสา่่านทางส�ือออนไลน์ ใน Facebook
กลุ่ีปิ็นักเร่ยนทุน โ็ยี่เน�ือหาสาระ
่วนคุย ่วนคิ็ และให้ทักษะการเร่ยน
การใ่้่่วิต

การเรย่น ไ็้แก่ การเรย่นท�ัวไป การเรย่นต่อ, 
การประกอบอา่่พ
การใ่้่่วิตวัยรุ่น ไ็้แก่ ควาีสัีพันิ์
และปัญหาในครอบครวั, เพ�ือน, ควาีรกั
การรับีือและการจั็การกับอารีณ์
็้านลบต่างๆ

     ส�ือสร้างสรรค์ สาระประโย่น์เก�่ยวกับการเร่ยน 
การใ่ ้่่วิต ทักษะอา่่พ เร�ือง เล ่ าจากรุ ่นพ�่  ฯลฯ 
จั็พิีพ์และส่งออกให้กับนักเร่ยนทุน ปีละ 4 ฉบับ
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เพราะโอกาสที่ได้รับ
เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต
ที่เปลี่ยนแปลง

การได้รับโอกาสในวันนั้น 
วันนี้ ... มีอดีตนักเรียนทุนมากมาย
ได้เริ่มต้นต่อยอดชีวิตของพวกเขา 
ไปสู่ความฝันที่ได้ตั้งใจไว้



  
 

ปริญญาตรี

ปวส./
อนุปริญญา

ที่

6 
ตอนนี้หนูก็

เรียนจบแ วหนูก็จะตั้งงใจทํางานหาเลี้ยงครอบครัว

       ที่มอบ
ทุนการศึกษาและคอยช ือให ําปรึกษามาโดย
ตลอด 

เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ไป ผมจะตั้งใจเรียน

เเละพัฒนาความสามารถของตัวเองยิ่งๆ ขึ้นไป เเละ
เป ี่ดีในสังคมครับ ตอนนีผ้มเเละครอบครัวอ
กันอย ีความสุขโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตงใจทางานหาเลยจจะตจ า ลต า ห
นคะดีขึ้นดขนดี น     เ็อืนีน่าคี 2563 น้องๆ จำานวน 740 คน เรย่นจบ 

ี.6/ปว่.3 และส�ินสุ็ การรบัทนุจากีูลนิิ ยุิวพฒัน์ ีูลนิิ ฯิ 
ไ็้ส่งแบบสำารวจให้นกัเรย่นทนุกลุ่ีน�่ โ็ยีน่กัเรย่นตอบกลบั 
485 คน และยนิยอีให้เปิ็เ่ย้้อีูล 459 คน คิ็ เป็น 62% 
้องจำานวนนกัเรย่นท�่จบ พบว่าโ็ยส่วนใหญ่ 71% น้องๆ 
เลอืกเรย่นต่อ ในระ็บัท�่สงู้�ึน
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โอกาสทางการศึกษา 
สร้างโอกาสในชีวิต...

จากจุ็เริ�ีต้นท�่ไ ้็รับโอกาส
ทางการึึกษา ในวนัน�่นอ้งๆ หลาย
คนี่่่วิตท่�เปล่�ยนแปลง  ไ็้ี่โอกาส
เร่ยนจบการ ึึกษา ั้�นพื�นฐานและ
ต่อยอ็โอกาสใน่่วิต้องตนเองไป
สู่การเร่ยนในระ็ับท่�สูง้ึ�น และ
หลายคนไ็้ทำาตาีควาีัันประกอบ
อา่่พท่�สุจริต ี่่่วิตควาีเป็นอยู่ท่�
็่้ึ�น สาีารึเล่�ยง็ูครอบครัวและ
่่วยเหลือสังคีในบางโอกาส 

อดีตนักเรียนทุนที่สิ้นสุดก�รรับทุนน�นกว่� 1 ปี 
ในวันนี้เป็นอย่�งไร?

มูลนิธิฯ ได้สำ�รวจกลุ่มอดีต
นักเรียนทุนท่ี ส้ินสุดก�รรับ
ทุนไปแล้วน�นกว่� 1 ปี เมื่อ
เดือนตุล�คม 2563  มีจำ�นวน 
ผู้ตอบกลับและยินยอมให้เปิด
เผยข้อมูล 942 คน  โดยมี
สถ�นะ ดังนี้

66.7%

กลุ่มอ�ยุที่ตอบแบบสำ�รวจ สถ�นะปัจจุบันของอดีตนักเรียนทุน

25 ปี และน้อยกว่�

26-30 ปี หญิง

ช�ย

30 ปีขึ้นไป 

18.5%

14.8%

942
25%

75%

49.4%

ทำ�ง�นประจำ�

ทำ�ง�นและเรียนไปด้วย

อื่นๆ

42.3%

8.4%
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ได้รับโอก�ส
ท�งก�รศึกษ� วุฒิก�รศึกษ�ที่ได้รับ ณ วันที่สำ�รวจ

อ�ยุ 25 ปี และน้อยกว่�*

ปวส. / ปริญญาตรี หรือสูงกว่า

กลุ่มอ�ยุ 25 ปี และน้อยกว่� (จำ�นวน 377 คน จ�ก 628 คน )  ส่วนใหญ่กำ�ลังศึกษ�ต่อ ระดับ ปวส./ ปริญญ�ตรี

ม.6 / ปวช.3 ตำ่ากว่า ม.6 หรือ ปวช.3

26-30 ปี ม�กกว่� 30 ปี

55%

81%
88%

41%

4%
16%

10%
3% 2%

ส�ข�และคณะ
ที่อดีตนักเรียนทุน
นิยมเรียนต่อ

ครุศ�สตร์/ ศึกษ�ศ�สตร์
บริห�รธุรกิจและบัญชี
วิศวกรรมศ�สตร์

พ�ณิชยกรรม บริห�รธุรกิจ
อุตส�หกรรม
คหกรรม

ปริญญ�ตรี
ปวส./

อนุปริญญ�

ปัจจุบันดิฉันได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ
ครู ...ดิฉันจะทำาหน้าที่ให้ดีที่สุด เป็นครูที่ดี เป็น
ตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน เเละยินดีเป็นผู้ให้
เมื่อมีโอกาส

“้อบคุณทุนการึึกษาจากีูลนิิิยุวพัฒน์  ่ึ�งใน้ณะ
นั�นครอบครัว็ิฉันประสบปัญหาในเรื�องการเงิน พอ่แี่เเยก
ทาง  คุณตาเส่ย่่วติ ้า็เสาหลัก้องครอบครัว ต้องอาึัย
อยูก่บัยายเเละน้องๆ  ในตอนนั�น็ิฉันไ็้รับการอุปการะจาก
ครูท่�ปรึกษาท่�รู้สกึสงสารเเละให้ไปพกัอาึัยอยู่ท่�บ้าน้องท่าน  
่่วยเหลืองานบ้าน เพื�อให้ี่โอกาสเร่ยนต่อใกล้บ้าน ไี่ต้อง
เ็ินทางไกล ็ิฉันไ็้รับทุนการึึกษาจากีูลนิิิยุวพัฒน์ 
่่วยให้ ิ็ฉัน ่ีเงินใ่้จ่ายระหว่างการเร่ยนเเละทำาให้ ิ็ฉัน
สาีารึสอบเ้้าึึกษาต่อในระ็ับีหาวิทยาลัย เเละเร่ยน
จบคณะครุึาสตร์  สา้าวิ่าคณิตึาสตร์ ีหาวิทยาลัย
รา่ภัฎบุร่รัีย์   ปัจจุบัน็ิฉันไ็้รับการบรรจุเป็น้้ารา่การ
ครู ตำาเเหน่งครูู่้่่วย ็ิฉันรู้สึกภาคภูีิใจ  เเละ้อบคุณ
ีูลนิิิยุวพัฒน์ท่�เป็นส่วนหนึ�งท่�ทำาให้็ิฉันประสบควาีสำาเร็จ 
ิ็ฉนัจะทำาหนา้ท่�ให้ ่็ท่�สุ็ เป็นครูท่�็  ่เป็นตัวอยา่งท่�็ ใ่ห้แก่

นักเร่ยน เเละยิน็่เป็นู่้ให้เีื�อี่โอกาส ้อบคุณค่ะ”

น�งส�ว ภ�วิณี พวงเงิน
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ.นครร�ชสีม�



การประกอบอาชีพ

 

 

 

 

 

. .ในวันนี้ฉันได ียนจบปริญญาตรี..ในคณะ
วิศวกรรมศาสตรที่ฉันใฝ และได ํางานใน

“ในวนันีฉ้นัไดเรยีนจบปรญิญาตรใีนคณะวศิวกรรมศาสตร
ท่ีฉันใฝฝน และไดทํางานในองคกรท่ีด ี ทําใหฉันสามารถดแูล
ครอบครวัของฉันได และนอกจากนัน้ การท่ีฉันเคยไดรบัโอกาส
เม่ือฉันมีโอกาสท่ีจะเปนผูใหบาง ฉันกพ็รอมท่ีจะแบงปนอยาง 
เตม็ใจ เชน บริจาคทุนใหกบันองท่ีโรงเรยีน ในฐานะศิษยเกา 
และการรวมสมทบทุนบรจิาคตางๆ ฉันอยากมีสวนรวมในการ
สงตออดุมการณท่ีดอียางท่ี ฉันเคยไดรบัมา”



/

 

3
ท ุ กวันนี้ เ ม่ือมี โอกาส ก็จะตอบแทนสังคม
ตามกําลัง ท่ี เราพอจะทําได ้

 ีูลนิิิ ให ้ ่่ วิต ให ้ โอกาสทางการึึกษากับ เ็็กบ ้ านๆ 
คนหน�ึงทำาให้ทุกวันน�่ี่การงานท�่ี�ันคงี่เงิน ี่กำาลังในการ 
็ูแลครอบครัว สังคี ไี่เคยลืีค่ะ ทุกวันน�่เี�ือี่โอกาส 
ก็จะตอบแทนสังคี ตาีกำาลังท�่เราพอจะทำาไ็้เพราะคำาว ่า
ให้ไี่ีท่�่ส�ินสุ็ค่ะ”

. . . เมื่ อ ได ้ลงพื้นที่ที่ ไปทํางาน ก็ ได ้ เห็นและ
รับรู ้ ถึงป ัญหาของชุมชนโดยเฉพาะเด็ก ท่ี
ขาดโอกาสทางการศึกษาและขาดการได้รับ
สิทธิสวัสดิการทางสังคม ทําให้เรารู ้สึกว่า
อยากจะช่วยเหลือเขา เหมือนท่ีเราเคยได้รับ
ความช่วยเหลือมา

  “...จากท�่ไ็้รบัทุนการึกึษาจากีูลนิิ ยิุวพฒัน์ในหลาย
ปีท�่่ ่านีา ทำาให้ีโ่อกาสึกึษาต่อจนจบ และตนเองรู้สกึี ่
กำาลังใจในการเร่ยนการใ่้่่วิตต่อจนี่หน้าท�่การงานท�่็ ่
และี�ันคง ตอนน�่ไ็้รบัการบรรจุเป็น้้ารา่การในตำาแหน่ง 
เจ้าพนกังานพฒันาสงัคีปฏบิตังิาน้องกระทรวงการพฒันาสงัคี 
และควาีี�ันคง้องีนุษย์ ่�ึงทำางานในส่วน้องการ็ูแล่่วยเหลอื 
ราษฎรบนพ�ืนท�่สูงหรือ่าวเ้าในเ้ตพ�ืนท�่้องจังหวั็แพร่
่�ึงเป็นบ้านเกิ็้องตนเองเี�ือไ็้ลงพ�ืนท�่ไปทำางานก็ไ็้เห็น 
และรับรู ้ึึงป ัญหา้องุ่ี่นโ็ยเฉพาะเ็็กท�่้า็โอกาส 
ทางการึึกษาและ้า็การไ็้รับสิทิ�ิสวัส็ิการทางสังคี 
ทำาให้เรารู้สึกว่าอยากจะ่่วยเหลือเ้าเหีือนท�่เราเคยไ็้รับ
ควาี่่วยเหลอืีาึ้าไี่ไ็้รบัทุน ่ว่ติคงไี่ประสบควาีสำาเรจ็ 
และีว่นัน�่ไ็้ค่ะ
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ยอดบริจ�คสะสม 
“กองทุนพี่ให้น้อง”

โดยอดีตรุ่นพี่นักเรียนทุนยุวพัฒน์ 
เพื่อเป็นทุนก�รศึกษ�ให้กับรุ่นน้อง 

ถ ้ามีโอกาสหรือมีทุนมากพอ ก็อยากจะส่ง 
มอบทุนการศึกษาให้แก่รุ่นน้องๆได้เรียนต่อกัน 
ถึงไม่มากแต่ก็อยากมอบให้แก่น้องๆ รุ่นหลัง
ค่ะ

“…หากในตอนท่�่ีอยู่ประึีและไ ่ีไ ้็รับทุนจาก
ีูลนิิิยุวพัฒน์อนาคต้อง่ีก็คงจะออกจากเส้นทางการ
ึึกษาและออกไป่่วยเหลือครอบครัวทำางานหาเงินเล่�ยง่่พ
และคงไ ่ีี โ่อกาสไ ้็รับรา่การ...ตอนน�่่ ีไ ้็เป็น้้ารา่การ
ครูบรรจุโรงเร่ยนสตร่พัทลุงเป็นโรงเร่ยนในจังหวั็ท่�่ ีอยู่ 

นับว่าเป็นสิ�งท่�็ เ่ป็นอย่างีากใน่่วิต่ี และในทุกวันน่� 
่ีี่โอกาสจะตอบแทนเพื�อนีนุษย์ ึึงแี้จะไี่ไ็้ตอบแทน
็้วยกำาลังทรัพย์แต่ก็ไ็้ตอบแทนโ็ยการ่่วยต่อ่่วิตเพื�อน
ีนุษย์ นั�นคือ่ีไ็้ี่โอกาสบริจาคเกล็็โลหิตเป็นประจำา 
…และหาก่ีี่กำาลังทรัพย์เพ่ยงพอ ่ีี่ควาียิน็่เป็น
อย่างยิ�งท่�จะส่งต่อโอกาส็่ๆ แบบท่�่ ีไ็้รับน่�ให้กับรุ่นน้อง
้องทางีูลนิิิยุวพัฒน์ในโอกาสท่�เหีาะสี”

“้อบคุณีากคะสำาหรับทุนการึึกษา้องีูลนิิิท�่่ ว่ย
ใหห้นูไ็้เรย่นจบในระ็ับการึึกษาท�่สูง้ึ�น จบีาก็ี ง่านทำา
เป็นหลักแหล่ง ่ีรายไ็้ท่�ี �ันคง ึ้าี่โอกาสหรือี่ทุนีาก
พอก็อยากจะส่งีอบทุนการึึกษาให้แก่รุน่น้องๆไ็้เรย่นต่อ
กันึึงไี่ีากแต่ก็อยากีอบให้แก่น้องๆ รุน่หลังค่ะ”

น�ย ไตรภพ คงเสน 
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ 
จ.พัทลุง

น�งส�ว เส�วลักษณ์ หนองน�
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ.บุรีรัมย์

ปี 2560
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6,

07
6

54
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2,0

67

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ยอดบริจ�คสะสม
(ปี 2555-2563)

ปี  2563

บ�ท

บ�ท

หากผมมีกำาลังทรัพย์สินเพียงพอ ผมมีความ
ยินดีอย่างย่ิงที่จะส่งต่อโอกาสดีๆ แบบท่ีผม 
ได้รับนี้ ให้กับรุ่นน้องของทางมูลนิธิยุวพัฒน์
ในโอกาสที่เหมาะสม

722,067

69,000
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พัฒนาเยาวชน

ศ

 โรงเรย่น้ยายโอกาสและโรงเรย่นีัิ ยีท�้่ า็โอกาสท�ัวประเทึ

• 

• 

• 
 

• 

•  

“ 6 นาที ที่ค ุณจะได จักโครงการร ัง
การศึกษา กับ 6 เครื่องมือ 
และพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนขาดโอกาส ”

(คลิกชม)

www.tcfe.or.th

Facebook.com/Thailand

CollaborationForEducation

tcfe@ybf.premier.co.th

LineID @TCFE

โทร 023011117

ล็ควาีเหล�ือีลำ�าทางการ ึึกษา็้วยการพัฒนาคุณภาพการ 
คณุภาพการเรย่นการสอนในโรงเรย่นเครือ้่าย่่านเคร�ือง ืี่อ 
เพื�อพัฒนาเยาว่นใน 3 ็้านหลัก ็ังน่� ็้านการเ้้าึึงึ การ
ึึกึษา ็้านคุณภาพการึึกึษา และ็้านพัฒนาทักษะ่่วิต
สร้างควาีร่วีีือระหว่างุ่ี ่น โรงเร่ยน และหน่วยงานท้องึิ�น 
เพ�ือร่วีกันพัฒนาเยาว่น 

ีโ่รงเรย่นในเครอื้่ายร้อยพลงัฯ ท�ังหี็ 85 โรงเรย่นใน 30 
จังหวั็และี่จำานวนนักเร่ยนทุนไ็้รับประโย่น์โ็ยตรงรวี
ีากกว่า 38,000 คน
ในปี 2563 ไ็้ีก่าร่ะลอการ้ยายเคร�ืองี่ือเน�ืองจากสึานการณ์
การแพร่ระบา็ไวรสั COVID-19 รวีึึึงควาีพร้อี้อง 
โรงเรย่นใน็้านต่างๆ ท�ังในโรงเรย่นในเครอื้่ายฯ ส่วนใหญ่ 
จะใ่้เคร�ืองี่ืออย่างน้อย 3 เคร�ืองี่ือ
สร้างการี่ส่วนร่วี้องุ่ี่นและหน่วยงานในท้องึ�ินกับ 
“โครงการสร้างควาี่ร่วีี่ือระหว่างโรงเร่ยนและุ่ี่นเพ�ือ
บู รณ า ก า ร ก า ร เ ร่ ย น รู ้ สู ่ ก า ร พั ฒน า ทั ก ษ ะ อ า ่่ พ ” 
(Community Engagement) โ็ย้ณะน�่ี่องค์กรร่วี 
พฒันาเยาว่นในโรงเรย่น นำาร่องจำานวน 3 โรงเรย่น ็งัน�่ 
1.โรงเรย่นแี่วนิสาีคัค ่จ.เ่ย่งใหี่ 2.โรงเรย่นรวีีติรวทิยา 
จ.บรุร่ัี ย์ 3.โรงเรย่นห้วยกระเจาพทิยาคี จ.กาญจนบรุ่

https://www.youtube.com/watch?v=oVt0qfrQHk8&t=27s
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จุดเริ่มต้น
ของเครือข่าย
ความร่วมมือ

ขยายผลสู่โรงเรียน เครือข่ายร้อยพลัง
การศึกษา

ขยายผลอย่าง
ต่อเนื่อง และริเริ่ม

สานพลัง (Synergy)

สร้างการ
เปลี่ยนแปลง

สร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

(Community
Engagement)

เกิ็ควาีร่วีีือระหว่าง
ีูลนิิิยุวพัฒน์ และ Learn 
Education โ็ยี่โครงการ
นำาร่อง 4 โรงเร่ยน ใน 2 
จังหวั็

ี่การ้ยาย่ลไปสู่อ่ก 19 
โรง เร่ยน รวีเป็น 22  
โรงเร่ยนจาก 14 จังหวั็

ร่วีีือกับองค์กรภาค่เพิ�ี อ่ก 
3 องค์กร คือ Edutech 
Innovation, Teach for 
Thailand, a-chieve, เกิ็
เป็น ‘เครือ้่ายร้อยพลังการ
ึึกษา’ อย่างเป็นทางการ ่ี
จำานวนโรงเร่ยนเ ้้าร่วีเพิ�ี 
30 โรงเร่ยน รวีเป็น 52 
โรงเร่ยน จาก 26 จังหวั็

้ยายโรงเร่ยนในเครือ้่ายร้อย
พลังการึึกษาเพิ�ี เติี รวี
เป็น 82 โรงเร่ยน จาก 30 
จังหวั็  

เพิ�ีกระบวนการพัฒนา
โรงเร่ยนคุณิรรีีาอ่ก 
1 เครื�องีือท่�ร่วีสร้างการ
เปล่�ยนแปลง รวีี่องค์กร
ภาค่ทั�งหี็ 5 องค์กร 6 
เครื�อง ืีอ ่ีจำานวนโรงเร่ยน
ในเครือ้่าย 84 โรงเร่ยน 30 
จังหวั็

เริ�ี ำ็าเนนิโครงการสร้างควาี
ร่วีีือระหว่างโรงเร่ยนและ
ุ่ี่นเพื�อบูรณาการการเร่ยน
รู้สู่การพัฒนาทักษะอา่่พใน
โรงเร่ยนนำาร่อง 3 แห่ง

ความคืบหน้าของโครงการร้อยพลังการศึกษา
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ภาพรวมความคืบหน้า
โครงการร้อยพลังการศึกษาในปี 2563

จำ�นวนโรงเรียน

จำ�นวนนักเรียนที่ได้รับประโยชน์ 

ปี 2561

ปี  61/62
กว่� 15,000 คน

ปี  63
กว่� 38,000 คน

ปี 2562

*ภ�คเรียนที่ 2/2563

ปี 2563

82 84 85

 จำ�นวนเครื่องมือที่อยู่ในโรงเรียน จำ�นวนโรงเรียน

  1 เครื่องมือ 7 โรงเรียน

  2 เครื่องมือ 15 โรงเรียน

  3 เครื่องมือ 26 โรงเรียน

  4 เครื่องมือ 22 โรงเรียน

  5 เครื่องมือ 13 โรงเรียน

  6 เครื่องมือ 2 โรงเรียน

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในโรงเรียน 

โดย โครงก�รพัฒน�โรงเรียนคุณธรรม

ครูแนะแนวรุ่นใหม่
โดย a-chieve

ห้องเรียนดิจิทัล อังกฤษ
ระบบ Winner English

โดย Edutech Innovation

ครูผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลง
สอนวิช� คณิต วิทย์ และ อังกฤษ

โดย ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

ห้องเรียนดิจิทัล คณิต/วิทย์ 
โดย Learn Education

ทุนยุวพัฒน์
โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

7

12

9

21

48

77

60

26

33

33

42

81

59

29

33

33

43

82

ปี 61 ปี 62 ปี 63

จำ�นวนโรงเรียนที่ใช้เครื่องมือต่�งๆ ของโครงก�รฯ ณ ภ�คเรียนที่ 2 ระหว่�งปี 2561-2563

หมายเหตุ:    นักเรียนที่ใช้เครื่องมือจะทับซ้อนกันและเป็นกลุ่นนักเรียนมัธยมต้นเป็นส่วนใหญ่ 
ยกเว้นเครื่องมือ Winner English ที่มีนักเรียนชั้น ป.3 – ป.6  ที่  ได้ใช้เครื่องมือด้วย
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โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
จำานวน 85 โรงเรียน 
30 จังหวัด

ภาคกลาง
#กรุงเทพ
1. โรงเรียนััธยัััดดาัคนอง
#นครปฐม
2.  โรงเรียนสาัพรานัิทยา
3.  โรงเรียนโพรงัะเด่�อัิทยาคั
4.  โรงเรียนััทรญาณัิทยา
#นครสวรรค์
5.  โรงเรียนตาก้้าัิชาประสิทธิ�
6.  โรงเรียนพนัรอกัิทยา
7.  โรงเรียนเก้าเ้ี�ยััิทยา
8.  โรงเรียนพยุหะพิทยาคั
9.  โรงเรียนพระบางัิทยา
10.  โรงเรียนเขากองพิทยาคั
11.  โรงเรียนัังข่อยพิทยา
12.  โรงเรียนเทพศา้าประชาสรรค์
#ลพบุรี
13.  โรงเรียนบ้านเกาะรัง***
14.  โรงเรียนบ้านัังเพ้ิง***
15.  โรงเรียนโคกตูััิทยา
16.  โรงเรียนปิยะบุตร์
#สุโขทัย
17.  โรงเรียนบ้านแก่งัิทยา
18.  โรงเรียนไทรในัิทยาคัรัชัังค้าัิเษก
19.  โรงเรียนบ้านต้ิ�งชัน***

ภาคตะวันออก
#สระแก้ว
1. โรงเรียนอรัญประเทศ
2.  โรงเรียนตาพระยา
#ชลบุรี
3.  โรงเรียนเกาะัันทร์พิทยาคาร
4.  โรงเรียนท่าข้าัพิทยาคั***
5.  โรงเรียนหนองใหญ่ศิริัรัาทัิทยา
#จันทบุรี
6.  โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
7.  โรงเรียนแห้ัสิงห์ัิทยาคั
#ปราจีนบุรี
8.  โรงเรียนศรีัโหสถ
#ระยอง
9.  โรงเรียนห้ัยยางศึกษา

ภาคเหนือ
#เชียงราย
1. โรงเรียนเตรียัอุดัศึกษา พัฒนาการ เชียงราย

ภ�คเหนือ 
21 โรงเรียน

ภ�คกล�ง 
19 โรงเรียน

ภ�คตะวันตก 
8 โรงเรียน

ภ�คตะวันออก
9 โรงเรียน

ภ�คใต้
4 โรงเรียน

ภ�คตะวันออก
เฉียงเหนือ 

24 โรงเรียน

2. โรงเรียนเัียงเชียงรุ้งัิทยาคั
#เชียงใหม่
3. โรงเรียนแั่ริััิทยาคั
4. โรงเรียนบ้านสบเตี�ยะ***
5. โรงเรียนแสะเัิงพิทยาคั
6. โรงเรียนแั่ัินสาััคคี***
7. โรงเรียนบ้านเัียงฝาง***
8. โรงเรียนเัียงแหงัิทยาคั
#น่าน
9. โรงเรียนบ่อเก้่อ
10. โรงเรียนััธยันำาก้าง
11. โรงเรียนทุ่งช้าง
12. โรงเรียนสา
13. โรงเรียนนาน้อย
14. โรงเรียนบ้านห้ัง
#ลำาปาง
15. โรงเรียนห้างััตรัิทยา
16. โรงเรียนเั่องน่านพัฒนัิทย์
17. โรงเรียนเสด็ัันขยางค์กุ้ัิทยา
#ลำาพูน
18. โรงเรียนแั่ตีนัิทยา
19. โรงเรียนทุ่งหััช้างพิทยาคั
20. โรงเรียนบ้านห้ัยต้ัชัยยะ
 ังศาอุปถััั์***
#แม่่่องสอน
21. โรงเรียนปายัิทยาคาร

ภาคใต้
#ตรัง
1. โรงเรียนห้ัยนางราษฏร์บำารุง
2. โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
3. โรงเรียนสาััคคีศึกษา
#สุราษฏร์ธานี
4. โรงเรียนเตรียัอุดัศึกษา พัฒนาการ
 สุราษฏร์ธานี

ภาคตะวันออกเีียงเหนือ
#ชัยภูมิ
1. โรงเรียนหนองบััระเหััิทยาคาร
2. โรงเรียนเทพสถิตัิทยา
#หนองบัวลำาภู
3. โรงเรียนนาัังศึกษาัิช
#กาฬสินธ์ุ
4. โรงเรียนหนองกุงศรีัิทยาคั***

#สุรินทร์
5. โรงเรียนบ้านหนองคันนา
6. โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
7. โรงเรียนกระเทียััิทยา
8. โรงเรียนขนาดัอญพิทยาคั
9. โรงเรียนเั่องบัััิทยา
#บุรีรัมย์
10. โรงเรียนรัััิตรัิทยา***
11. โรงเรียนบ้านตะโก***
12. โรงเรียนถนนหักพิทยาคั
#ขอนแก่น
13. โรงเรียนนำ�าพองศึกษา
14. โรงเรียนบ้านทุ่งัน***
#นครพนม
15. โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์
#มหาสารคาม
16. โรงเรียนหนองเห้็กศึกษา
17. โรงเรียนนาัูพิทยาคั
#อุบลราชธานี
18. โรงเรียนบ้านสำาโรง (คุรุประชาสาััคคี)***
19. โรงเรียนดงยางัิทยาคั
#นครราชสีมา
20. โรงเรียนนิคัพิัายศึกษา
21. โรงเรียนเก้็ด้ิ�นัิทยา
22. โรงเรียน ำ้าทะเันไชยพิทยาคั
#ศรีสะเกษ
23. โรงเรียนบ้านปร่อดัน***
24. โรงเรียนนำ�าเก้ี�ยงัิทยา

ภาคตะวันตก
#กาญจนบุรี
1. โรงเรียนนิัิฐราษฎร์อุปถััั์
2. โรงเรียนทองผาัูัิัิทยา
3. โรงเรียนพนัทันชนูปถััั์
4. โรงเรียนััดตระครำ�าเอน***
5. โรงเรียนห้ัยกระเัาพิทยาคั
6. โรงเรียนพระแท่นดงรังัิทยาคาร
7. โรงเรียนด่านัะขาัเตี�ยัิทยาคั
8. โรงเรียนบ่อพ้อยรัชดาัิเษก

หมายเหตุ
โรงเรียนขยายโอกาส = 16 โรงเรียน***
โรงเรียนมัธยม = 69 โรงเรียน
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เข้าึึงการศึกษา
“ทุนการศึกษา”

ทุนการศึกษาต่อเนื่อง
จนจบมัธยม 6 หรือเทียบเท่า 
สำาหรับนักเรียนที่ขาดโอกาส

จำ�นวนนักเรียน
ที่ยังคงเรียนอยู่ทั้งหมด

คน 

 อัตร�คงอยู่

ในโรงเรียนเครือข่�ยฯ

 
โรงเรียน

3,530

82

จำ�นวนนักเรียนทุน
ในโรงเรียนเครือข่�ยร้อยพลังก�รศึกษ�

(แยกตามชั้นเรียน)

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ: ไม่ได้รับนักเรียนทุนใหม่ในปี 2563 นักเรียนทุนในช้ัน ม.1 จำานวน 2 คน เป็นนักเรียนท่ีเรียนซำ้าช้ัน

ม.1

จำ�
นว

น(
คน

)

ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

2

1,576
1,721

162
49

19

96.5 %
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ห้องเรียนดิจิทัล 
คณิต/วิทย์ 
ระบบ Learn Education

โรงเร่ยนส่วนใหญ่ี่อัตราการใ่้งานตำ�า แต่โรงเร่ยนท่�
ี่การใ ้่งานสูงี่่ลคะแนนสอบท้ายบทท่�็ ก่ว่ากลุ่ีท่�
ี่การใ่้งานน้อย โ็ยี่คะแนนเฉล่�ยท่� 48% 

เริ�ี ี่การใ่้งานในเทอี 1/63 โ็ยี่อัตราการใ่้งาน
และคะแนนสอบท้ายบทท่�ค่อน้้างตำ�า ี่อัตราใ่้งาน
เฉล่�ยท่� 31% และคะแนนสอบท้ายคาบท่� 23% 

จำ�นวนโรงเรียนที่ใช้เครื่องมือ
 

โรงเรียน

จำ�นวนนักเรียนที่ได้รับประโยชน์

12,907 คน

43

วิช�คณิตศ�สตร์
39 โรงเรียน 

วิช�วิทย�ศ�สตร์
3 โรงเรียน 

คะแนนสอบท้�ยบทใน วิช�คณิตศ�สตร์ คะแนนสอบท้�ยบท วิช�วิทย�ศ�สตร์ ระดับชั้น ม.1

ผลคะแนนของ
กลุ่มโรงเรียนที่มี

อัตร�ใช้ง�น 
<40%

คะแนนผ่�นเกณ์์ 50% คะแนนผ่�นเกณ์์ 50%

ผลคะแนนของ
กลุ่มโรงเรียนที่มี

อัตร�ใช้ง�น 
40-60%

ผลคะแนนของ 3 โรงเรียนที่มี
อัตร�ใช้ง�นเฉลี่ย 31%

ผลคะแนนของ
กลุ่มโรงเรียนที่มี

อัตร�ใช้ง�น 
>60%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

60%

40%

20%

0%

39% 41%
23%

48%

หมายเหตุ: จำานวนโรงเรียนที่สามารถนำาผลมาใช้วิเคราะห์ 24 โรงเรียน หมายเหตุ: จำานวนโรงเรียนที่สามารถนำาผลมาใช้วิเคราะห์ 3 โรงเรียน

ภ�พรวมก�รใช้เครื่องมือ ภ�คเรียนที่ 1/63
คุณภาพการศึกษา



ผลการดําเนินงานของมูลนิธิฯ รายงานการเงิน
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ระบบ Winner English

คณุภาพการศึกษา

• 

• 

• 

วิชาภาษาอังกฤษ

คะแนนสอบ Pre-test และ Post-test ภาคเรียนที่ 1/63

(12 ร.ร.)
 

(11 ร.ร.)
 

(10 ร.ร.)

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

15% 24% 26%

คะแนนเฉลี่ย Pre-test หมายเหตุ: จํานวนโรงเรียน
ที่มีผลสอบ 33 โรงเรียน

คะแนนเฉลี่ย Post-test

30.38
34.97

31.25

38.88

29.92

37.51

อ

โรงเรียน

11,830 คน

34

ีโ่รงเรย่นใ่้งานระบบ 34 โรงเรย่น 
และเร�ิี ใ่้งานระบบใหี่ Winner 
-Adventure ท�่ออกแบบให้ครสูาีารึ 
บริหารจั็การห้องเร่ยนไ็้ีาก้�ึน 
64% ้องโรงเรย่นีอ่ตัราการเ้้าใ่่
ระบบเทอี 1/63 ในระ็บัปานกลาง 
ึึึงสูงและหลังการเร่ยน่่านระบบ 
นกัเรย่นี่่ ลคะแนน Post-test สงู้�ึน 
24% - 26% นักเร่ยนท�ังระ็ับ่�ัน 
ประึีและีัิยีต้นี่พัฒนาการ
เพ�ิี ้�ึนเี�ือเทย่บกบัเทอี 1/62
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ครูผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
สอนวิชา คณิต วิทย์ และ 
อังกฤษ

คุณภาพการศึกษา

จำ�นวนนักเรียนที่ได้รับประโยชน์

7,614 คน

จำ�นวนโรงเรียนที่ใช้เครื่องมือ

33 โรงเรียน

จำ�นวนครูทีชฯ รุ่น  5 และ 6

85 คน

ภ�พรวมก�รใช้เครื่องมือ ภ�คเรียนที่ 1/63

• จากการสอน้องครูท่่ ฯ นกัเรย่น ่ี่ ล
การสอบ Post-test เฉล่�ยเพิ�ี ึ้�นีาก
ในวิ่ าภาษาอังกฤษท่� 34% รองลงีา
คือวิ่าคณิตึาสตร์และวิทยาึาสตร์

วิทย์ คณิต และภ�ษ�อังกฤษ คะแนนสอบก่อนและหลังเรียน ทั้ง 3 วิช� ภ�คเรียนที่ 1/63

วิทย�ศ�สตร์ คณิตศ�สตร์ ภ�ษ�อังกฤษ

17% 26% 34%

ก่อนเรียน หลังเรียน

30% 30% 31%
35%

38%
42%
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การวัดผลจากแบบสอบถามด้านทัศนคติของนักเรียนคุณภาพการศึกษา

หลังเร่ยน ่ลการประเีินี่การเปล่�ยนแปลง
เพิ�ี ้ึ�นและล็ลงเพ่ยงเล็กน้อยประีาณ 1%

หลังเร่ยน่ลการประเีินเพิ�ี ้ึ�นในทุกทักษะโ็ยเฉพาะ 
การทำางานร่วีกับู่้อื�น

ผลประเมินอุปนิสัยพื้นฐ�นที่สำ�คัญ 
(Character Strength)  

ผลประเมินทักษะที่จำ�เป็นต่อก�รดำ�รงชีวิต
ในสังคม (Essential Skills)

กรอบคว�มคิดแบบเติมโต ก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่น

คว�มรับผิดชอบ
ในก�รเรียนรู้ของตนเอง

ก�รคิดอย่�ง
มีวิจ�รณญ�ณ

คว�มพย�ย�ม คว�มตระหนักรู้

3.10 3.26

คะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน

ภา
คเ

รีย
นท

ี่ 1/
63

ภา
คเ

รีย
นท

ี่ 1/
633.64 3.27

3.37 3.24

3.14 3.18

3.60 3.25

3.41 3.17

หลังเรียน หลังเรียนก่อนเรียน ก่อนเรียน

• หลังการเร่ยนกับครูท่่ฯ ่ลสำารวจอุปนิสัยพื�นฐาน้องนักเร่ยนในเทอี 1/63 ไี่เปล่�ยนแปลง ส่วนทักษะท่�จำาเป็นต่อการ ำ็ารง่่วิตในสังคี ี่
คะแนนเพิ�ี ้ึ�นในทุกประเ็็นโ็ยเฉพาะการทำางานร่วีกับู่้อื�น  
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โครงการครูแนะแนว

เพื่อสังคมอาชีฟ 
(a-chieve)

ทกัษะชวีติ

52 คน

6,588 คน

อ

29 โรงเรียน

และเรื่องราวที่สื่อ

สถานศึกษาและ

        
- ครูอร -
โรงเรียนสา จ.น่าน

สรปุ่ลการจั็ อบรี Train the Trainers ครูแนะแนวรุน่ใหี่สร้างเ็ก็ไทยให้ออกแบบ
่ว่ติตนเองไ็้ รุน่ท�่ 3  

• จำานวนครูแนะแนวท�่่ า่นการคั็ เลอืกเ้้าร่วีการอบรี17 คน และเ้้าร่วีอบรีครบตาี
หลกัสตูรจำานวน 11 คน 

• ภายหลงัการอบรีครู ส่วนใหญ่ีก่ารเปล�่ยนแปลง็้านทัึ นคต ิและพฤตกิรรี้องตนเอง
ตอ่นกัเรย่นและคนรอบตวั และเี�ือครูนำาหลกัสตูรไปใ่้สอน ครูเหน็ว่านกัเรย่นรู้สกึปลอ็ภยั 
และกล้าแส็งควาีคิ็ เหน็ในห้องเรย่นีาก้�ึน 

ครูมีการ
เปลี่ยนแปลง
วิธีการสอน เปลี่ยนแปลง

ครูมี
ความม่ันใจใน

ครูมี
การเปล่ียนแปลง มีความสุข

และสนุกมากขึ้น

2 1

4 8

9 5
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ทักษะชีวิต
พัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม

เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมในโรงเรียนผ่าน
โครงงานคุณธรรมในการ
เรียนรู้และปฏิบัติจริง โดย 
สถาบันพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์

จำ�นวนโรงเรียนที่ใช้เครื่องมือ

59 โรงเรียน

ภ�พรวมก�รใช้เครื่องมือ ภ�คเรียนที่ 1/63

• จำานวนโรงเร่ยนในโครงการพัฒนาโรงเร่ยน
คุณิรรีี่ทั�งหี็ 410 โรงเร่ยน ใน
จำานวนน�่ เป็นโรงเร่ยนในเครือ ่้ าย 
ร้อยพลังการึึกษา 59 โรงเร่ยนโ็ยการ
ำ็า เนิ น โครงการ ไ ้็ ทำา ใ ห้ เ กิ็การ

เปล่�ยนแปลงเ ิ่งบวกกับนกัเร่ยนในหลาย
็้าน

• 27 โรงเร่ยนในเครือ ่้ายร้อยพลัง 
การึึกษาไ็้เ้้าร่วี “โครงการส่งเสริี
การพัฒนาคุณิรรีควาี ื่�อสตัย์สุจริต 
และพฤติกรรีต่อต้ านการทุจริต 
เพื�อให้สึานึึกษาเป็นแบบอย่างใน 
สังคี” 

จากการเ้้าสังเกตการทำาโครงงานโรงเรย่น
คุณิรรี้องนิเทึอาสาพบควาีสำาเร็จท่�เกิ็กับ
นักเร่ยนจากการ ำ็าเนินโครงการฯ ทั�งหี็ 9 
ประเ็็นหลัก*

1. นักเร่ยนี่ควาีรู้เก่�ยวกับคุณิรรี
จริยิรรี ี่เจตคติเ่ิงบวกต่อการ
พัฒนาคุณิรรี 

2. ี่ภาวะู่้นำา และกล้าแส็งออก
3. ี่ควาีตรงต่อเวลา 
4. แต่งกายึูกต้องเหีาะสี
5. ่ีจติสาิารณะ ี่จิตอาสา และี่นำ�าใจ

ต่อู่อื้�น
6. ่ีควาีรับ ิ่็ ่อบต่อสังคี ส่วนรวี

และสิ�งแว็ล้อี
7. ี่ควาีรับ่ิ็่อบในการเร่ยนีาก ึ้�น 

ี่ทักษะในการคิ็วิเคราะห์ ควาีคิ็
สร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา

8. ี่ควาีสาีัคค่ ไี่ทะเลาะวิวาท
9. ี่ควาี่ื�อสัตย์สุจริต 

เริ�ี ำ็าเนินโครงการในภาคเร่ยน 1/63 ่ี
จำานวนโรงเร่ยนท่�เ้้าร่วีโครงการ = 200 
โรงเร่ยนรวีโรงเร่ยนเครือ้่ายร้อยพลัง 27 
โรงเร่ยน

โครงการและกิจกรรีหลักเก่�ยวกับคุณิรรี
ควาี่ื�อสัตย์สุจริตและพฤติกรรีต่อต้าน
การทุจริตฯ

• การเก็บ้องไ็้คืนเจ้า้อง
• ไี่ลอกการบ้าน/ ทำางาน็้วย

ตนเอง
• ไี่ลัก้โีย/ ไี่พู็ป็ 
• รักษาและตรงต่อเวลา

โครงก�รส่งเสริมก�รพัฒน�คุณธรรม
คว�ม่ื่อสัตย์สุจริต และพฤติกรรมต่อต้�น
ก�รทุจริตฯ

ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2563
* วิเคราะห์ผลการดำาเนินโครงการฯ ในโรงเรียน 120 แห่งของ
เครือข่ายสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์

จำ�นวนนักเรียนที่ได้รับประโยชน์

38,280 คน
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Learn Education 
ห้องเรียนดิจิทัล 
คณิต วิทย์ Winner English

ห้องเรียนดิจิทัล อังกฤษ
Teach for Thailand 
ครูผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลง
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a-cheive 
ครูแนะแนวรุ่นใหม่

โรงเรียนคุณธรรม 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน
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• โครงการ “English for Hospitality” โรงเรย่นแี่วนิสาีคัค ่จ. เ่ ย่งใหี่ ร่วีกบั 
ไฉไล ออร์คิ็  รส่อร์ท ท�่จะีา่่วยพฒันาภาษาองักฤษเพ�ือทกัษะอา่พ่ให้กบันกัเรย่น
ท�่อยู่ในุ่ีนุี “ภาษาสูอ่า่พ่” 

• โครงการ “English for Everyday Life” โรงเรย่นร่วีีติรวทิยา จ. บรุร่ัี ย์ ร่วี
กบั คณะีนุษึาสตร์และสงัคีึาสตร์ สา้าวิ่ าภาษาองักฤษิุรกจิ ีหาวทิยาลยั
รา่ภฏับุรร่ัี ย์ จั็ ค่ายกจิกรรีเสริี ควาีรู้และร่วีพฒันาหลกัสตูรเพ�ือพฒันาทกัษะ
การส�ือสารภาษาองักฤษ ในโรงเรย่น

• แนวคิ็  “ค้นหาตวัตน ค้นพบอา่พ่” โรงเรย่นห้วยกระเจาพทิยาคี จ.กาญจนบรุ ่
ร่วีกบั โรงพยาบาลหว้ยกระเจาเฉลิี พระเกย่รรต ิ80 พรรษา. ิารปุญญ์เีล่อนฟาร์ี 
และสุวทิย์การยาง  3 องคก์รท�่จะีา ่่วยในการแนะแนวอา่พ่ให้เ็ก็ๆ ไ็้เ้้าใจและ
เรย่นรูแ้นวทางอา่พ่ในุ่ี่น้องตน

    โครงการร้อยพลัังการึึึกษานอกจากจะทำางานร่วีกบัโรงเร่่ยนในเครืือ้่ายเพ�ื�อ
พััฒนาคุณภาพการเร่่ยนการสอนในโรงเร่่ยน่่านเคร�ื�องีืือต่างๆ โ็ยภาค่่การึึึกษาท�ัง 5 
ภาคแ่ล้ว เรายัังเล็็งเห็็นึึึงควาีสำาคญั้องการสร้างการี่่ส่วนร่วี้องุุ่ี่นท�่ี ่่ควาี
ีุ่งหวัังอยากเห็็นเยาว่นในพ�ื�นท�่�้องตนเองไ็้รัับการพััฒนาและี่่ควาีพร้อีในทัักษะ
อา่่่พสาีารึเติิบโตไปเป็็นกำาลงัสำาคญัให้กัับุุ่ี่นและประเทึต่อไปในอนาคต จึึง่วน
โรงเร่่ยนในเครืือ้่าย ีหาวิิทยาลััย องค์กริุุรกิิจท�ั�งภาครััฐและเอก่นและู่้ทำางานอา่่่พ 
ต่างๆ เ้้าีาี่่ส่วนร่วีกบั“โครงการสร้างควาีร่วีีอืระหว่างโรงเร่่ยนและุุ่ี่นเพ�ื�อ
บูรูณาการการเร่่ยนรูสู้ก่ารพััฒนาทัักษะอา่่่พ้องนัักเร่่ยน” (Community Engagement)
ท�ั� งน�่� เพ�ื�อร ่วีีืือกััน่ ่วยเหลืือและพััฒนาเยาว่นในท ้องึ�ิ�น้องตนตาีกำาลัง
และึัักยภาพ้องแต่ละคน/ องค์กร
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อยากให้น้องๆ รู้สึกว่าภาษา
อังกฤษเป็นเร่ืองสนุก ไม่ใช่
เรื่องที่น่าอายในการใช้ภาษา
อังกฤษ  ถ้าจะวัดความสำาเร็จ
ในระยะสั้น แค่น้องรู้สึกสนุก
ในการทำากิจกรรมและสนใจ
อยากจะ ไปหาความรู้ ต่ อ
แต่ถ้าในระยะยาวก็อยากจะ
ลงรายละเอียดในการสอน
น้องๆ เพิ่มขึ้น

เพราะทุกวันน้ีภาษาอังกฤษ
จำาเป็นมากๆ ครับ ผมอยาก
พัฒนาเ ร่ืองภาษาอังกฤษ
ของตัวเองให้มากข้ึน อยาก
เรียนรู้คำาศัพท์เยอะๆ อยาก
สื่อสารภาษาอังกฤษให้เก่ง 
อยากโต้ตอบภาษาอังกฤษกับ
ชาวต่างชาติได้ และอยากให้
วิชาภาษาอังกฤษเรียนแล้ว
สนุก เพราะจะทำาให้เพ่ือนๆ 
คนอ่ืนๆ หันมาสนใจภาษา
อังกฤษมากขึ้น

รู้ สึ ก ว่ า โ ค ร ง ก า ร น้ี เ ป็ น
โครงการที่ดี โดยปกติทาง
มหาวิทยาลัยช่วยอยู่แล้ว
แต่พอเราเห็นโครงการอ่ืนๆ
เข้ามาช่วยด้วย ช่วยคนใน
บ้านเราเองก็มีความยินดีมาก
และสิ่งนี้ ก็เป็นนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเองด้วยในเร่ือง
การพัฒนาท้องถ่ิน พัฒนา
เด็กๆ เรามองว่าเป็นความ
ร่วมมือที่ดีมากและทำาให้เรา
มีไฟในการเข้ามาช่วยเหลือ 
จุดนี้ด้วย

หนูชอบเล่นเกมภาษาอังกฤษ
อยาก ไ ด้ความรู้ อยากรู้  
คำ า ศัพท์ เยอะๆ อยากพูด
ภาษาอังกฤษได้ เพราะถ้า
ได้ไปต่างประเทศเราจะได้ 
พูดคุยได้ เวลามีชาวต่างชาติ
มาท่ีโรงเรียน หนูก็อยากจะ
พูดแนะนำาให้เขารู้จักโรงเรียน
ของเราด้วยค่ะ

น�งส�วนำ้�ฝน ครุ์แก้ว
นักศึกษ�ช้ันปีท่ี 2 ส�ข�วิช�ภ�ษ�อังกฤษ
ธุรกิจ  คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยร�ชภัิบุรีรัมย์

น้องรพีพัฒน์ 
นักเรียนช้ัน ม.3 

อ�จ�รย์พรภวิษย์ ชะนวนชัย 
ส�ข�วิช�ภ�ษ�อังกฤษธุรกิจ  
คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์  
มห�วิทย�ลัยร�ชภัิบุรีรัมย์

น้องเบญ นักเรียนช้ัน ป. 5
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เร่ืองเล่า
ร้อยพลังการศึกษา...

(คลิกรูปเพื่ออ่�นเพิ่มเติม)
(คลิกรูปเพื่ออ่�นเพิ่มเติม) (คลิกรูปเพื่ออ่�นเพิ่มเติม)

สอนแนะแนวต�มวิธีก�รเชิงบวกกับครูแนะแนวรุ่นใหม่ ครูต้น 
#a-chieve

เรียนภ�ษ�อังกฤษ กับ ครูเต๋อ 
#ทีชฟอร์ไทยแลนด์

ทุนก�รศึกษ�ช่วยให้ไนท์ได้เรียนต่อ
#มูลนิธิยุวพัฒน์

ผ่�นบัญชีธน�ค�ร มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อโครงก�รร้อยพลังก�รศึกษ�
ธน�ค�รกสิกรไทย ส�ข�พ�ร�ได่์พ�ร์ค ศรีนครินทร์

เลบที่บัญชี 030-3-79257-0

E-donation ปันบุญ แสกน QR
ผ่�น mobile banking ทุกธน�ค�ร

https://www.tcfe.or.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%81/
https://www.tcfe.or.th/%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%8a/
https://www.tcfe.or.th/%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%a1/
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จริยธรรมในโรงเรียน 
โดย สถาบันพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรม  

โรงเรย่นท�ังภาครฐัและเอก่นท�ัวประเทึ

• ส่งเสริี การพฒันาคุณิรรี จรยิิรรี ในสึานึกึษา
• สนบัสนุนการสร้างสรรค์นวตักรรีเพ�ือพฒันาคุณิรรี จรยิิรรี

ในเ็ก็และเยาว่น
• ส่งเสริีสนับสนุนการสร้างเครือ้่ายควาีร่วีีือเพ�ือพัฒนา

คุณิรรีจรยิิรรีในสึานึกึษา

สึาบนัพฒันาโรงเรย่นคณุิรรี ไ็้รบัควาีร่วีีอืและการสนบัสนนุ
อย่างต่อเน�ืองจากนเิทึอาสาเ้้าีา่่วย็ำาเนนิงานท�ังหี็ 52 คน 
และวทิยากรอาสา 27 คน เพ�ือ่่วย้บัเคล�ือนการ็ำาเนนิการ็้าน
การพฒันาโรงเรย่นคณุิรรีให้แก่โรงเรย่นท�่เ้้าร่วีโครงการท�ังหี็ 
410 แห่ง นอกจากน�่ การ็ำาเนนิงาน้องสึาบนัพฒันาโรงเรย่น
คุณิรรี ยงัไ็้รบัการสนบัสนุนจากู่้ีส่่วนเก�่ยว้้องอ�ืนๆ ไ็้แก่ 
ู่้บรหิารสึานึกึษา คร ู นกัเรย่น คณะกรรีการสึานึกึษา
ู่้ปกครอง ุ่ี่น 

โรงเรียนประถมศึกษา 99 ง
โรงเรียนขยายโอกาส 151 ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา 125  ง
อาชีวศึกษา 35 ง

รวมขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

410 ง

นิเทศอาสา

52 คน

วิทยากรอาสา

27 คน

ในปีี 2563 ท�่�่ า่นีาแี้ว่าประเทึไทยต้องเ่่ิิญควาียากลำาบาก 
ในการรัับีืือกัับการแพร่ระบา็้องโรคไวรััส COVID-19 ่ �ึ�งส่ง่ล 
กระทบึึึงสึานึึึกษาท�ั�วประเทึอย่างหล่่กเล�่�ยงไี่ไ็้ รวีท�ั�งโรงเร่่ยน 
ท�่เ้้าร่วีโครงการพััฒนาโรงเร่่ยนคุณุิรรีท�ั�งหี็ แต่เพ�ื�อให้การ 
็ำาเนิินงาน็้านการพััฒนาคุุณิรรีในนัักเร่่ยนยัังคง็ำาเนิินการ 
ไ็้อย่างต่อเน�ื�อง สึาบัันพััฒนาโรงเร่่ยนคุณุิรรีจึึงไ็้ี่่การปรัับเปล�่ยน
แนวทางการ็ำาเนิินงาน็้านต่างๆ ให้ี่่ควาีเหีาะสีและ
สอ็คล้องกัับสึานการณ์็ัังกล่าว เ่่น การนำาระบบการประุุ่ี  
ออนไลน์เ้้าีาใ่้งาน ท�ั�งในการประุุ่ีระหว่างีูลูนิิิ ิิยุุวพััฒน์และ
นิิเทึอาสา และระหว่างนิิเทึอาสากัับโรงเร่่ยนในควาี็ููแล เป็นต้น
โ็ยคำานึงึึึงประสิิทิิิภาพและประสิิทิิิ่ลการ็ำาเนิินงานในการ
พััฒนาโรงเร่่ยนคุณุิรรีในภาพรวีเป็นสำาคญั ่�ึ�งสรุุปการ็ำาเนิินงาน
้องสึาบัันพััฒนาโรงเร่่ยนคุณุิรรี ็ัังน�่�



พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ก า ร ั ึ ก อ บ ร ี 
กระบวนการพฒันาโรงเรย่นคุณิรรี 
ให้ีค่วาีกระ่บัและครอบคลุี เน�ือหา
ท�่สำาคัญและจำาเป็นเพ�ือให้การัึกอบรี
บุคลากรแต่ละรุ่นใ่้เวลาส�ันลงให้เหลือ
เพย่ง 5 ่ี. หรอืแล้วเสรจ็ไ็้ภายใน 
1 วัน รวีท�ังี่การปรับรูปแบบการ
ัึกอบรีจากการัึกอบรีบุคลากร
โ็ยวิทยากรีาเป็นการัึกอบรี
ในลกัษณะการนเิทึ
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1. การสนับสนุนการนิเทึให้แก่โรงเร่ยน
ท�่เ้้าร่วีโครงการจำานวน 410 แห่ง 
โ็ยการสนบัสนนุใหน้เิทึอาสา ็ำาเนนิ
การนเิทึให้กบัโรงเรย่นคุณิรรีครบ
ทกุแห่ง (ภาคเรย่นท�่ 1/2563) 

2. จั็ ประุ่ี นเิทึอาสาท�ังหี็พร้อีกนั 
เพ�ือกำาหน็เป้าหีายการ็ำาเนนิงานท�ัง 
2 ภาคเรย่น โ็ย่่านระบบออนไลน์ 

3. ส่งเสริี สนบัสนุนโรงเรย่นคุณิรรีให้
เป็นแหล่งเรย่นรู้ จำานวน 15 แห่ง สำาหรบั
โรงเร่ยนและหน่วยงานภายนอกท�่
ต้องการสึานท�ึ่ กึษา็ูงานการพฒันา

MS Team เป็นต้น ในการ็ำาเนนิการนเิทึ
และให้คำาปรึกษาแก่บุคลากร้องโรงเร่ยน
คุณิรรี ่�ึงจะ่่วยเพ�ีิ ควาีึ�่ ควาีสะ็วก 
และควาีปลอ็ภยัให้แก่นิเทึอาสาและ
บคุลากร้องโรงเรย่นในการให้นเิทึปรกึษา 

6. พฒันานวตักรรี็้านการพัฒนาโรงเรย่น
คณุิรรี ่่านควาีร่วีีอืในรปูแบบต่างๆ 
กบัหน่วยงานภายในีูลนิิ ยิวุพฒัน์ เพ�ือให้
นกัเรย่น้องโรงเรย่นคณุิรรีี่ี ุี ีอง็้าน
คุณิรรีท่�หลากหลายและสอ็คล้องกับ
การทำางานใน่ว่ติจรงิีาก้�ึน 

7. พฒันาึกัยภาพให้กบันเิทึอาสาและวทิยากร
อาสา ่่านกระบวนการแลกเปล�่ยนรู้ระหว่าง
พ�ืนท�่ เพ�ือ่่วยเพ�ีิ ประสบการณ์และีุี ีอง
ท�่หลากหลายให้แก่นเิทึอาสาและวทิยากร
อาสา เพ�ือนำาควาีรูแ้ละประสบการณ์เหล่า
นั�นไปสู่การ้บัเคลื�อนการพัฒนาโรงเรย่น
คุณิรรีไ็้อย่างเป็นรปูิรรีีากย�ิง้�ึน

8. ลงพ�ืนท�่เพ�ือเสริี หนุนและให้กำาลงัใจู่บ้รหิาร
และบุคลากร้องโรงเร่ยนในการพฒันา
โรงเรย่นคณุิรรีจนประสบ่ลสำาเรจ็ รวี
ทั�งยงัเป็นการติ็ ตาีและประเ ิีน่ลการ
็ำาเนนิงาน็้านการพฒันาโรงเรย่นคุณิรรี
ในพ�ืนท�่ต่างๆ ท�ัวประเทึ เพ�ือนำา้้อีลูท�่
ไ ้็จากพ�ืนท�ี่ าใ่้ปรบัปรงุการ็ำาเนนิงานใน
รอบปีึั็ ไป

9. จั็ ทำาุ่็ควาีรู ้ “การวจิยัใน่�ันเรย่นเพ�ือ
ประเีนิคุณิรรี้องนกัเรย่น” เพ�ือนำาีา
ใ่้เป็นเคร�ืองีอืัึกอบรีให้ควาีรูแ้ก่บุคลากร

้องโรงเรย่นคณุิรรี (ในปี 2564) รวี
ท�ังโรงเรย่นอ�ืนๆ ท�ี่ ค่วาีสนใจในการนำา
ุ่็ควาีรู้็ งักล่าวไปใ่้เป็นแนวทางใน
การประเีนิ่ลไ็้ท�่เกิ็ จากการทำาโครง
งานคณุิรรีใน่�ันเรย่น 

10. 

11. 

โรงเรย่นคุณิรรี วางกรอบและแนวทาง
การพฒันาควาีพร้อี้องแหล่งเรย่นรู้

4. สร้างเครือ้่ายควาีร่วี ืีอกบัหน่วยงาน
ภายนอก ท�่เลง็เหน็ึงึควาีสำาคญั้องการ
พฒันาคณุิรรีในโรงเรย่น ท�ังนกัเรย่นและ
บคุลากร เ่่น การรบัทนุภายนอกในโครงการ 
CG Fund เพ�ือสนบัสนุนการพฒันาคุณิรรี
ควาี่�ือสตัย์สุจรติให้กบันกัเรย่นและบคุลากร
้องโรงเรย่นคุณิรรี จำานวน 200 แห่ง

5. เพ�ีิ ประสทิิภิาพในการนเิทึโรงเรย่น โ็ย
การสนับสนุนให้นิเทึอาสาใ่้เทคโนโลย่
สารสนเทึ เ่่น โปรแกรี Zoom หรอื 



ผลการดําเนินงานของมูลนิธิฯ รายงานการเงิน

| 42

ผลกระทบจากการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียน

นักเรียน

คุณธรรม

www.yuvabadhanafoundation.org/moralschools
https://www.facebook.com/Moralschool.ybf

Thanyaporn.K @ybf.premier.co.th โทร 02 301 1238

• ีส่ภาพแว็ลอ้ีและบรรยากาึท�่เอ�ือต่อการพฒันาคณุิรรี 
(Ethical Climate) 

• ่ีควาีพร้อีท�่จะพฒันาเป็นแหล่งเร่ยนรู้ ้็านพัฒนา
คุณิรรี (Ethics  Resource Center) 

• ีเ่ครอื้่ายควาีร่วีีอื็้านพฒันาคุณิรรี เ่่น เครอื
้่ายู่ป้กครอง เครอื้่าย่ีรีึษิย์เก่า 

• ีเ่จตคตเิ่งิบวกต่อการพฒันาคุณิรรี 
• ีท่กัษะในการจั็ การตนเอง กำากบัตนเอง ควบคุีตนเอง 

เหน็คุณค่าในตนเอง 
• ีภ่าวะู่้นำา กล้าคิ็  กล้าทำา กล้าแส็งออก 
• พฤตกิรรีท�่พงึประสงค์เพ�ีิ ้�ึน พฤตกิรรีท�่ไี่พงึประสงค์

ล็ลง ีว่นิยั ควาีรบั่ิ็ ่อบ ควาี่�ือสตัย์ ควาีพอ
เพย่ง จติอาสา จติสาิารณะ ควาีสุภาพเรย่บร้อย ควาี
กตญัูกตเวท ่เพ�ีิ สงู้�ึน   

• ีค่วาีสุ้ ในการเรย่นีาก้�ึน ควา เีครย่็ล็ลง ่ลสัี ฤทิ�ิ
การเรย่น็่้ �ึน

• ีค่วาีรบั่ิ็ ่อบต่อสงัคี ส่วนรวีและส�ิงแว็ล้อี 

่ลกระทบโ็ยตรงท�่สำาคัญท�่สุ็้องโครงการพัฒนา
โรงเรย่นคณุิรรี ยงัคงเป็นการเตบิโต้องคณุิรรีจรยิิรรี
ท�่เกิ็ ้�ึนภายในตวันกัเรย่นและบุคลากร้องโรงเรย่นคณุิรรี  
้ณะท�่่ ลกระทบทางอ้อีหรอื่ลพลอยไ็้อ�ืนๆ ่�ึงเป็น่ลจาก
การพฒันาโรงเรย่นคณุิรรี ยงัคงเป็นส�ิงท�ี่ ค่วาีโ็็เ็่น
อย่างต่อเน�ือง เ่่น ่ลการเรย่นท�็่ ่้ �ึน้องนกัเรย่นท�่ทำาโครง
งานคณุิรรี บางโครงงานสาีารึสร้างรายไ็้และเป็นส่วน
เสริี ฐานะทางเึรษฐกิจ้องครอบครวั้อง้องนกัเรย่นใน
ระหว่างเรย่น หรอืแนวทางการพฒันาโรงเรย่นคณุิรรี โ็ย
เฉพาะการพฒันาให้เป็นแหล่งเรย่นรู้ ยงั่่วยเสริี สร้างบรรยากาึ
การเรย่นรูท้�ัวท�ังโรงเรย่น และส่ง่ลให้โรงเรย่น ู่ป้กครอง 
และุ่ี่น ีค่วาีร่วีีอืกนัีาก้�ึนในการ็แูลนกัเรย่นให้
เปน็คน็ ่ีค่วาีประพฤติ็  ่และีค่วาีปลอ็ภยั ท�ังภายใน
และภายนอกโรงเรย่น เป็นต้น 

นอกจากน�่ ่ลพลอยไ็้อก่ส่วนหน�ึงคอื การท�่หน่วยงาน
ภายนอกให้ควาีสนใจและเ้้าีาสนบัสนนุการ็ำาเนนิกจิกรรี
้องโรงเรย่น โ็ยเฉพาะหน่วยงานท้องึ�ินท�่เหน็และรบัรู้ึ งึ่ล
็ท่�่เกิ็ ้�ึนจากการทำาโครงงาน กย็นิ็เ่้้าีาให้การสนบัสนนุ
การ็ำาเนนิกจิกรรีต่างๆ ้องโรงเรย่นีาก้�ึน

• ตระหนกัึงึควาีสำาคญัในการพฒันาคุณิรรีู่เ้รย่น และ
เ้้าีาี่ส่วนร่วีในการพัฒนาคุณิรรีกับทางโรงเร่ยน
ีาก้�ึน
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อ

(Collaboration)

อ งานอาสาสมัคร

และบุคคลท่ัวไป

ร่วมบริจาคแคมเปญ
ระดมทุนการศึกษา

(Involvement & 
Engagement)

platform 
เพ่ือการระดมทุน

ทางสังคม
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ควาีร่วีีือ้องภาค่เครือ้่ายการึึกษาท�่ทำางานร่วีกันเสีือนเป็นหน�ึงท่ีเพ�ือนำาเคร�ืองีือและ
นวตกรรีทางการึึกษาีา่่วยในการีา่่วยในการพัฒนาการเร่ยนการสอนในโรงเร่ยนให้เกิ็่�ึนอย่าง
ต่อเน�ืองและ้ยายการทำางานในทุกๆ ปี โ็ยีลูนิิ ยิวุพฒัน์ร่วีกบัภาคห่ลกัท�่่ทำางาน็้านการึกึษา ็งัน�่ 
Learn Education, Teach for Thailand, Winner English และ a-chieve

 

ีลูนิิ ยิวุพฒัน์ไ็้รบัการสนบัสนุน่่วยเหลอื
ในการบริจาคทุนทรัพย์และสิ�ง้องต่างๆ จาก
องค์กรและบคุคลท�ัวไป อาท ิ การจั็ แคีเปญ
ระ็ีทุน/สิ�ง้อง การบริจาคสน ับสน ุน
ทนุการึกึษา  การประ่าสัี พนัิ์  ฯลฯ
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ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา

ร้�นอ�ห�ร Le Cabanon ชวนลูกค้�และคู่ค้�ร่วมฉลอง 
ครบรอบวันเกิดร้�นและมอบร�ยได้ทั้งหมดให้กับ 2 มูลนิธิ  โดย
มอบให้กับมูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อทุนก�รศึกษ� 100,000 บ�ท

คุณกษิต บุญน�ค หัตถ์เทพประท�นกรีดกระด�ษ ศิลป์ประณีต 
ผู้เข้�แข่งขันแสดงคว�มส�ม�รถในร�ยก�ร “Super 100 
อัจฉริยะเกินร้อย”  มอบเงินร�งวัล 40,000 บ�ท ที่ได้รับจ�ก
ร�ยก�รให้กับมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อเป็นทุนก�รศึกษ�

ธน�ค�ร ู่มิโตโม มิตุ่ย ทรัสต์ (ไทย) จำ�กัด (มห�ชน) ร่วม
สนับสนุนมอบเงินทุนก�รศึกษ� 500,000 บ�ท  

บริษัท คอลเกต-ป�ล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด ร่วมบริจ�ค
เงินทุนก�รศึกษ� 50,000 บ�ท ในแคมเปญ “ยิ้มสู้ไปกับ 
คอลเกต” จ�กก�รจำ�หน่�ยผลิตภัณ์์คอลเกตออนไลน์” โดย 
คอลเกตร่วมบริจ�ค 20 บ�ท สำ�หรับทุกก�รสั่ง่ื้อใน 
แอพพลิเคชั่นล�่�ด้� 

ร�ยก�รรถโรงเรียน ช่อง GMM25 โดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี 
จำ�กัด มอบทุนก�รศึกษ� 8,000 บ�ท จ�กก�รสะสมเงินร�งวัล
ในร�ยก�ร (ร�ยก�รเทปละ 2,000 บ�ท จำ�นวน 4 เทป)

(คลิกรูปเพื่ออ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติม)

องค์กร ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป ร่วม
บริจาคทุนทรัพย์เพ่ือให้มูลนิธิฯ บริหารจัดการ
เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ที่ขาดโอกาสต่อไป

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/sumitomomitsui-donate-yuvabadhana/
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%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.facebook.com/yuvabadhana/posts/3917106601655135
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Carenation พวงหรีดสานบุญ 
สนับสนุนทุนการศึกษาแก ็กขาดโอกาสโดยมอบเงิน

อ

www.care-nation.com

องค์กรร่วมมอบสิ่งของเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาและ
ช่วยเหลือระดมทุนผ่านธุรกิจขององค์กรเพื่อสร้างความ
ย่ังยืนและความตระหนักรู ้ เกี่ยวกับเด็กขาดโอกาสใน
วงกว้าง

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/carenation-%e0%b8%9e%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%94-%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c/
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.facebook.com/yuvabadhana/posts/3583618671670598
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น

โรงเรียนวัดตระคร้ําเอน จ.กาญจนบุรี

• 30 ตลุาคี 2563: โครงการร้อยพลงัการึกึษาไ็้ีโ่อกาส่วน่วนพ�ๆ่  ู่้ใหญ่ใจ็ ่5 องค์กร ินาคาร
ยูโอบ ่ีลูนิิ ใิจกระทงิ   สีาคีนกัลงทุนเน้นคณุค่า (ประเทึไทย) Money Coach และ  Robowealth 
ท่�สนใจและสนบัสนุนงาน็้านการึกึษาีาร่วีสัี ่สัประสบการณ์ “ไปเป็นนกัเร่ยนหนึ�งวนักับ
ร้อยพลงัการึกึษา” ท�่โรงเรย่นวั็ ตระครำ�าเอน จ.กาญจนบรุ ่เพ�ือให้พ�ๆ่  ไ็้ีโ่อกาสสัี ่สัและเรย่น
รู้เคร�ืองีอืการเรย่นการสอนในโครงการฯ ท�่สร้างโอกาสและพฒันาการึกึษาให้กบัเยาว่น  โ็ยการ
เ้้า่�ันเรย่นจรงิร่วีกบัน้องๆ นกัเรย่น 1 วนั ในห้องเรย่นวิ่ าภาษาองักฤษ ระบบ E- Learning 
โ็ย Winner English  วิ่าวทิยาึาสตร์กบัครทู่่  ฟอร์ ไทยแลน็์ และ วิ่ าแนะแนวหลกัสตูร 
a-chieve เพ�ือโอกาสในการต่อยอ็เป็นโครงการสนบัสนนุการพฒันาเยาว่นร่วีกบัโครงการ
ร้อยพลงัการึกึษาต่อไปในอนาคต

“การเอาเกมมารวมอ กับการเรียน
ในห ทําให สึกอยากเรยีนมาก
ขึ้น 
เรียนแบบนี้ ก็คงอยากเรียนขึ้นเยอะ
เลย 

มูลนิธิใจกระทิง
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งานอาสาสีคัรเพ�ือร่วี่่วยเหลอื็ูแลเยาว่น ไ็้แก่
• พ�่เล�่ยงอาสา
• Pen Pal Day อาสาู่ใ้ห้กำาลงัใจ
• Student Volunteer

• 50 บาท ส่งน้องเรย่น
• ให้ไปต่อ ปี 2 ร่วีกบั เทใจ็อทคอี

ปัญหาการึึกษาและเยาว่น้า็โอกาสเป็นปัญหาใหญ่ท�่ทุกคนควรี่ส่วนร่วี่่วยกันแก้ไ้การี่
ส่วนร่วี็้วยการลงแรงและเวลากส็ำาคญัไี่ย�ิงหย่อนกว่าการบรจิาคทุนทรพัย์ เพราะนอกจาก
ควาี้า็โอกาส เ็ก็ๆ ยงั้า็ท�่พ�ึงทางใจและแบบอย่างท�่็  ่ อาสาสีคัรจงึเป็นส่วนสำาคญัท�่จะ
เติี เต็ี ส�ิงเหล่าน�่ให้กบัเยาว่นไ็้
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องค์กรร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา

1 EASTMAN FOUNDATION

2 SOI 15 CO., LTD.

3 SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PCL (HEAD OFFICE)

4 UP. EDUCATION

5 คณะครุศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย (โรงเรียนส�ธิตจุฬ�ฯ ฝ่�ยมัธยม)

6 ชมรมสัตวแพทย์บำ�บัดโรคแมวแห่งประเทศไทย

7 ธน�ค�รเกียรติน�คิน จำ�กัด (มห�ชน) (สำ�นักง�นใหญ่)

8 ธน�ค�รทห�รไทยจำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)

9 บริษัท กิจก�รดี จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)

10 บริษัท เกรียงไทยวัฒน� อินเตอร์เทรด จำ�กัด

11 บริษัท ค. คน จำ�กัด

12 บริษัท ครึ่งเก้� จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)

13 บริษัท คอมูนิเคชั่น วัน จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)

14 บริษัท คีพส์ แอดนด์ โค จำ�กัด

15 บริษัท เครือเจริญโภคภัณ์์ จำ�กัด

16 บริษัท โคค�-โคล่� (ประเทศไทย) จำ�กัด

17 บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)

18 บริษัท เจนเนอรัล ทร�นสมิสชั่น เน็ทเวิร์ค จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)

19 บริษัท ช๊อกเก็ต ไนน์ จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)

20 บริษัท ช�ร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด

21 บริษัท เชียร์ค็อกเทล จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)

22 บริษัท ่ัน แพคเกจจิ้ง (2010) จำ�กัด

23 บริษัท ่ิมเปิ้ล เวิร์ค จำ�กัด

24 บริษัท ุ่ปเปอร์จิ๋ว จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)

25 บริษัท ุ่ปเปอร์โ่นิค จำ�กัด

26 บริษัท เ่้�ท์เทอร์นสก�ย จำ�กัด

27 บริษัท ด�ต้� โปรคอมพิวเตอร์ ่ิสเต็มส์ จำ�กัด

28 บริษัท เดอะแบล็คไร่์ทร�เวล จำ�กัด

29 บริษัท แดพเพอร์ เจ็นเนอรัล อะแพเริล จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)

30 บริษัท ทรู ทัช จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)

31 บริษัท ที.เค. อะไหล่ยนต์

32 บริษัท ที.่ี.่ี. เทคโนโลยี จำ�กัด

33 บริษัท เท็ดพ�ร์ทเนอร์ส จำ�กัด

34 บริษัท ไทยย�ม�ฮ่�มอร์เตอร์ จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)

35 บริษัท ไทยวิวัฒน์สุขภัณ์์

36 บริษัท น�นดีอินเตอร์เทรด จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)

37 บริษัท บรัน่์ไทม์ จำ�กัด 

38 บริษัท บริท�เนีย จำ�กัด

39 บริษัท บัตรกรุงไทย จำ�กัด (มห�ชน)

40 บริษัท บ้�นฟิล์ม จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)

41 บริษัท บีแมเนจเม้นท์โค้ช จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)

42 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)

43 บริษัท พรรณพัฒน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

44 บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำ�กัด

45 บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

46 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)

47 บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำ�กัด

48 บริษัท พรีเมียร์ ม�ร์เก็ตติ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

49 บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำ�กัด

50 บริษัท พัฒนวรรณ คอนสตรั๊คชั่น จำ�กัด

51 บริษัท พี เอม ฟูด จำ�กัด

52 บริษัท เพียวสัมม�กร ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด 

53 บริษัท เพื่อก�รพัฒน�นโยบ�ยสุขภ�พระหว่�งประเทศ

54 บริษัท ฟ้�คะนอง จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)

55 บริษัท มิลล์คอน สตีล จำ�กัด (มห�ชน)

56 บริษัท ไม่์ ดีโป (ประเทศไทย) จำ�กัด

57 บริษัท ร�ย� เฮริเทจ จำ� กัด

58 บริษัท วอด เดอะ ดัก จำ�กัด (ประเทศไทย)

59 บริษัท วอร่� พลั (ประเทศไทย) จำ�กัด

60 บริษัท วินเทค โคท (2002) จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)

61 บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำ�กัด

62 บริษัท สไป่ี่น�น� จำ�กัด

63 บริษัท หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)

64 บริษัท หลักทรัพย์ เยรติน�คินภัทร จำ�กัด (มห�ชน)

65 บริษัท เหรียญทองก�รพิมพ์ (กิมโป๊)

66 บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำ�กัด

67 บริษัท อลีนนรณ� จำ�กัด สำ�นักง�นใหญ่

68 บริษัท อินเตอร์ ด�ต้� รีคัฟเวอรี จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)

69 บริษัท อินเตอร์แอคทีฟ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)

70 บริษัท อินเตอร์แอคทีฟ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)

71 บริษัท อุ๊คบี จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)

72 บริษัท เอ เอ็ก่์ ดี จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)

73 บริษัท เอเวอสต�ร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

74 บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำ�กัด

75 บริษัท โอลสย�ม โฮลดิ้ง จำ�กัด

76 บริษัท เฮด ฮันเดรด จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)

77 มูลนิธิก�รศึกษ�ไทย - อเมริกัน

78 มูลนิธิชุมชนโคร�ช (ร้�นโคร�ช-ปันกัน)

79 มูลนิธิทีเอ็มบี

80 มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมร�ชูปถัมภ์

81 มูลนิธิศัลย์ฯ สร้�งข้อต่อชีวิต

82 ศุนย์นวัตกรรมก�รออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)

83 ศูนย์คว�มเป็นเลิศด้�นเทคโนโลยีปิโตรเคมีวัสดุ

84 สถ�บันบัณ์ิตบริห�รธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

85 สย�มพ�ร�กอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)

86 สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัท พรีเมียร์ จำ�กัด

87 บริษัท โอม�ร์ เพน�ร์ เมเนจเมนท์ จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)



รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

รายงานประจำาปี 2563

ภาพรวมในปี 2563 ก้าวต่อไปในปี 2564 ผลการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน รายงานการเงิน ข้อมูลทั่วไป
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ผลลัพธ์การทำางานของอาสาสมัคร

มูลนิธิฯ เริ่มมีการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมอาสาสมัครตั้งแต่
ปี 2559 จนถึงปี 2563 เป็นเวลากว่า 4 ปี ที่ได้สร้างการมีส่วน
ร่วมโดยมีจำานวนอาสาสมัครสะสม 1,481 คน

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

สนใจง�นอ�ส�สมัคร โทร. 02-3011147

จำ�นวนอ�ส�สมัคร
(ม.ค. – ธ.ค. 63)

รวม123 คน

พี่เลี้ยงอ�ส�

25 คน

อ�ส�ผู้ให้กำ�ลังใจ
(Pen Pal)

58 คน

อ�ส�เขียนบทคว�ม
ยุวพัฒส�ร 

20 คน

Student 
Volunteer

20 คน

ช่วยประคับประคอง แนะนำ� ให้กำ�ลังใจ
นักเรียนทุนยุวพัฒน์

2,328 คน โดยตรง
และ
5,400 คน ผ่�นเฟสบุ๊คกลุ่มปิดนักเรียนทุน

การได้ทำางานอาสา
ทำาให้เข้าใจปัญหา

เร่ืองความเหล่ือมลำ�า
ได้ชัดเจนมากขึ�น

ศิรภัสสร จำาปา (เิิร์ส)
อาสา Pen Pal Day รุ่นท่ี 7

https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/volunteer/


รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

รายงานประจำาปี 2563
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พี่เลี�ยงอาสา  

งานอาสาแบบต่อเนื�องเพื�อ่่วย็ูแลน้องๆ นักเร่ยนทุน่่าน่่อง
ทางออนไลน์ใน Facebook กลุ่ี ปิ็นักเร่ยนทุน และการติ็ตาี
พู็คุย่่านทางโทรึัพท์ โ็ยี่ระยะเวลาในการทำางาน 4 เ็ือน

จ ำ�นวนพี่เลี้ยงอ�ส� รุ่น 9-10 

25 คน

ดูแลนักเรียนทุนผ่�นท�งโทรศัพท์

137 คน 
 

และ ผ่�นท�ง Facebook 
กลุ่มปิดนักเรียนทุนที่มีจำ�นวน 

5,400 คน

ชวนน้องคิด ชวนน้องคุย กับ content จ�กพี่ๆ อ�ส�



ผลการดําเนินงานของมูลนิธิฯ รายงานการเงิน
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ม ีความม่ันใจ
ในตัวเองมากข้ึน

อยากเปลี่ยนแปลงจากการสอบถามนักเรียนทุน 
จํานวน 331 คน จากจํานวน
ทั้งหมด 1,193 คน ที่ดูแลโดยพี่

ผลที่เกิดขึ้น
หลังจากมีพี่เลี้ยง

70.39%73.72%81.57%91.84%92.45%



ผลการดําเนินงานของมูลนิธิฯ รายงานการเงิน
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หลังจบ ม.3

จากการสอบถามนักเรียนทุน 
จํานวน 1,208 คน จากทั้งหมด 
5,400 คน ที่ดูแลโดยพี่เลี้ยง

ผลที่เกิดขึ้น
หลังจากมีพี่เลี้ยง

71.9%72.6%73.8%77.2%77.6%



รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

รายงานประจำาปี 2563
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Pen Pal day  
(ตอบจดหมายน้อง)

อาสาู่้ให้กำาลังใจ็้วยการตอบจ็หีาย
น้องๆ นักเร่ยนทุน เ้่ยน้้อควาีให้กำาลังใจ ให้
้้อคิ็ตา่งๆ ึึงนอ้งๆ นักเร่ยนทุนทั�วประเทึ โ็ย
เป็นงานอาสาท่�สาีารึทำาไ ้็แบบครั�งคราวและ
ต่อเน�ือง งานอาสาตอบจดหมายให้อะไร

บ้าง?

“ึ้าีางานอาสาตอบจ็หีายทุกคน
จะไ็้รับพลังบวก พลังงาน็่ๆ ควาีคิ็
็่ๆ กลับไป ต้อง้อบคุณวันน่�ท่�ทำาให้รู้สึก
ว่า ฉันยังเป็นีนุษย์อยู่ โ่ค็่ท่�ฉันยัง 
่่วยเหลือคนอื�นๆ ไ็้ และทำาให้เราเอง
ต้อง้ยันและสูใ้ห้ีาก้ึ�น เพื�อ่่วยให้คน
อื�นๆ และเ็็กๆ ท่�้ า็โอกาสให้ไ็้รับ
โอกาสท่�พวกเ้าควรไ็้รับ เ่่น ไ็้รับสิทิิ
้ั�นพื�นฐานอย่างเท่าเท่ยีกัน ก็คือการเ้้า
ึึงการึึกษาท่�ี คุ่ณภาพ”

จ ำ�นวนอ�ส� Pen Pal day รุ่น 7 
และ Pen Pal จ�กที่บ้�น 

 58 คน

ตอบจดหม�ยได้  

 1,706 ฉบับ คุณ ศิรภัสสร จำ�ป�  อ�ส� Pen Pal day รุ่น 7



รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์
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เพร�ะอะไร
ถึงม�เป็นอ�ส�
ตอบจดหม�ย

ดีใจทุกครั้งท่ีได้มาค่ะ 
และจะพยายามมาให้
ได้ในทุกๆ ครั้ง แม้เรา
ไม่ได้พบเจอกับน้องๆ 
แต่การที่เรามาบ่อยๆ 
ทำ า ใ ห้ เ ร า ไ ด้ เ จ อ กั บ
จดหมายที่น้องๆ เขียน
ตอบมา ให้ เ ร า รู้ สึ ก
อบอุ่นในใจค่ะ อยากมา
เป็นกำาลังใจให้น้องๆ 
ตลอดไป 

ขอขอบคุณยุวพัฒน์ 
ขอบคุณน้องๆ ที่น่ารัก
ทุกคนค่ะ

เป็นกิจกรรมท่ีทำาให้เรา
เหมือนได้ชา ร์จพลัง
ตัว เอง ด้ วยการ ใ ห้
พลังงานออกไป เป็น
กิจกรรมท่ีสนุกมากๆ 
เลยค่ะ

ทำาไมถึงมาเป็นอาสา
จิตอาสาการ ใ ห้ เป็ น 
สิ่งสำาคัญกำาลังใจคือ
พลังผลักดันให้เราทำา
ทุกอย่างสำาเร็จ การส่ง
กำาลังใจเหมือนต้นไม้
ที่แตกกิ่ง ก้าน ใบ ที่
ให้ความสุขกับคนรอบ
ข้างเพื่อต่อยอดและ
ยั่งยืน และทำาตนให้เป็น
ประโยชน์อย่างต่อเนิ่ือง 
แบบไม่มีที่สิ้นสุด



รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์
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Student Volunteer 
(ตอบจดหมายน้อง)

เปิ็โอกาสให้อาสารุ่นเยาว่น นักเร่ยน 
นักึึกษา ไ็้ี่ส่วนร่วีในการทำางาน่่วยเหลือ
สังคีจากการทำางานอาสา็ูแลนักเรย่นทุนยุวพัฒน์
่่านการพู็คุยทางโทรึัพท์และการเ้่ยน ตอบ
จ็หีายเพื�อให้กำาลังใจและสร้างควาีเ้้าใจเรื�อง
การรับทุนการ ึึกษา ทั�งน�่ี ูลนิิิฯ ี่วัตึุประสงค์
เพื�อส่งเสริีใหเ้ยาว่นเปน็ Active Citizen ไ็้
ี่ส่วนร่วีและเ ้้าใจึึงปัญหาเยาว่นท่�้ า็โอกาส
ีาก้ึ�น  ร่วีึึงไ็้รับรู้และเห็นควาีแตกต่าง
หลากหลาย้องเยาว่น

จ ำ�นวน Student
volunteer รุ่น 5-6 

20 คน

ดูแลนักเรียนทุนได้

455 คน



รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

รายงานประจำาปี 2563
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อาสา ยุวพัฒน์สาร

รวมอ�ส�ยุวพัฒน์ส�ร 

 20 คน

ในการจั็ ทำาหนังสือยุวพัฒน์สารสำาหรับนักเร่ยน
ทุน ีูลนิิิฯ ไ็้รับควาีอนุเคราะห์จากอาสาสีัครหลาย
ท่านีาร่วีแบง่ปนั บทควาีท่�เป็นประโย่น ์ภาพึ่าย 
ภาพวา็  ฯลฯ เพื�อเป็นสื�อสร้างสรรค์ให้นักเร่ยนทุนไ็้
รับสาระควาีรู้ต่อยอ็ควาีคิ็และพัฒนาตนเองใน
็้านต่างๆ



รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์
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สร้างการมีส่วนร่วม
ผ่านแคมเปญระดมทุน

แคมเปญ “ให้ไปต่อ” ปี 2 
ร่วมส่งน้องเรียนจบมัธยมต้น

สร้างการี่ส่วนรว่ี ่่านแคีเปญ “ให้ไปต่อ ปี 2”  
ร่วีกับ เทใจ็อทคอี โ็ยสาีารึระ็ีเงินทุนการึึกษา
เพื�อ ่่วยเหลือเ็็ก้า็โอกาสไ ้็ึ งึเป้าหีาย 530 คน และ
ระ็ีทุนต่อเนื�องเพิ�ี ้ึ�นอ่ก 100 คน เพ�ือ่่วยเหลอืเ็็ก
้า็โอกาสในจังหวั็เ่่ยงใหี่และเ่่ยงราย ่ึ�งเป็น 2 
จังหวั็ท่�ไ็้รับ่ลกระทบทางเึรษฐกิจจากการระบา็้อง 
COVID-19 รอบใหี่ 

ท�ังน�่แคีเปญ ให้ไปต่อ ไ็้รับควาี ่่วยเหลือ
ประ่าสัีพันิ์จากบุคคลท�ัวไปและรุ่นพ่�ยุวพัฒน์่่าน 
โ่เ่่ยลี่เ็่ย ทำาให้สาีารึระ็ีทุนไ็้ึึงเป้าหีายแล้ว
อย่างรว็เร็ว 

เงินบริจ�ค 
(25 กันย�ยน – 31 ธันว�คม 63) 

 6,615,000 บ�ท

จำ�นวนผู้บริจ�ค

 1,159 ร�ย 

ทุนก�รศึกษ�
ส่งน้องเรียนได้จนจบ ม. 3

630 คน  

อ่�นเพิ่มเติม
https://taejai.com/th/d/haipaitor2/

https://taejai.com/th/d/haipaitor2/
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แคมเปญ “50 บาท ส่งน้องเรียน”

วกิฤต COVID-19 เ็็กๆ อาจไี่ไ็้เร่ยน
หนังสือต่อ

จากสึานการณ์การแพร่ระบา็้องไวรัส 
COVID-19..ทำาให้ครอบครัว้องเ ็็กๆ ท่� 
้า็โอกาสหลายคนต้องเ่่ิญกับปัญหา 
การึูกเลิกจ้าง ไี่ี่งานให้รับจ้าง รายไ็้้อง
ครอบครัวท่�ล็ลงหรือแทบไ ่ี ่ีรายไ ้็เลยน่�ส่ง 
่ลให้เ็็กๆ ท่�อยู่ในวัยเร่ยนี่ควาีเส่�ยงท่�จะไี่
ไ ้็กลับไปเร่ยนต่อเพราะครอบครัวี่เงินไี่พอ

ลำาบาก ขาดรายได้
กลัวจะไม่ได้เรียนต่อ!!

ผลสำารวจกลุ่มนักเรียนทุนยุวพัฒน์
กับผลกระทบจากสึานการณ์  
โควิด-19

ม ู ลนิธิ ยุวพัฒน์ได้ทำาการสำารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ 
COVID-19 เมื่อปลายเดือนเมษายน 
2563 โดยมีนักเรียนทุนตอบแบบ
สำารวจ จำานวน 304 คน โดยสรุปผล
ได้ดังนี้

“สภาพตอนน้ีคือพ่อกับแม่
หนูทำางานไม่ได้เลยค่ะเพราะ
นายจ้างเขาเลิกจ้างงานช่วง
นี้ค่ะ หนูกลัวตอนเปิดเทอม
ไม่ มี เงิน จ่ายค่าเทอมย่ิงมี  
พี่น้อง 4 คนอีกค่ะ”

ครอบครัวตกงานไม่มีเงินที่จะ
มาซื้ออาหารมาจุนเจือคนใน
ครอบครัว 5 คนตอนนี้มีเงิน
ในบัญชี 200 

แม่ถูกเลิกจ้างทำาให้ขาดราย
ได้แทบไม่มีเงินท่ีจะกินจะใช้ 
และกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ท่ีจะมาถึงตอนเปิดเทอมท้ัง
ของตนเองและน้องชายค่ะ

นักเรียนช้ัน ม.6 จ.นร�ธิว�ส

นักเรียนช้ัน ม. 6 จ.สุรินทร์

นักเรียนช้ัน ม. 3  จ.เชียงใหม่

74.8% 
นักเรียนพล�ดโอก�ส

ในก�รทำ�ง�นห�ร�ยได้เสริม
ในช่วงปิดเทอม

38.3% 
ไวรัสโควิด-19

ส่งผลให้ตัวเองมีคว�มเสี่ยง
ที่จะไม่ได้เรียนต่อ93.7% 

ไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบต่อร�ยได้ของครอบครัว

ทำ�ให้ครอบครัว
ร�ยได้ลดลง

(59.1%)

ไม่มีร�ยได้เนื่องจ�ก
ไม่มีง�นให้รับจ้�ง

(24.5%)

ไม่มีร�ยได้
เพร�ะถูกเลิกจ้�ง

(10.1%)

(คลิกรูปเพื่ออ่�นเกี่ยวกับแคมเปญ)

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%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-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b4/
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ีูลนิิิยุวพัฒน์่วนู่้ใหญ่ใจ ่็ร่วีบริจาค
คนละ 50 บาท เพื�อ่่วยเหลือให้เ็็กๆ ไ็้ี่โอกาส
กลับไปเร่ยนไี่ต้องออกกลางคันสาีารึต่อยอ็
อนาคต็้วยการึึกษาไ็้ต่อไป

บริจาค 50 บาท 
จะพาน้องกลับไปเรียน
หนังสือได้…อย่างไร?

ควาี่่วยเหลือจากเราทุกคน คนละ 50 
บาท จะสาีารึต่ออนาคตให้น้องๆ เงินบริจาค
ทั�งหี็จะนำาไปเป็นทุนสำาหรับคา่ใ่้จ่ายท�่จำาเปน็
ในการกลับไปเร่ยนตอนเปิ็เทอี ไี่ว่าจะเป็น 
คา่ใ่้จ่ายท่�ต้องจ่ายโรงเร่ยน ค่าอาหารกลางวัน 
คา่รึโ็ยสาร แต่ละวันไี่ตำ�ากว่า 50 บาท

ระ็ีทุนเพื�อ ่่วยเหลือเ ็็ก้า็โอกาสท่�
ครอบครัวไ็้รับ่ลกระทบจากไวรัสโควิ็-19 ใน
่่วงเ็ือนีิึุนายน 2563 ไ็้รับบริจาคเงิน จำานวน   
2.95 ล้านบาท (้้อีูล ณ 31 สิงหาคี 2563  )

โ็ยไ ้็รับควาี ่่วยเหลือในการเ่ยแพร่
ประ่าสัีพันิ์จาก ู่้ี่่ื�อเส่ยง influencer เพจ
และสื�อออนไลน์ ร่วีึึงการบอกต่อ้องบรร็า
ู่้ใหญ่ใจ ่็ สร้างการรับรู้และการี่ส่วนร่วี 
่ี่ ู้รว่ีบริจาค 8,132 ราย 

หม�ยเหตุ : จ�กก�รสำ�รวจค่�ใช้จ่�ยของนักเรียนทุนยุวพัฒน์ชั้น ม.3 – ม.6 จำ�นวน 401 คน ระหว่�งวันที่ 8 – 15 พฤษภ�คม 2563

เงินบริจ�ค 
(4 มิ.ย. – 31 ส.ค. 63)

2,958,856.31
บ�ท

ทุนก�รศึกษ�ส่งน้องเรียนได้  

422 ทุน

จำ�นวนผู้บริจ�ค

8,132 ร�ย 



ผลการดําเนินงานของมูลนิธิฯ รายงานการเงิน
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รายการ MasterChef ประเทศไทย 
โดยบริษัท เฮลิโคเนีย เอช 

เวลา 18.00-19.55 น. 

เซเลบริตี้ 10 ชิงรางวัล 1 
บาท ้

โดย คุณหนูนา หนึ่งธิดา 
โสภณ 
องค ุศลที่อยากบริจาคเงิน

คุณหนูนา
4  คนสุดท้าย แม้ 

)
ชมรายการhttps://www.facebook.com/watch/
?v=315514682953301&extid=jdkLh6TnlJ1qm2lp

ไม่ได้เป็นผู ้ชนะ แต่คุณหนูนาได้
ช ่ ว ย ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ์ แ ล ะ เ ป ็ น
กระบอกเสียงให้มูลนิธิยุวพัฒน์
เป็นท่ีรู ้จักมากขึ้น

https://www.facebook.com/watch/?v=315514682953301&extid=jdkLh6TnlJ1qm2lp
https://www.youtube.com/watch?v=-2PBl5sjTW4&feature=youtu.be
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งานโครงการที่เป็น platform เพื่อการระดมทุนและขยายผลลัพธ์ทางสังคม

โครงการร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
สังคมแห่งการแบ่งปัน

สร้างการมีส่วนร่วมจากการ “แบ่งปัน”
เพื่อโอกาสทางการศึกษา

โครงการิู้ด ิอร์ กู้ด
พีอิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย

สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อโภชนาการเด็ก
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ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
กลไกสร้างการมีส่วนร่วม 
ระดมทุนในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม

แนวคิดโครงการ

ภาพรวมผลการดำาเนินงาน
ในปี 2563

สิ่งที่เราทำา

การดำาเนินโครงการ

ปันกัน เ่ื�อว่า “สังคีจะ็่้ึ�นไ็้ หากเรา
แบ่งปัน” จึงีุ่งหวังท่�จะสร้างการี่ส่วนร่วี่่าน
การปันในรูปแบบต่างๆ อาทิ ปันสิ�ง้อง ปันเงิน 
ปันเวลา ปันควาีสาีารึ เพื�อก่อให้เกิ็การ
เปล่�ยนแปลงท่�็ ใ่นสังคี โ็ยี่ร้านปันกันเป็น
กลไกตัวกลาง (platform) ในการสร้างการ ่ีส่วน
รว่ีท่�ยั�งยืน

จากสึานการณ์การแพร่ระบา็้องไวรัส
โควิ็-19 ึ่�งส่ง่ลกระทบต่อภาคิุรกิจและ 
ภาคสังคี รวีึึงร้านปันก็เองก็ไ็้รับ่ลกระทบ
เ่่นกัน ท�ังน่� ร้านปันกันไ ้็เตร่ยีรับีือกับ
สึานการณ์โ็ยการเพิ�ีีาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติในการเ้้าใ่้บริการภายในร้าน การบริจาค
สิ�ง้อง รวีึึงการ็ูแลสึานท่�ร้านสา้าและคลัง
สินคา้แบ่งปันให้เป็นไปตาีีาตรการท่�ภาครัฐไ็้
กำาหน็ไว้อย่างเคร่งครั็ เพื�อควาีปลอ็ภัย้อง
ู่้ใ่้บรกิารและเจ้าหน้าท่�ปฏิบัติงาน  รวี ึึงการ

• สร้างการรับรู้และการี่ส่วนร่วีเพื�อ้ยาย
เครือ้่ายสังคีแห่งการแบ่งปัน เพิ�ี จำานวน
นักปันทั�งบุคคลทั�วไปและองค์กร ่่านหน้า
ร้านปันกัน กิจกรรี และการประ่าสัีพันิ์ 

• ระ็ีทุนการึึกษาแก่เ็็ก้า็โอกาส
• เป็นต้นแบบ้องการระ็ีทุนท่�ยั�งยืนให้กับ

องค์กรหรือีูลนิิิฯ อื�นๆ  

ร้านิุรกิจเพ�ือสังคี (Social Enterprise)  
เปิ็รับบริจาคส�ิง้องสภาพ็่เพื�อนำาีาเป็นสินค้า
แบ่งปันในร้าน เงินท่�ระ็ีไ็้ทั�งหี็ีอบเป็นทุน
การ ึึกษาแก่เ็็ก้า็โอกาส ใน ีูลนิิิยุวพัฒน์ 
้็วยการทำางานท่�เป็นระบบและโปร่งใส ตรวจสอบ

ไ ้็

www.pankansociety.com

pankansociety

pankansociety

adminpankan@ybf.premier.co.th

Line ID : @pankansociety

02-3011096

0819036639

ปรับแ่นการทำางานเพื�อรองรับสึานการณ์ทั�งใน
ระยะส�ันและระยะยาว อาทิ การ่ะลอการ้ยาย
สา้า การเพ�ิี ปริีาณการจำาหน่ายสินค้าแบ่งปัน
ใน่่องทางออนไลน์ การปรับงบประีาณและ
ควบคุีค่าใ่้จ่าย ฯลฯ ทั�งน่�เพื�อให้ปันกันยังคง
สาีารึสร้างการี่ส่วนร่วีและสร้างโอกาสทางการ
ึึกษาไ็้ต่อไป 
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ส้้างกา้ีีส่วน้่วี
บุคคลทั่วไปและองค์กรร่วมแบ่งปัน

ส้้างโอกาสทางกา้ึึกษา
ระดมทุนก�รศึกษ�เพื่อเด็กข�ดโอก�สได้

้้�นที�กา้ััน ผลลั้์์ทางสังคีอ้�นๆ

ม�กกว่� 340,000 ร�ย
•  ผู้บริจ�คสิ่งของ
•  ผู้บริจ�คเงินรับสินค้�แบ่งปัน
•  ผู้เข้�ร่วมกิจกรรมและอ�ส�สมัคร

15 ส�ข� 1 คลังสินค้�แบ่งปัน
ร้�นปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ 

ม�กกว่� 1.6 ล้�นชิ้น
สิ่งของบริจ�คที่นำ�กลับม�หมุนเวียนใช้ใหม่ 
ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม

แบ่งเบ�ภ�ระค่�ครองชีพ
จ�กสินค้�แบ่งปันร�ค�ย่อมเย�

สร้�งง�นสร้�งอ�ชีพ
พนักง�นประจำ�ส�ข�/เจ้�หน้�ที่คลังสินค้�

1 แฟรนไชส์
โคร�ชปันกัน โดย มูลนิธิชุมชนโคร�ช

244 จุดตั้งกล่องรับปัน
อนุเคร�ะห์พื้นที่ตั้งกล่องรับปันจ�กองค์กรภ�คี 
(ข้อมูล ณ ธันว�คม 2563)

218 องค์กร
ร่วมสนับสนุนปันกัน 

7,352
ทุนศึกษ�
คิดเป็นจำ�นวนเงิน 

51.5 ล้�นบ�ท
(ทุนก�รศึกษ� ส�ยส�มัญ 7,000 บ�ท/ คน/ ปี
และ ส�ยอ�ชีพ 14,000 บ�ท/ คน/ ปี)

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ�น

อ่�นเพิ่มเติมร�ยง�นประจำ�ปี โครงก�รร้�นปันกัน 
www.pankansociety.com/report
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โครงการิู้ด ิอร์ กู้ด
พี่อิ่มท้องน้องอิ่มด้วย

PROVEN
MODEL

แนวคิดโครงการ

การดำาเนินโครงการ

Food4Good เ่ื�อว่า “โภ่นาการท่�็ ”่ คือ
รากฐาน้องการเจริญเติบโต เ ็็กทุกคนควรไ ้็รับ
อาหารและสารอาหารท่�ึ ูกต้อง ครบึ้วน เหีาะ
สีตาีวยั เพื�อี่สุ้ภาพและคุณภาพ่่วิตท่�็ ใ่น
อนาคตเราทำาหน้าท่�เป็นกลไกสร้างการี่ส่วนร่วี
้องทุกภาคส่วนในการสนับสนุนโภ่นาการท่�็่
และ้จั็ปัญหาเ็็กทุพโภ่นาการใหห้ี็ไปจาก
ประเทึไทยอย่างยั�งยืน

เร�ช่วย

ระดมทรัพย�กรเพื่อให้เด็กๆ ได้รับอ�ห�รที่
มีส�รอ�ห�รครบถ้วน หล�กหล�ย และ
เพียงพอต่อก�รเจริญเติบโต

โครงก�รเกษตรปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อ
คว�มมั่นคงท�งอ�ห�รในโรงเรียนและ
ชุมชน

ข อ ง เ ด็ ก ที่ มี ภ � ว ะ 
ทุพโภชน�ก�รกลับม�
อ ยู่ ใ น เ ก ณ ์์ ป ก ติ 
ภ�ยใน 1 ปี ก�รศึกษ�

*ข้อมูลปีก�รศึกษ� 2563

กลไกก�รช่วยเหลืออย่�งยั่งยืน

ค ว � ม รู้ ด้ � น ก � ร จั ด ก � ร อ � ห � ร แ ล ะ
โภชน�ก�รให้กับคุณครูและเด็กในโรงเรียน

ติดต�มภ�วะโภชน�ก�รเด็กทั้งโรงเรียน
และเฝ้�ระวังร�ยบุคคลในกลุ่มเด็กที่ม ี
“ภ�วะทุพโภชน�ก�ร” พร้อมทั้งมีระบบส่ง
ต่อให้ส�ธ�รณสุขในพื้นที่

เร�เสริม

เร�สนับสนุน

เร�ติดต�ม

80%

www.foof4good.com

food4goodth

info@food4good.in.th

02-301 1144
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ผลลัพธ์การดำาเนินงาน
เพื่อขจัดปัญหาเด็กทุพโภชนาการ 
ปี 2563

ึึงแ ้ีว่าบ้านเ ืีองจะเ่่ิญกบัสึานการณ์ไวรสัโควิ็19 
ตั�งแต่ต้นปี ส่ง่ลกระทบในวงกว้างทั�งเรื�องสุ้ภาพ การงาน 
และเึรษฐกิจ โรงเร่ยนเลื�อนการเปิ็เทอี ู่ป้กครองเ็็ก
หลายคนในหลายพื�นท่�้ า็รายไ็้ Food4Good ก็ยังไ็้รับ
นำ�าใจจากบุคคลและองค์กรในการร่วีกันระ็ีทุนทรัพย์เ้้า
ีา่่วยเหลือ ทำาให้การทำางาน้องเราในการต่อสูกั่บปัญหา 
ทุพโภ่นาการ้องเ ็็กๆในพื�นท่�ยังคงทำาไ็้อย่างเ้้ี ้้นและ
ต่อเนื�อง

ในปี 2563 Food4Good ้ยายการทำางานจากพื�นท่�
หลักในจังหวั็แี่่่องสอน ครอบคลุี  6 จังหวั็ ไ็้แก่ 
แี่่่องสอน ตาก ลำาปาง เ่่ยงใหี่ กาฬสินิ์ุ และสกลนคร 
สนับสนุนโภ่นาการท่�็ ใ่ห้เ็็ก จำานวน 2,113 คน ใน 20 
โรงเร่ยน 

20 โรงเรียน

80 บุคล�กร

1,939,670 บ�ท

5 โรงเรียน 

• มีระบบจัดก�รอ�ห�รและโภชน�ก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พ
และยั่งยืน

• มีโครงก�รเกษตรปลอดภัยและกองทุนหมุนเวียนเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้และสร้�งคว�มมั่นคงท�งอ�ห�รในโรงเรียน

• ได้รับก�รเสริมศักยภ�พด้�นก�รจัดก�รอ�ห�รและ
โภชน�ก�รในโรงเรียน

• มีระบบนำ้�ดื่มสะอ�ด เพื่อก�รบริโภค ในโรงเรียน และ
ชุมชน 

คือนำ้�ใจจ�กก�รบริจ�คของทุกคนเพื่อ
สนับสนุนก�รทำ�ง�นของ Food4Good ที่
ทำ�ให้เด็กได้รับโภชน�ก�รที่ดี

เราสัญญาว่า...จะทำาต่อไปอย่างไม่ลดละ  
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับความเท่าเทียมใน
การเข้าถึงอาหารที่ดี เช่นเดียวกับปัจจัย
พื้นฐานอื่น
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งานสนับสนุนภาคีเพื่อสังคม
นอกจากงานด้านการศึกษา และสร้างการมีส่วนร่วมแล้ว 

มูลนิธิฯ ยังร่วมสนับสนุนการทำางานของภาคีเพื่อสังคมอื่นๆ 
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ภาคีเพื่อสังคม
ทำางานเพื่อช่วยเหลือประเด็นสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ช่วยเหลือิื้นิู
สุขภาพกายและใจ

สนับสนุน
การระดมทุนของภาคี

สร้างจิตสำานึก
ของการมีส่วนร่วม

เพื่อส่วนรวม
(Active Citizen)

• ค ว าี เ ้้ า ใ จ ใน เ ็็ ก พิ เึษ “ ีู ล นิ ิิ 
เ็อะเรนโบว์รูี”

• ่่วยเหลือเ็็กป่วยยากไร้ “ีูลนิิิยุวรักษ์”
• ่่วยเหลือเยาว่น่นกลุ่ีน้อย็้านการึึกษา 

“ีูลนิิิเยู่อิตเพื�อการึึกษา”
• พัฒนาเ็็กเล็กในโครงการพัฒนาเ็็กปฐีวัย 

Integrated Child Center Active Learn-
ing Project (ICAP) 

• โครงการ ้้อเ ่้ า เท่ยีเพื� อู้ ป่วยยากไร ้ 
“ีูลนิิิึัลย์ฯ สร้าง้้อต่อ่่วิต”

• สร้างควาีรู้ควาีเ ้้าใจเรื�องคุณภาพ ่่วิต
ระยะท้ายและการตาย็่ “่่วาีิตร วิสาหกิจ
เพื�อสังคี จำากั็”

• สึานการณ์การแพร่ระบา็ไวรัส COVID-19
• สึานการณ์ภัยัุ่น PM 2.5

• สร้างสังคีอยู่็่ี่สุ้ “ีูลนิิิเพื�อคนไทย”
1. การลงทุน่่วยเหลือสังคี “กองทุน

รวีคนไทยใจ็่”
2. ต่อต้านคอร์รัป่ั�น ่่านการลงทุน 

“กองทุนิรรีาภิบาลไทย”
3. กองทุนสื�อเพ�ือควาียุติิ รรีในสังคี
4. งานสื�อสารสังคี
5. ร้อยพลังเปล่�ยนประเทึ
6. เทใจ็อทคอี

• สร้ างการี่ส่วนร่วีเพื�อสิ� งแว็ล้อี  
“ีูลนิิิเอ็นไลฟ”

• ร่ ว ี ่่ ว ย เหลื อ สั ง คี ่่ านก า ร ่้ อ ป  
“Socialgiver”
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การช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
สนับสนุนภาคีที่ทำางานในประเด็นต่างๆ เกี่ยวเด็กและเยาวชน
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ความเข้าใจ
เชิงบวกเกี่ยวกับ
ความต้องการ

พิเศษ

มูลนิธิเดอะเรนโบว์ รูม
ศูนย์ความเข้าใจในด้านบวกเกี่ยวกับความต้องการพิเศษ ที่ไม่แสวงหากำาไร เป็นกลุ่ม พ่อแม่, ครอบครัว และเพื่อนของบุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษด้านพัฒนาการและ พฤติกรรม รวมถึงดาวน์ซินโดรม, ออทิสซึ่ม, แอสเพอร์เกอร์ส, พีดีดี เอ็นโอเอส, เซเรบรัล 
พัลซี, เอดีเอชดี และความท้าทายด้านพันธุกรรมอื่นๆ ส่งเสริมความเข้าใจในด้านบวกผ่าน การแบ่งปันข้อมุล, ประสบการณ์, กำาลัง
ใจ และพลังเสริม แบบ “พ่อแม่สู่พ่อแม่”

special rainbow

hello@therainbowroom.org

02-023 2396

ภาพรวมในปี 2563 ผลการดำาเนินงาน

ปี 2563 เป็นปีท่�โลกไ็้เ่่ิญกับควาีท้าทาย
้องวิกฤติการณ์โควิ็-19 อย่างท่�ไี่ี่ใครคา็คิ็ 
ทุกคนไ็้รับการเร่ยกร้องให้เริ�ี ต้น “่่วิตวิึ่ใหี่” 
และทลายวิึ่่่วิตเ็ิีๆ อย่างสิ�นเ่ิง ีูลนิิิเ็อะ 
เรนโบว์ รูี ปิ็ ำ็าเนินการ่ั�วคราวเพื�อ้านรับนโยบาย 
“หยุ็เ่ื�อ เพื�อ่าติ” ้องรัฐบาล เพื�อควาีปลอ็ภัย
้องทุกคน ระหว่างเ็ือนีกราคี - เีษายน นอกจาก
นั�น ในปีน่� ีูลนิิิเ็อะ เรนโบว์ รูี จึงทลาย้้อ
จำากั็ในหลายรูปแบบเราไ ้็สำารวจวิิ่การทำางานใหี่ๆ 
เพื�อรบัใ่้สังคี เราไ็้ยา้ยการเสวนาในแต่ละเ็ือน
ไปบนแพลตฟอร์ีอินเตอร์เน็ต ่่านแอปพลิเค ั่�น 
Zoom โ็ยี่การทำาวิ็่โอสั�นๆ เพื�อ่่วยให้พ่อแี่
สาีารึจั็การกับควาีเคร่ย็ใน่่วง “หยุ็เ่ื�อ เพื�อ
่าติ” และ่่วยเหลือในรับีือการเร่ยนออนไลน์ เพื�อ
แส็งให้เห็นว่า เราสาีารึปรับตัวไ็้กับทุกสึานการณ์ 
และีนุษย่าติสาีารึยืนหยั็เหนือควาีท้าทาย
ใ็ๆ หากเราร่วีีือกัน

• กิจกรรีสร้างควาีตระหนักรู้ และ สร้าง 
ควาีเ้้าใจ

• จั็ทำา“ึุงกำาลังใจสายรุง้” ่ึ�งประกอบไป็้วย
สินค้าอุปโภคบริโภคท่�เก่�ยวกับสุ้อานาีัย เ่่น 
่ง่ักฟอก สบู ่ แ่ีพู ยาส่ฟัน แปรงส่ฟัน 
กระ็าษทิ่ ู่ นำ�ายาทำาควาีสะอา็ ยาสีุนไพร
สาีัญประจำาบ้าน อาหารแห้ง เ่่น ้้าว นำ�าีัน 
้นี ็้วยควาี่่วยเหลือ้องู่้ปรารึนา็่  
ให้กับครอบครัว้องบุคคลท่� ่ีควาีต้องการ
พิเึษ 122 ครอบครัว ทั�งในกรุงเทพและ 
ต่างจังหวั็ 

• จั็การเ็ิน-วิ�งการกุึลเพื�อบุคคลท่�ี่ควาี
ต้องการพิเึษในรูปแบบใหี่ภายใต้แนวคิ็ 
“Breaking Bounderies” (ทลาย้้อจำากั็) 
ระหว่าง วันท่� 1-30 พฤึจิกายน 2363 ี่ 
ู่้สนับสนุนลงทะเบ่ยนวิ�งีาไ ่ีน้อยกว่า  
1000 คน โ็ยคณะกรรีการและู่้สนับสนุน
ไ ้็ ไป ร่ ว ี วิ� ง เ ่ิ ง สัญ ลั กษ ณ์ เ ืี� อ วั นท�่  
11 พฤึจิกายน 2563 ณ สวนหลวง ร.๙ 
รวีระ็ีทุนไ็้ประีาณ 7 แสนบาท
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• ร่วีกับบริษัท ่อง่ล จำากั็ ่ลิตโครงการ
รายการโทรทัึน์เพื�อเ ็็กและเยาว่นเรื�อง  
“ต�ิงต�ิง หน้าตา่งสายรุง้” โ็ยไ็้รบัทุนสนับสนุน
จากกองทุนพัฒนาสื�อปลอ็ภยัและสร้างสรรค์
นั�น รายการ็ังกล่าว ไ็้ออกอากาึไปทั�งหี็ 
50 ตอนแลว้ ทาง ่่อง New 18 โ็ย ่ีเน�ือหา
สำาหรับเ็็กอายุ 4-6 ปี เพื�อสร้างควาีเ้้าใจ
เ ิ่งบวกและการอยู่ร่วีกันในสังคี้องคน 
ทุกคน สาีารึทำาเรตติ�งไ็้เกินเป้าหีาย โ็ย
ไ็้รับเรตติ�งึึง 1.5 ล้านวิว

• The Rainbow Room on the Road  การ
เสวนาต่อยอ็ควาีคิ็จากรายการ “ตุ�งติ�ง 
หน้าต่างสายรุ้ง” โ็ยเ่ิญครอบครัวบุคคลท่�ี ่
ควาีต้องการพิเึษและู่้สนใจร่วี เพื�อส่ง
เสริีควาีเ้้าใจและทัึนคติท่�็ เ่ก่�ยวกับควาี
ต้องการพิเึษทั�งหี็ 5 ครั�งกับ 5 ุ่ี่น 
็ังน่�  1. บ้านแี่นก จังหวั็ปทุีิาน่ 2.ุ่ี่น
เพื�อนพัฒนะสุ้และครอบครัว จังหวั็สระบุร่ 
3.ึูนย์การึึกษาพิเึษีหาจักร่สิรินิร จังหวั็
นครนายก 4. โรงเร่ยนอนุบาลวณลักษณ์ จงัหวั็
กรุงเทพฯ 5. Gymboree ่ิ็ลี/พระราี 3 
จังหวั็กรุงเทพฯ

คลิกชม ติ๋ง ติ๋ง หน้�ต่�งส�ยรุ้ง ตอนที่ 37 “ว่�วน้อยผจญภัย”

https://www.youtube.com/watch?v=Xt8xVXNwYY8&list=PLINhvZuniuaFy6URDitwVzttf9iIp_JiC&index=37
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ช่วยเหลือ
เด็กป่วยยากไร้

มูลนิธิยุวรักษ์
ช่วยเหลือด้านรักษาพยาบาลและสุขพลานามัยของเด็กยากไร้ที่ด้อยโอกาสผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการสมทบค่าผ่าตัดหัวใจ
ให้แก่เด็กยากไร้, โครงการช่วยเหลืออาหารกลางวันและค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กกำาาพร้า, จัดส่งนมผงให้เด็ก ทารกที่มารดาติดเชื้อเอดส์
และค่าอาหาร เป็นต้น

yuvaraksa.foundation

yuvaraksa2529@gmail.com

02-314 5301 ต่อ 52-52

ผลการดำาเนินงาน กิจกรรมในปี 2563

ีูลนิิิฯ ไ็้่่วยเหลือค่าเ็ินทาง ค่ายา ค่านี 
ฯลฯ เพื�อให้เ็็กป่วยยากไร้ไ็้รับการรักษาอย่าง 
ต่อเนื�อง ทั�งน่�ี ุลนิิิฯ ไ็้รับควาีร่วีีือจาก
สังคีสงเคราะห์้องโรงพยาบาลต่างๆ อาทิ  
โรงพยาบาลึิริรา่ โรงพยาบาลจุฬา โรงพยาบาล
ภูีิพล โรงพยาบาลสีเ็็จพระยุพรา่ ฯลฯ

ช่วยเหลือทางสังคม
• เพื�อ่่วยเหลือองค์กรท่�ประสบปญัหา้า็แคลน

ทุนทรัพย์ในการ็ูแลเรื�องอาหารและสิ�ง้อง
จำาเป็นต่างๆ จากสึานการณ์การแพร่ระบา็
้องไวรัส COVID-19 ีูลนิิิฯ ไ็้บริจาคสิ�ง้อง
เครื�องใ่้จำาเป็น อาทิ อาหาร เครื�องนุ่งห่ี 
หน้ากาก ฯลฯ ให้กับีูลนิิิต่างๆ อาทิ ีูลนิิิ
คนตาบอ็แห่งประเทึไทย ีูลนิิิคุณพอ่เรย์ 
ีูลนิิิสร้างสรรค์เ็็ก เป็นต้น

• ร่วีกับโรงพยาบาลสารภ่ จ. เ่่ยงใหี่ ีอบ
ึุงยัง่่พให้กับเ็็กและู่้ท่�ไ็้รับ่ลกระทบจาก
โรคเอ็ส์

กิจกรรมระดมทุน
• ร่วีกับนิตยสารแพรวในงาน Praew Charity 

2020 ประีูลออนไลน์การกุึล “Share The 
Love ส่งรัก...รักษาน้อง” เพื�อระ็ีทุนีอบ
ให้กับีูลนิิิยุวรักษ์

จ ำ�นวนเด็กป่วยด้อยโอก�ส 
ที่ได้รับก�รช่วยเหลือ

472 คน
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ช่วยเหลือดูแล
เด็กเล็ก

พัฒนาผ่าน
การเรียนรู้

ICAP ย่อมาจาก Integrated Child Center  
Active Learning Project หรือโครงการพัฒนา
เด็กปฐมวัยท่ีบูรณาการการเรียนรู้ผ่านการเล่น
โดยเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ภายใต้การ
สนับสนุนจากมูลนิธิยุวพัฒน์   ICAP ใช้แนวทาง
จัดการเรียนการสอนแบบ active learning ที่
เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านการเล่นและ
ลงมือกระทำาด้วยตนเองท่ีใช้แนวทาง high 
scope ของโครงการ RIECE Thailand โดยมี
ครูเป็นผู้จัดประสบการณ์ให้เด็กตามเน้ือหา 6 
กิจกรรมหลักของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 และผสมผสานสาระสำาคัญที่
เป็นประโยชน์กับเด็ก ดังนี้ 

1. ยึดหลักสำาคัญที่เป็นวงล้อแห่งการเรียนรู้
ของ high scope ทั้ง 5 ด้าน 

2. ใช้หลักจิตวิทยาเด็กและวินัยเชิงบวก 
3. ใช้หลักพัฒนาการเด็กดูแลเด็กให้เป็นไป

ตามพัฒนาการ
4. มีกิจวัตรประจำาวันของเด็กที่สม่ำาเสมอ
5. ดูแลอนามัยส่ิงแวดล้อมและสุขอนามัยท่ี

เกี่ยวข้อง
6. จัดส่ิงแวดล้อมและส่ือที่เอ้ือต่อการเรียนรู้

ของเด็ก
7. แนวทางการพัฒนาเด็กที่สอดคล้องกับการ

พัฒนาทักษะสมองเพ่ือชีวิตที่สำาเร็จ EF 
(Executive Function)

special rainbow

hello@therainbowroom.org

02-023 2396

ภาพรวมในปี 2563 การขยายพื�นที่ของโครงการ ICAP

• จากึูนย์ต้นแบบ ึ พ็. อบต. เ้าน้อย จ. ลพบุร่ 
ปัจจุบันโครงการ ICAP สาีารึ้ยายไปสู่
อำาเภออื�นๆ ใน จ.ลพบุร่ และยังสาีารึ้ยาย
ไปยังจังหวั็อื�นๆ ่ึ�งจะเป็นพื�นท่�นำาร่องในปี 
2564 ต่อไป

• ปัจจุบันโครงการ ICAP ไ็้พัฒนาึูนย์ัึก
อบรีให้ี ค่วาีหลากหลายเนื�องจาก    ู่้เ้้า
อบรีท่�เป็นกลุ่ีเป้าหีายี่ควาีต้องการท�่
แตกต่างกันออกไป รวีทั�งเงื�อนไ้ท่�เก่�ยว้้อง
กับครูท่�วา่็้วยสิทิิ�การอบรี บางคนสาีารึ
เ้้าอบรีเต็ีเวลาไ็้ บางคนไี่สาีารึเ้้า
อบรีเต็ีเวลาไ็้ รวีึึงการอนุญาต้อง 

โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
Integrated Child Center Active Learning Project (ICAP)

ระดับอำ�เภอ
อ.ท่�วุ้ง

28 แห่ง

ระดับจังหวัด
จ.ลพบุรี

11 อำ�เภอ 

28 แห่ง

ระดับประเทศ
พื้นที่ในจังหวัดอื่นๆ 

11 จังหวัด
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ�น

เพื�อสร้างโอกาสทางการ ึึกษาและควาีเสีอภาคทางการึึกษา 
โครงการ ICAP ไ็้พยายาี้ยายพื�นท่� ท่�พอจะเป็นไปไ็้ในพื�นท่�ท่�สนใจ
เ้้าร่วีโครงการ ICAP ่่านการประ่าสัีพันิ์ การนำาเสนองานตาี 
องค์กรการปกครองส่วนท้องึิ�นต่างๆ ใ่้รูปแบบท่�ไี่เป็นทางการ ตาี
แต่ละพื�นท่�ท่�จะสีัครใจเ้้าร่วีโครงการ ตาีเป้าหีายการ้ับเคลื�อนงาน
ท่�ไ็้ตั�งเป้าหีายไว้ ี่่ลการ ำ็าเนินงาน ็ังน่� 

• จากรูปแบบการอบรีท่�ี ค่วาีหลากหลายทั�ง 3 แบบ ทำาให้โครงการ 
ICAP สาีารึ้ยายพื�นท่�เ้้าร่วีโครงการ ICAP ไ็้เพิ�ี ีาก้ึ�น 
โ็ยี่ครูท่�่ า่นการอบรีตั�งแต่ปี 2560-2563 ี่ยอ็รวี16 รุน่ ี่
ครูู่้็ูแลเ็็ก่่านการอบรีแบบ ICAP ่ียอ็รวี 215 คน ่ี
สึานพัฒนาเ็็กปฐีวัยเ้้าร่วีโครงการ ICAP ี่ยอ็รวี 43 แห่ง 

• จากการ้ยายพื�นท่�ท่�เ้้าร่วีโครงการ ICAP ตั�งแต่ปี 2560-2563 
่ีจำานวนห้องเร่ยนท่�เ ้้าร่วี ICAP ยอ็รวี 192 ห้อง ี่เ็็กปฐีวยั

ท่�ไ็้เร่ยนตาีแนวทาง ICAP ยอ็รวี 3,970 คน

ปี 60

ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63

ปี 61 ปี 63ปี 62

1

6
41 61

84

6 6
3

8

163

828
1,232

1,747

83
79

45

3

14 15
11

ก�รขย�ยพื้นที่ที่เข้�ร่วมโครงก�ร ICAP ปี 60-63

จำานวนรุ่น (รุ่น)

จำานวนห้องเรียน (ห้อง)

จำานวนครู (คน)

จำานวนนักเรียน (คน)

จำานวนศูนย์ (แห่ง)

ต้นสังกั็ว่าจะให้ ำ็าเนนิการอยา่งไร ฯลฯ 
ประจวบกับสึานการณ์การแพร่ระบา็
้องไวรัส COVID-19 ในปี 2563 จึงี่
การปรับการเ้้าัึกอบรีให้เป็นรูปแบบ 
online training 

• เพื�อสรา้งโอกาสทางการึึกษาและควาี
เสีอภาคทางการึึกษา โครงการ ICAP 
ไ็้พยายาี้ยายพื�นท่� ท่�สนใจเ้้าร่วี
โครงการ ICAP ่่านการประ่าสัีพันิ์ 
การนำาเสนองานตาีองค์กรการปกครอง
ส่วนท้องึิ�นต่างๆ ใ่้รูปแบบท่�ไี่เป็น
ทางการ ตาีแต่ละพื�นท่�ท่�จะสีัครใจเ้้า
ร่วีโครงการ
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สร้างแรง
บันดาลใจ

พัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน 

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ 
เป็นมูลนิธิด้านการศึกษาที่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาไทย ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกคนในสังคม
สามารถเป็น ส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้ โดยการช่วยส่งเสริมให้
เด็กกล้าที่จะเดินตามความฝัน และกลับมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนและ
สังคมของเขา

https://Saturday-school.org /
saturdaySchoolThailand 
saturdayschoolthailand 
Line ID : @saturdayschool

ผลการดำาเนินงาน

ด้านเด็กและเยาวชน ด้านสังคม ด้านชุมชน

เ็็กไ็้รับโอกาสในการเร่ยนรู้และค้นหาตัวตน
้องตัวเอง่่านกิจกรรีนอกห้องเรย่นท่�ปลูกัังเร�ือง
การรู้และตระหนักในตัวเอง (Self-Awareness) 
การล้ีแล้วลุกไว (Resilience) การี่ควาีคิ็แบบ
พัฒนาไ็้ (Growth mindset) และการ ่ีพฤตกิรรี
เอื�อต่อสังคี (Prosocial Behavior)

จับ ืีอกับหนว่ยงานรฐัและเอก่นในการ่่วย
กนัพัฒนาและ้ับเคลื�อนการ ึึกษาไทย่่านโครงการ
ต่าง ๆ ท่�เล็งเห็นควาีสำาคัญในการส่งเสริีเ็็กไทย 
รวีทั�งการเปิ็โอกาสให้ทุกคนในสังคีเ้้าีา ่ีส่วน
ร่วีในการเปล่�ยนแปลงการึึกษาไทย็้วยการเปิ็
รับอาสาสีัครคนทั�วไปีาทำากิจกรรี็้านการึึกษา

เปิ็พื�นท่�ใหุ้่ี่นไ็้ีาี่ส่วนร่วีในการพัฒนา
ึักยภาพ้องเ็็กไทย รวีทั�งปลูกัังและส่งเสริี
แนวคิ็ให้เ็็กไทยโ็ยการ่่วยให้เ็็กไทยกล้าในการ
เร่ยนรู้และกลับสร้างการเปล่�ยนแปลงให่เกิ็้ึ�นกับ
ุ่ี่นและสังคี้องเ้าเอง็้วย

พื้นที่จัดกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชน

28 แห่ง
ใน กรุงเทพฯ และ นครศรีธรรมร�ช

เย�วชนร่วมโครงก�รฯ

7,066 คน

อ�ส�สมัคร 

1,972 คน
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ช่วยเหลือเยาวชน
ชนกลุ่มน้อย
ด้อยโอกาส

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้และท่ีอยู่ชายขอบของสังคม
โดยจัดต้ังสถาบันการศึกษาใช้ช่ือว่า ชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ หรือ XLC รับ
นักศึกษาท่ีหลากหลาย แต่เน้นผู้ต้องการโอกาสทางการศึกษาทางภาคเหนือของ
ประเทศไทยและลุ่มแม่นำ้าโขงโดยให้ความสำาคัญพิเศษกับกลุ่มชาติพันธ์ุ เช่น อาข่า 
ลาหู่ ปกาเกอะญอ ม้ง ฯลฯ มุ่งพัฒนาความสามารถของเยาวชนให้มีความรู้ทาง
ด้านวิชาการและคุณธรรมซ่ือสัตย์ครบครันพร้อมท่ีจะตอบสนองความต้องการและ
ส่ิงท้าทายต่างๆ ใช้ชีวิตท่ีทำาประโยชน์ให้กับชุมชนของตนและชาวโลกอย่างแท้จริง

ชุมชนก�รเรียนรู้เ่เวียร์

219 หมู่ 8 ต.ท่�ข้�วเปลือก 

อ.แม่จัน จ.เชียงร�ย  57110

xavier.thai.2017@gmail.com

Facebook: Xavier.Learning.

Community

การดำาเนินงานในปี 2563 ปัจจุบัน ี่นัก ึึกษา 4  รุ่น จำานวน  94 คน  
ปีท่� 4 ี่จำานวน 28 คน ปีท่� 3 ่ีจำานวน   20 คน  
รุ่นท่�  2 จำานวน 18 คนและรุ่นท่� 1 จำานวน 28  
คน และในปีน�่ 2564  ี่นักึึกษาท่�เร่ยนจบปริญญา
ตร่ เอกภาษาอังกฤษ ีสิ (ในระยะเวลา 3 ปี 6 
เ็ือน)  จำานวน 13 คน ท่�เหลืออ่ก 15 คน อยู่
ระหว่างการเร่ยนและัึกประสบการวิ่ า่่พ ่ีอาสา
สีัคร และอาจารย์จากหลากหลายประเทึรวี  20  
คน และในเ็ือนเีษายน 2564 จะ ่ีนักเร่ยนรุน่ท่� 
5 เพิ�ี จำานวนประีาณ 30 คน  และนักึึกษารุน่
แรกก็เร่ยนจบและหางานทำา ตาีท่�ตนเองสนใจ

สึานการณ์การแพร่ระบา็โควิ็ 19 ยิ�งนาน
วันยิ�งรุนแรง้ึ�น ทำาให้อัตราการเพิ�ี จำานวนู่้เส่ย
่่วิตและ ู่ติ้็เ่ื�อ ่ลท่�ตาีีา ทำาให้เกิ็ปัญหา
สังคีอย่างใหญ่หลวงอันเนื�องีาจากการท�่รัฐจำาเปน็
ต้องปิ็เ้ตเีืองต่าง ๆ และประ่า่นไี่สาีารึ
ทำางานไ ้็อย่างเ่่นเคย ั็งน�ันจงึี่บุคคลจำานวนีาก
้า็แคลนอาหาร เงินและสิ�ง้องจำาเป็นต่าง ๆ ใน
การ ำ็ารง่่วิต คณะเยสุอิตในประเทึไทย ไ็้แต่ง
ตั�งท่ีทำางาน  จังหวั็เ่่ยงรายไ็้แก่ คุณพ่อวินัย 
บุญลือ (ู่้ประสานงาน) ่่วยเหลอื่าวบา้นจากการ
แพร่ระบา็้องไวรรัสโควิ็ 19 ่่านการนำา้องคุณ
พ่อเยสุอิต จะพิจารณาว่าจะ่่วยเหลอืู่ส้บภยัอย่างไร
ไ็้บ้างในพื�นท่�ท่�รับ่ิ็่อบ 

 
สำาหรับชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ - ไ็้่่วย
เหลือแรงงานต่าง่าติกลุ่ีต่าง ๆ จำานวน 2,500 

ครอบครัว และีอบทุนการึึกษาจำานวน 10 ทุน 
และ่่วยเหลือครอบครัว้องหีู่บ้านทับกุีาร
ทอง ่ึ�งเป็นหีู่บ้านท่�ุ่ี่นการเร่ยนรู้เ่เว่ยร์ตั�ง
อยู่ จำานวน  25  ครอบครัว  เราไ็้รับคำาร้อง้อ
จากคุณอ็ิึัก็ิ�  เ็่วงึ์ษา  ู่้ใหญ่บ้านบ้านทับ
กุีารทอง ให้่่วยเหลือกลุ่ีู่้สูงอายุในหีู่บ้าน  
คณะเยสุอิตร่วีกับเจ้าหน้าท่�ีูลนิิิเยสุอิตเพื�อ
การึึกษา อาสาสีัครและนักึึกษา ไ็้จั็เตร่ยี
เคร�ืองอุปโภคบริโภค และเร�ิีแจกตั�งแต่วันท่� 
14 เีษายน 2563 แจกสิ�ง้องท่�จำาเป็นเ่่น ้้าว 
น้ำาีัน นี อาหารแห้ง เป็นต้น ใน็้านสุ้ภาพ
อนาีัย ไ็้จั็เตร่ยีเคร�ืองวั็อุณหภูีิให้แก่
ู่้นำาุ่ี่น เพื�อ่่วยในการตรวจวั็อุณหภูีิ้อง
สีา่ิก้องพวกเ้าและแจกสบู่และสิ�ง้องอื�น ๆ 
รวีึึง้้อีูลเก่�ยวกับสุ้ภาพเพื�อป้องกันการติ็
เ่ื�ออ่ก็้วย โ็ยีู่่้ใหญ่บ้านเป็นู่้ท่�นำาเราไปยัง
แต่ละบ้าน ครอบครัวหลายแห่งีู่่้ป่วยและึูก
ปล่อยให้อยู่ตาีลำาพัง

มูลนิธิเยสุอิตเพื่อการศึกษา   
โครงการการศึกษา คณะเยสุอิต จ. เชียงราย

นักศึกษ�

4 รุ่น 94 คน

อ�ส�สมัครและอ�จ�รย์

20 คน
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สร้างจิตสำานึกของการมีส่วนร่วม
เพื่อส่วนรวม (Active Citizen)

สนับสนุนภาคีที่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ
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สร้างสังคม
อยู่ดีมีสุข

องค์กรสาธารณประโยชน์ที่มีเป้าหมายพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainability) ด้วยความเชื่อที่ว่าการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาสังคมขนาดใหญ่นั้นจำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนและองค์กรท่ีหลากหลาย มูลนิธิฯ จึงให้
ความสำาคัญกับกลไกความร่วมมือที่แตกต่างและมีการจัดการอย่างเป็นระบบ เพ่ือเอ้ือต่อการเชิญชวนคนไทยต่ืนรู้
จำานวนมากมาร่วมมือกันแก้ปัญหาสังคม และยังมุ่งเน้นการทำางานแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรตัวกลาง (Intermediary  
Organization) ที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมในประเด็นปัญหาสังคมต่างๆ ที่สำาคัญ

www.khonthaifoudation.com
khonthaifoundation
khonthaifoundation.in.th
02-301 1038

• เงินทุน
• อาสาสีัคร
• ควาีรู้
• เครือ้่าย
• สื�อ

ควาีร่วีีือเพื�อการลงทุนทางสังคี
• กองทุนรวีคนไทยใจ็่ BKIND
• กองทุนิรรีีาภิบาลไทย Thai CG 

Fund
• กองทุนสื�อเพื�อควาียุติิ รรีในสังคี  

(Media for Social Justice Fund)
• เทใจ็อทคอี 

ควาีร่วีีือ “ร้อยพลังเปล่�ยนประเทึ”
เพื�อ้ับเคลื�อนประเ็็นทางสังคี
• การึึกษาและเยาว่น
• ู่้สูงอายุ
• คนพิการ
• ต่อต้านคอร์รัป่ัน
• สิ�งแว็ล้อี
• คุณภาพ่่วิตระยะสุ็ท้าย
• ฯลฯ

ควาีร่วีีืองานสื�อสารสังคี
• สื�อทั�วไป
• สื�อบุคคล
• สื�อองค์กร
• เครือ้่ายสื�อเพื�อพัฒนาควาียั�งยืน

พลังของพลเมืองตื่นรู้
Active Citizen

ผ่�นกลไกคว�มร่วมมือ Collaboration Platforms

ผส�นทรัพย�กร
ให้เกิดประโยชน์

ร่วมสร้าง
สังคมอยู่ดี

มีสุข
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การลงทุน...
ที่ให้คุณทำาดีตั้งแต่
บาทแรกของเงิน
ลงทุนช่วยเหลือ

สังคม

กลไกลระดมทรัพยากรทางการเงินผ่านตลาดทุนในรูปแบบ “กองทุนรวม” เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน “เงินบริจาค” ของนักลงทุนในการต่อชีวิต 
สร้างอนาคตแก่ผู้มีความต้องการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำากัด สถาบันเช้นจ์ ฟิวชัน ภายใต้มูลนิธิ
บูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิเพื่อคนไทย และ มูลนิธิยุวพัฒน์

BKIND.fanpage

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ�นในปี 2563

ส่งเสริมก�รลงทุนในบริษัท
ที่มีก�รดำ�เนินง�นด้�นสิ่งแวดล้อม สังคม 

ธรรมม�ภิบ�ล และก�รต่อต้�นคอร์รัปชัน (ESCG)

ปี 2558 – 2563
55 โครงก�รเพื่อสังคม ได้รับเงินสนับสนุน

จ�กกองทุนฯ มูลค่�รวม 40.8 ล้�นบ�ท

ปี 2562 – 2563
7 โครงก�รเพื่อสังคม ได้รับเงินสนับสนุนจ�กกองทุนฯ 

และดำ�เนินก�รต่อเนื่อง

มูลค่�รวม 3.9 ล้�นบ�ท

มีส่วนร่วมในก�รช่วยเหลือสังคม
ผ่�นก�รบริจ�คค่�ธรรมเนียมจัดก�ร
ให้กลับคืนสู่สังคมไทยผ่�นมูลนิธิที่มี

ส่วนร่วมเพื่อสังคม

สร้�งคว�มยั่งยืน
แสวงห�ผลตอบแทนในระยะย�ว

องค์กรที่ได้รับประโยชน์ 

8 องค์กร
ผู้รับประโยชน์ 

9,061 คน
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ความรุนแรงต่อผู้หญิง Chatbot ช่วยเหลือผู้หญิงจากความรุนแรง 484,000

ผู้สูงอายุ Buddy Homecare 700,000

การศึกษา Saturday School (งวดที่1) 294,700

สุขภาพ ละอ่อนน้อยหายใจม่วน 300,923

เด็กและครอบครัว  ฝึกทักษะพ่อแม่ในการสื่อสารกับลูก 872,000

สร้างอาชีพ วิสาหกิจเพื่อสังคมสำาหรับกลุ่มผู้ทำาการผลิตที่บ้าน 499,000

สร้างอาชีพ การฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 300 ชั่วโมง 767,000

ที่ม� : ร�ยง�นสรุปผลกระทบท�งสังคม โครงก�รเพื่อสังคมที่กองทุนรวมคนไทยใจดีสนับสนุนโดยสถ�บันเ่้นจ์ ฟิวชัน ธ.ค. 63
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ต่อต้านคอร์รัปชั่น
ผ่านการลงทุน

กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย 
กลไกสร้างการมีส่วนร่วมในด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชันผ่านการ ลงทุน เกิดจากความร่วมมือของ
ภาคตลาดทุน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และประชาชนทั่วไป โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 11 บริษัท 
ซึ่งมีมูลค่ากองทุนภายใต้การบริหารกว่า ร้อยละ 90 ของตลาดทุนรวมได้ร่วมจัดตั้งกองทุนรวมหุ้น 12 กองทุนที่แยก
การบริหารอย่างอิสระ เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการกำาากับดูแลกิจการที่ได้รับการประเมินจากสมาคม
ส่ง เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับดีมากและดีเลิศ (CG Rating Score 4-5) และ เป็นบริษัทที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้านทุจริต (Thai CAC)

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ�นในปี 2563

คว�มร่วมมือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดก�ร
กองทุน (บลจ.) 11 บริษัท

ปี 2561 – 2563 
กองทุนรวมธรรม�ภิบ�ลไทยได้สนับสนุน

โครงก�รที่มีแนวคิดในก�รเสริมสร้�งธรรม�ภิบ�ลและ
ต่อต้�นก�รคอร์รัปชันไปแล้วทั้งสิ้น 9 โครงก�ร เป็น

จำ�นวนเงิน 37.3 ล้�นบ�ท

ปี 2563
กองทุนรวมธรรม�ภิบ�ลไทยให้ก�ร

สนับสนุน 3 โครงก�ร 

เป็นจำ�นวนเงิน 16.7 ล้�นบ�ท

ลงทุนในตล�ดหลักทรัพย์
CG Rating 4-5

นำ�ค่�ธรรมเนียม
จัดก�รกองทุน

เพื่อไปสนับสนุนก�รทำ�ง�น
ต่อต้�นคอร์รัปชั่น

http://www.cgfundthailand.com/
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โครงการที่ได้รับการสนับสนุน
โครงการ CAC SME Certiication 

โครงการพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้การต่อต้านคอร์รัปชันในห้องเรียน 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact Capacity Development) 

โครงการ ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน (ACT WATCHDOG) 

โครงการ Big Open Data เพื่อการต่อต้านคอร์รัปชัน 

โครงการบัตรคะแนนชุมชน (Community Scorecard) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โครงการหลักสูตรสุจริตไทย *

โครงการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู สู่การปลูกฝังคุณธรรมและธรรมา ภิบาลในห้องเรียน ในรูปแบบออนไลน์*

 โครงการโรงเรียนคุณธรรม*

*โครงก�รที่อยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�ร
อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติม ในร�ยง�นประจำ�ปีมูลนิธิเพื่อคนไทย  http://khonthaifoundation.org/th/resources/
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แพลตฟอร์ม
ออนไลน์
สร้างการ
มีส่วนร่วม

ระดมทุนเพื่อสังคม

เทใจดอทคอม 
กลไกระดมทุนออนไลน์เพื่อสังคมแห่งแรกของประเทศไทย ทำาหน้าที่เชื่อมโยง “ผู้ให้” ที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
กับ “ผู้รับ” ที่ทางทีมเทใจคัดสรรโครงการและทีมงานที่มีความน่าเชื่อถือและมีกิจกรรมที่ชัดเจนในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม มี
กระบวนการติดตามและรายงานผลโครงการหลังจากระดมทุนแล้วให้ผู้บริจาคทราบ

www.taejai.com
taejaidotcom
info@taejai.com
098-615-5885

ผลลัพธ์ของการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือสังคม
ผ่านเทใจดอทคอม ปี 2563

ยอดบริจ�ครวม

89.6 ล้�นบ�ท 

โครงการที่สำาเร็จ 95 โครงการ แบ่งเป็น

เด็กและเยาวชน  39  โครงการ
ผู้สูงอายุ  4  โครงการ
สิ่งแวดล้อม  10  โครงการ
สัตว์   4  โครงการ
เทคโนโลยี  2  โครงการ
ผู้พิการและผู้ป่วย  5  โครงการ
อื่นๆ  31  โครงการ

จำ�นวนผู้บริจ�ค

37,499 คน

จำ�นวนผู้ได้รับประโยชน์

146 องค์กร

153,860 คน
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การลงทุนเพื่อ
สนับสนุนระบบ

นิเวศน์สื่อที่ยั่งยืน

กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมในสังคม 
กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมในสังคม เป็นกลไกยกระดับมาตรฐานจริยธรรมสื่อ ผ่านการตกลงใช้มาตรฐานร่วมกัน ได้แก่ หลักความจริงและความ 
ถูกต้อง ความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ขัดกับความเป็นธรรมและความตรงไปตรงมา โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเพื่อคนไทยกับบริษัท เช้นจ์ 
เวนเจอร์ จำากัด กองทุนนี้มีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานและศักยภาพของสื่อมวลชนให้เกิดความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลที่ดี แสวงหาความจริง 
สร้างผลเชิงบวกต่อสังคมได้จริง เปิดโอกาสให้เกิดนักข่าวรุ่นใหม่และสื่อใหม่ๆ พัฒนาความสามารในการขยายผลจากข่าวให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้
จริงเป็นวงกว้างต่อยอดไปสู่กระบวนการทางสังคมได้ (Social Movement) พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืนขององค์กร

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ�นในปี 2563 สนับสนุนนโครงการสื่อดังนี�

ผู้ได้รับประโยชน์จ�กก�รใช้ง�นระบบ 
ผู้เข้�ใช้ง�นระบบ ACT Ai 7,379 users 

ผู้เข้�ชมระบบ  จับโกงงบ COVID 
ด้วย ACT Ai  1,729 users

โครงก�ร Big Open Data 
เพือก�รต่อต้�นคอร์รัปชัน

ทั�งน่�ไ็้รบัควาีรว่ีีือในการสนับสนุน้้อีูลและ
ใ่้งาน้้อีูล จาก หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ระหว่างประเทึ สำานักสื�อีวล่น และเครือ้่าย
ภาคประ่า่นู่้ใ่้งาน ้้อีูลเปิ็เพื�อการต่อต้าน
คอร์รัป่ัน

(คลิกรูปเพื่ออ่�นเพิ่มเติม)

https://www.hand.co.th/%E0%B8%BAbigopendata/
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มีจ ำ�นวนผู้ติดต�มเพจ
ม�กกว่� 57,000 users

ประเด็นทุจริตคอร์รัปชันที่ได้รับ
ก�รเปิดเผย 
203 เรื่อง

จัดทำ�ข้อมูลเพื่อสร้�งคว�ม
ตระหนักรู้ทุจริตคอร์รัปชัน 
22 เรื่อง 

โครงก�ร Crowdsourcing Investigative 
Journalism 
(เพจต้องแฉ Must share)

ก�รขย�ยคว�มร่วมมือ

https://www.facebook.com/mustshareoficial

การ ำ็าเนนิงาน้องตอ้งแฉในปี 2563 ไ็้้ยายควาีร่วี
ืีอในการ ำ็าเนินงานร่วีกับหน่วยงานภาครัฐ กลุ่ี 

ท้องึิ�นและสื�อต่าง ๆ เพื�อ้ับเคลื�อนประเ็็นปัญหาให้
เกิ็การแก้ไ้เปล่�ยนแปลง้ึ�นในสงัคี โ็ยี่จำานวนภาค่
เครอื้่ายและอาสาสีัครู่้ส่งเบาะแสในเพจต้องแฉ ็ังน่� 
หน่วยงานภาครัฐ 24 หน่วยงาน  สำานัก้่าว 5 สำานักฯ 
กลุ่ี ท้องึิ�น 116 กลุ่ี เพจเฟ่บุ�ก 5 เพจ และ 
อาสาสีัคร 322 คน 

https://www.facebook.com/mustshareofficial
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“สื่อสาร” สร้าง 
“การมีส่วนร่วม” 

(Communication
 for 

Collaboration)

สื่อสารสังคม 
เป็นผู้ให้บริการ “พื้นที่กลางสานพลังสื่อ” แก่ภาคีภาคสังคมและภาคีภาคสื่อกลุ่มต่างๆ ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานพัฒนาความ
ยั่งยืน ด้วยการ “ร้อยพลัง” หรือผนึกกำาลังกันร่วมขยายผลกลไกแก้ปัญหาสังคมกลไกต่างๆ ผ่านงานสื่อสารสาธารณะให้
สามารถเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง

ผลผลิต - ผลลัพธ์ที่เกิดขึ�นในปี 2563

ผลผลิต ผลลัพธ์

38 
ก ิจกรรม/โครงก�ร/
ง�นรณรงค์สนับสนุน 

สื่อส�ธ�รณะเพื่อช่วยเหลือสังคม    
สนับสนุนการ้ับเคลื�อนงาน้องภาค่ภาคสังคี

ให้เกิ็่ลลัพิ์็้วยงานสื�อสาิารณะ

• จำ�นวนสื่อมวลชน  74 สำ�นักข่�ว
• จำ�นวนสื่อบุคคล 5,140 คน 
• จำ�นวนสื่อองค์กร 23 องค์กร
• จำ�นวนอ�ส�สมัคร 5,142 คน /23 องค์กร
• จำ�นวนผู้เข้�ร่วมกิจกรรม  258 คน

เข้�ถึง Active Citizen    
สร้างเสริีและร่วี้ายาย่ลการเ้้าึึงพลเีือง

ี่ส่วนร่วี่่านกลไกแก้ปัญหาสังคี
ประเภทต่างๆ

ร่วมพลังสื่อเพื่อคว�มยั่งยืน    
สร้างเสริีและพัฒนาพลังร่วีสื�อกลุ่ีต่างๆ 
และเครือ้่ายสื�อร่วีพัฒนาควาียั�งยืน

ประเภทต่างๆ

88 องค์กรภ�คีภ�คสังคม ก�รมีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม
ของคนในสังคมกลุ่มต่�งๆ 
ร่วมกันสื่อส�รสู่ส�ธ�รณะ

จำ�นวน พลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม

 5,400 คน 

185 องค์กร อ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติม ในร�ยง�นประจำ�ปี
มูลนิธิเพื่อคนไทย  http://khonthaifounda-
tion.org/th/resources/
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ร้อยพลัง
เชื่อมต่อ 

ทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน

ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ 
กลไกร้อยพลังความร่วมมือองค์กรที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมในประเด็นต่างๆ เพื่อแก้ไขปัยหาความเหลื่อมล้ำา ไม่ว่าจะเป็นใน
ด้านการศึกษา การจ้างงานผู้พิการ ไปจนถึงการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และผุ้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วสยการทำาหน้าที่เป็น
ตัวกลางเชื่อมต่อทรัพยากรหรือทุนประเภทต่างๆ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ภาคีเครือข่าย ทุนทรัพย์ ฯลฯ ไปสนับสนุนหรืออำานวยความ
สะดวกให้เกิดการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบและเกิดผลลัพธ์ทางสังคมมากชึ้น

กิจกรรมและโครงการต่างๆ
ในปี 2563

ในปี 2563 ็้วยสึานการณ์ต่างๆ 
ท่�เกิ็้ึ�น ทำาให้โครงการร้อยพลังเปล่�ยน
ปรเทึไ็้ปรับเปล่�ยนแ่นงานเพื�อใหเ้หีาะ
สีกับวิิ่การระ็ีควาีร่วีีือ โ็ยไ็้
จั็ กิจกรรีร่วีกับภาค่เครือ ่้ายในหลาก
หลายประเ็็น โ็ยในแต่ละกจิกรรียงัคง
วัตึุประสงค์หลักคือเพื�อ้ยาย่ลและเสริี
สร้างสนับสนุนการทำางาน้ององค์กร ั้บ
เคลื�อนพัฒนาสังคี โ็ยการเ่ื�อีต่อ
ทรัพยากรท่�จำาเป็น

• Design Thinking Workshop for  Active  
Citizen Acceleration ครั�งท่� 2

• แคีเปญีือึือน่�พ่�ให้น้องเร่ยน เพื�อโครงการร้อย
พลังการึึกษา

• แคีเปญ Limited Education 2020 – Commu-
nity Power เพื�อโครงการร้อยพลังการึึกษา

• โครงการุ่ี่นรูทั้นุ่น่
• โครงการีอบหอ้งควาี็ันลบ่นิ็ ครอบเต่ยงู่ป่้วย
• แคีเปญฟิตน่�เพื�อน้อง ภายใต้ Limited Education 

2020 เพื�อโครงการร้อยพลังการึึกษา
• โครงการพัฒนาต้นแบบการสนับสนุนเ็็กยากจนไ็้

รับอาหารท่�พอเพ่ยงและี่ควาีปลอ็ภัย
• การระ็ีทุน่่าน influencer เพื�อโครงการร้อยพลัง

การึึกษา
• กิจกรรี Thai VI Global Forum การระ็ีทุน

เพื�อสนับสนุนโครงการร้อยพลังการึึกษา

อ�่นร�ยละเอียดเพิ่มเติม ในร�ยง�นประจำ�ปีมูลนิธิ
เพื่อคนไทย  http://khonthaifoundation.org/
th/resources

www.thailandcollaboration-
forchange.com
ThailandCollaboration-
ForChange
tcfe@ybf.premier.co.th
02 301 1038
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ผลลัพธ์

ผลผลิต

ผู้รับประโยชน์

พลเมืองที่มี
ส่วนร่วม

ผู้บริจาค

อาสาสมัคร

คน/สื่อร่วมกิจกรรม

รวม

145 โครงการ
293 องค์กร

196,214 คน
741 องค์กร

45,113 คน
656 องค์กร

39,247 คน
4 องค์กร

6,140 คน
23 องค์กร

9,988 คน

การมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาสังคมไทย

ยั่งยืน

170 องค์กร

15,600 คน
250 องค์กร

1,799 คน
4 องค์กร

1,748 คน
4 องค์กร

51 คน

-

100 คน

300 คน

15 คน

-

510 คน

-

322 คน

9,430 คน

153,760 คน
146 องค์กร

37,899 คน
82 องค์กร

37,499 คน

9,061 คน
8 องค์กร

15 คน
13 องค์กร

-

8,685 คน
249 องค์กร

326 องค์กร

-

9,108 คน

46 องค์กร

-

88 องค์กร

5,400 คน
185 องค์กร

5,142 คน
23 องค์กร

258 คน

-

95 โครงการ
78 องค์กร

3 โครงการ
5 องค์กร

2 โครงการ
40 องค์กรภาคี

38 กิจกรรม
/แคมเปญ

7 โครงการ

ชุมชนออนไลน์
ร่วมสร้างสังคม

แบ่งปัน

ความร่วมแรง
ภาคตลาดทุน
แบ่งปันสังคม

ความเข้มแข็ง
ของระบบนิเวศ

สื่อที่สร้าง
ผลบวกต่อสังคม

การมีส่วนร่วม
เพื่อส่วนรวม

ของคนในสังคม

ความร่วมมือภาคตลาดทุน

และภาคสังคมสร้างเสริม

ธรรมาภิบาลและ 

ต่อต้านคอร์รัปชัน

กองทุนสื่อ
เพื่อความ
ยุติธรรม
ในสังคม

งานสื่อสาร
สังคม
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เพื่อความเป็น 
หนึ่งเดียวกันของ 

สิ่งแวดล้อม
และมนุษย์

มูลนิธิเอ็นไลิ 
สร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และสร้างองค์ความรู้ระบบนิเวศอย่างเป็นวิชาการ เพื่อนำาไปสู่การบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ท้องถิ่น และชุมชน  โดยการเชื่อมโยงและสร้างภาคีเครือ
ข่าย โดยมีการดำาเนินโครงการ 2 ด้าน ได้แก่  
1. งานพัฒนาโครงการด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
2. งานพัฒนาโครงการด้านทรัพยากรป่าไม้และชุมชน

ภาพรวมการดำาเนินงานในปี 2563

1. การปลูกจิตสำานึกให้ความรู้ในเรื่อง
ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการป่าครอบครัว “บ้านมะกะโท”  
ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

เป็นโครงการพัฒนาพื�นท่� 300 ไร่ ท่� ต.ทุ่งโพิิ� 
อ.นา็่ จ.ปราจ่นบุร่ เพื�อการเพิ�ี และฟ้�นฟูพื�นป่า โ็ย
ใ ้่กลไกการสร้างกระบวนการเร่ยนรู้็้านเกษตร
ิรรี่าติร่วีกัน้องุ่ี่น ตาีหลักปรั่ญา้อง
เึรษฐกิจพอเพ่ยง การพึ�งพาท่�ยั�งยืน เพื�อเป็นต้น
แบบ้องแหล่งเร่ยนรู้ในการจั็การพื�นท่�ป่าในรูปแบบ
ป่าครอบครัว และี่พื�นท่�การทำาการเกษตรท่�ตั�งอยู่
บนพื�นฐานการ่ลิตอาหารท่�ยั�งยืน  ี่การจั็การสิ�ง
แว็ล้อีและควาีหลากหลายทาง ่่วภาพในระบบ
การ่ลิต รักษาวิึ่่่วิตและวัฒนิรรีอัน็่งาี้อง
สังคีไว้

(คลิกชม หวงแหนกระบี่)

www.enlivefoundation.com

www.krabienliveseakayak.com

enlivefoundation

02 301 1240

https://www.youtube.com/watch?v=DVxOF3ugSag
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โครงการสร้างความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล 
จังหวัดกระบี่ พื�นที่บ้านเกาะจำา

เป็นโครงการท่�ส่งเสริีและสนบัสนุน ในการ
บริหารจั็การการใ่้ทรัพยากร่ายัั�งโ็ยุ่ี่น
ให้เกิ็ประโย่น์สูงสุ็และยั�งยืน้องแหล่งอาหาร
ทะเลคุณภาพ ท�่เป็นห่วงโ่่สำาคัญ้องิุรกิจ
อุตสาหกรรีการท่องเท่�ยว้องเ ืีองกระบ�่ สำาหรับ
พื�นท่�บ้านเกาะจำานั�น ี่แหล่งหญ้าทะเลท่�อุ็ี
สีบูรณ์ีาก้องจังหวั็กระบ่� ท่�ี ค่วาีสำาคัญ
ต่อระบบนิเวึ่ายัั�ง เป็นแหล่งเพาะพันิ์ุอนุบาล
สัตว์นำ�านานา่นิ็ 

3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน

โครงการตอบแทนคุณระบบนิเวศ บน
พื�นที่แหลมพระนาง-ไร่เล

เป็นโครงการ ท�่ส่งเสริีและสนับสนุน 
ู่้ประกอบการบนพื�นท่�ให้ ำ็าเนินการพัฒนาบริเวณ
แหลีพระนาง-ไร่เล ให้เป็นแหล่งท่องเท่�ยวท่�ี ่
การ็ูแลรักษาสิ�งแว็ล้อีและระบบนิเวึท่�สี็ุล
เพื�อการยกระ็ับีาตรฐาน ให้เป็นแหล่งท่องเท่�ยว
เ่ิงนิเวึต้นแบบท่�ยั�งยืน โ็ยใ่้กลไก้องการี่
ส่วนร่วี้องทุกภาคส่วน

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
พัฒนาในพื�นที่เกาะกลาง จังหวัดกระบี่

ีูลนิิิเอ็นไลฟ ร่วีกับ บริษัท โลเคิล อไลค์ 
จำากั็ พร้อี็้วยุ่ี่นตำาบลคลองประสงค์ 
อำาเภอเีือง จังหวั็กระบ่� ในควาีร่วีีือพัฒนา
โครงการส่งเสริีการท่องเท่�ยวเ่ิงพัฒนา ตาี
หลักเกณ์์การท่องเท่�ยวยั�งยืนสำาหรับสึานท่�ท่อง
เท่�ยว (GSTC-D) 

 2. การใช้กระบวนการบริหาร
จัดการพื�นที่ร่วม ในการิื้นิู
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความ
อุดมสมบูรณ์

โครงการอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล
จังหวัดกระบี่ พื�นที่เกาะพีพีเล

จากแนวคิ็ท่�จะล็ภาระ้องระบบนิเวึ ล็
่ลกระทบและควาีเส่ยหายต่อแนวปะการัง
ิรรี่าติ ีูลนิิิเอ็นไลฟ ร่วีกับจังหวั็กระบ่� 
กองทัพเรือ กรีอุทยานแห่ง่าติ สัตว์ป่าและพันิ์ุ
พื่ กรีทรัพยากรทางทะเลและ่ายัั�ง และีูลนิิิ
นายึร่่่อง–นางก่� ภูเก้าล้วน ไ็้ร่วีกัน ำ็าเนิน
การสร้างอุทยานการเร่ยนรู้ใต้ท้องทะเลจังหวั็
กระบ่�้ �ึน ในปี พ.ึ. 2555 โ็ยใ่้เรือหลวงท่�ปล็
ประจำาการแล้วจำานวน 4 ลำา ไ ้็แก่ เรอืหลวงเกล็็
แก้ว (บรเิวณเกาะพ่พ่เล) เรือหลวงโกลัี เรือหลวง
ราว่ และเรือหลวงตะลิบง (บริเวณเกาะยาวา ำ่า) 

จากการสำารวจคร�ังลา่สุ็ เีื�อเ็ือนีกราคี 
2563 ท่�่ า่นีา พบว่า บริเวณอุทยานการเร่ยน
รู้ใต้ท้องทะเลจังหวั็กระบ�่เป็นเสีือนโอเอ่ิสท�่
็ึง็ู็สตัว์นำ�าต่างๆ จำานวนีาก เป็นการเพิ�ี ควาี
อุ็ีสีบูรณ์ให้แก่ท้องทะเล

ทั�งน่� ีูลนิิิเอ็นไลฟ ร่วีกับจังหวั็กระบ่� 
กรีประีง กรีทรัพยากรทางทะเลและ่ายัั�ง 
อำาเภอเหนือคลอง และุ่ี่น จั็ทำาเ้ตรักษา
พื่พันิ์ุทางการประีง จำานวน 22.2  ไร่ เพื�อ
เป็นแหล่งเพาะพันิ์ุและอนุบาลสัตว์นำ�า
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ�น

8  นวัตกรรม
3 เรื่อง 54 หน่วยง�น

3 พื้นที่

• การท็ลองการทำาึ่านกัีีันสำาหรับการบำาบั็
กลิ�นในระบบบำาบั็นำ�าเส่ย

• การท็ลองนำากากจากการ่ลิตอาหารีาทำา
ปุ�ยหีัก

• การท็ลองนำา่ันโรงีาเล่�ยงในพื�นท่�
• ินาคารนำ�าใต้็ินระบบปิ็ เพื�อสร้างควาี่ื�น

ให้กับพื�นท่�
• การให้นำ�าแปลงปลูก่่านแอพพลิเค่ั�น ทำาให้

ล็้ั�นตอนการให้นำ�าในพื�นท่�
• การท็ลองนำาพนัิ์ุพื่ ้้าวไร่ ีาปลูกในพ�ืนท่�

็อน 
• การท็ลองปลูกพื่สีุนไพร การท็ลอง

ปลูกพลูเหลือง
• การทำาตูอ้บพลงังานแสงอาทิตยส์ำาหรบัการ

แปรรูป่ล่ลิตทางการเกษตรโ็ยการอบ

• องค์ควาีรู้็ า้นเกษตริรรี่าติ
• องค์ควาีรู้เรื�องระบบนิเวึในแหล่งอาึัย

สัตว์ทะเลเท่ยีในบริเวณอุทยานการเร่ยน
รูใ้ต้ท้องทะเลจังหวั็กระบ่�

• องค์ควาีรู้เรื�องการสำารวจปะการังในบริเวณ
แหลีพระนาง-ไร่เล

• ภาครัฐ – 25 หน่วยงาน
• ภาคเอก่น – 12 หน่วยงาน
• ุ่ี่น - 8 ุ่ี่น
• สึานึึกษา – 9 แห่ง

• พื�นท่�บ้านเกาะจำา จ.กระบ่� – หอย่ักต่น ินาคารปูี้า 
• พื�นท่�ตำาบลคลองประสงค์ จ.กระบ่� – การเล่�ยง่ึ�งโพรงในป่า่ายเลน
• พื�นท่�แหลีพระนาง-ไร่เล – การจั็ทำาพื�นท่�ฟ้�นฟูแนวปะการังแหลี

พระนาง-ไร่เล

กลไกนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม 

การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สร้างเครือข่าย 
พัฒนากลไกการมีส่วนร่วม 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการทรัพยากร
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ช่วยเหลือสังคม
ผ่านการช้อป

ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่สร้างแพลตฟอร์มไลฟ์สไตล ์
รูปแบบใหม่ โดยต้องการให้ทุกคนสนุกกับการ ‘บริจาค’ มากขึ้น ตามรูปแบบ 
‘ไลฟ์สไตล์’ ที่เลือกได้ตามใจชอบ ผ่านการเลือกซื้อสินค้าและบริการจากธุรกิจ
ชั้นนำาบนแพลตฟอร์ม อาทิ ที่พัก ร้านอาหาร หรือกิจกรรม ที่อาสามอบราย
ได้จากทุกการซื้อ 50-70% ให้โครงการเพื่อสังคมกว่า 40 โครงการทั่วไทยที่
ดำาเนินงานมุ่งมั่นสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคม ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ  
สิทธิมนุษยชน การศึกษา สุขอนามัย สัตว์ป่า สัตว์จรจัด ผู้พิการ ฯลฯ 

hello@socialgiver.com

http://socialgiver.com/

IG: socialgiverthailand

Tel. 02 458 2626

Socialgiver

ธุรก ิจใจดีมอบร�ค�สุดพิเศษ
ให้คุณ ผ่�น Socialgiver

ค้นพบไลฟ์สไตล์ ก�รท่องเที่ยว 
และประสบก�รณ์อีกม�กม�ย

กำ�ไรทั้งหมดมอบให้กับ
โครงก�รเพื่อสังคม

ระบบนิเวศแห่ง “การให้”

เพราะว่าิุรกิจใจ ่็ี ท่รัพยากรการบริการท่�คง
เหลือ (spare service capacity) จึงบริจาค
บริการเหล่านั�นให้กับ Socialgiver เพื�อเปล่�ยน
เป็นเงินทุนเพื�อสังคี โ็ยไี่คิ็ค่าใ่้จ่าย เราจึง
สาีารึส่งต่อราคาสุ็พิเึษน่�ให้กับคุณ!

Socialgiver คั็สรรโรงแรี ร้านอาหาร และ
กิจกรรี จากแบรน็์่ั�นนำาีากีาย ให้คุณ 
สาีารึ่็อปบัตร้อง้วัญ็่ๆ ให้ตัวเองหรือเป็น
้อง้วัญให้กับคนท่�คุณรักและทุกบาทท�่ใ่้จ่าย
เพิ�ี กับิุรกิจใจ็่ึือเป็นการ้อบคุณและสนับสนุน
ให้ิุรกิจร่วีคืนกำาไรสู่สังคี

รายไ็้จากทุกการ ื่�อ 50-70% ีอบให้โครงการ
เพื�อสังคีกว่า 40 โครงการทั�วไทยเพื�อท่�สร้าง
ควาีเปล่�ยนแปลงอย่างแท้จริงทั�วประเทึไทย
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ช่วยสิ่งมีชีวิต (คน สัตว์ ต้นไม้)
206,640 ชีวิต 

สัตว์จรจัดและสัตว์ป่�กว่� 611 ตัว
ได้รับก�รช่วยเหลือจ�กโครงก�รเหล่�นี้

ต้นไม้น้อยใหญ่กว่� 15,368 ต้น
ได้รับก�รดุแลและฟ้้นฟู
ให้กลับม�อุดมสมบูรณ์

เหมือนเดิมจ�กโครงก�รเหล่�นี้

ยอดระดมทุนรวมกว่�
11,512,447 บ�ท

เด็กและสตรีกว่� 2,469 คน
ได้มีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น

จ�กโครงก�รเหล่�นี้

โครงก�รบรรเท�ภัยพิบัติช่วยชีวิตผู้คนไป
แล้วกว่� 188,192 คน 

แพทย์และผู้คนได้รับก�รช่วยเหลือจ�ก
โครงก�รเหล่�นี้

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ�น Socialgiver ไ็้ี่โครงการท่�เกิ็้ึ�นเพื�อให้การสนับสนุนการบรรเทาภัยพิบัติ ่ึ�งเป็นโครงการท่� 
Socialgiver เ ื่�อว่าจะ ่่วยทำาให้ปัญหาท่�เรากำาลังเจอสาีารึึูกแก้ไ้หรือยับยั�งไ็้อย่างรว็เร็วและทันท่
ท่�เกิ็ปัญหา

• Social Action for Children and 
Women

• 4DekDoi
• Habitat for Humanity Thailand
• SATI foundation (clean water)
• Laoyai Family Learning
• Khlong Toey Music Program

• Thailand Recovery Fund
• Covid Relief Bangkok
• Protect Our Doctors from COVID-19
• Co-with 19

• The Voice Foundation
• Love Wildlife
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ช่วยเหลือิื้นิูสุขภาพกายและใจ
สนับสนุนภาคีที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และการเตรียมความพร้อมในชีวิตระยะสุดท้าย
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ข้อเข่าเทียม
เพื่อผู้ป่วยยากไร้

เกิดจากการรวมตัวของทีมศัลยแพทย์กระดูกและข้อ, วิสัญญี, พยาบาล, นักกายภาพบำาบัดร่วมใจกันออกเดินทางไปผ่าตัด
เปลี่ยนข้อให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลห่างไกล และยังมีกิจกรรมเสริมคือ บริจาคให้เด็กนักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่นั้นๆ โดยเริ่ม
ต้นตั้งแต่ปี 2557 และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น มูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อต่อชีวิต ปี 2559

www.newjiontforlife.com
newjointforlife
newjointforlife@gmail.com
098 880 9656

มูลนิธิศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต 

ผลการดำาเนินงาน

โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม เพื่อผู้ด้อยโอกาส ็ำาเนินการ
่่าตั็เปล่�ยน้้อเ้่าและ้้อสะโพกเท่ยี ใหู้่้ป่วย้้อเสื�อีท่�็้อยโอกาส วันท่� 14-16 
กุีภาพันิ์ 2563 ณ โรงพยาบาลพะเยา จังหวั็ พะเยา จำานวนู่้ป่วยทั�งสิ�น 41 ราย 
(53 ้้อเท่ยี) รวีค่าใ่้จ่ายทั�งสิ�น 2,514,980.00 บาท (สองล้านห้าแสนหนึ�งหีื�นส่�พัน
เก้าร้อยแป็สิบบาทึ้วน) 

โครงการเพื่อการศึกษา วันท่� 12 กุีภาพันิ์ 2563 ีอบทุนการึึกษาให้แก่บุตร
้องนางเ้ีจิรา ี่วงอ่อน เป็นู่้ป่วยอยู่ในการ็ูแล้องีูลนิิิึัลย์ฯ สร้าง้้อต่อ่่วิต 
จำานวน 100,000.00 บาท (หนึ�งแสนบาทึ้วน)

โครงการเพื่อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
• วันท่� 26 ี่นาคี 2563 บริจาคุ่็ PPE สำาหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื�อต่อสู้ 

Covid-19 ให้แก่ รพ.ึิริรา่ จำานวน 2,500 ุ่็ ุ่็ละ 610 บาท  รวีค่าใ่้จ่าย
ทั�งสิ�น 1,525,000.00 บาท

• วันท่� 3 กันยายน 2563 บริจาควัส็ุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื�อใ่้ในการ่่าตั็ 
้้อเ้่า ให้แก่ รพ.เบตง จังหวั็ ยะลา รวีค่าใ่้จ่ายทั�งสิ�น 201,269.00 บาท (สอง
แสนหนึ�งพันสองร้อยหกสิบเก้าบาท)

คลิกเพื่อชมคลิป  Happy Walk 11th

https://www.youtube.com/watch?v=TFyDyuy_1k4&feature=emb_logo
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สร้างความรู้
ความเข้าใจ

เรื่องคุณภาพชีวิต
ระยะท้ายและ
การตายดี 

องค์กรภาคประชาชนท่ีทำางานประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาค
เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้คนไทยทุกคนตระหนักรู้ เข้าใจ เข้าถึง 
องค์ความรู้ สิทธิ ทางเลือกในการดูแลสุขภาพและบริการสาธารณสุข 
ที่ทำาให้เกิดคุณภาพชีวิตระยะท้ายและการตายดีได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

www.cheevamitr.com
Facebook: Cheevamitr
Email: cheevamitr@gmail.com
Tel: 084 095 5564

บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำากัด 

ผลการดำาเนินงาน

กิจกรรมในปี 2563 

ู่้ป่วย ู่้็ูแลู่้ป่วย รวีึึงประ่า่นทั�วไป 
สาีารึเปล่�ยนแปลงทัึนคติให้เปิ็กว้างต่อ
การเร่ยนรู้ และทำาควาีเ้้าใจกับแนวทางการ
็ูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 
การสร้างคุณภาพ่่วิตระยะท้ายเพื�อการตาย
็่ีาก้ึ�น โ็ยี่องค์ควาีรู้ใน 5 ีิติ ไ็้แก่ 
ีิติ็้านการแพทย์ ีิติ็้านกฎหีาย ีิติ็้าน
จิตใจ ีิติ็้านการสื�อสาร/สังคี และีิติ็้าน
เึรษฐกิจ ่ึ�งจะเป็นการเพิ�ีคุณภาพ่่วิตตั�งแต่
เกิ็จนตายให้กับคนไทย

• ่ลิตหนังสือ “คู่ีือ่่วาีิตร:ลีหายใจ 
สุ็ท้ายท่�เป็นสุ้” โ็ยนำาเนื�อหาจากุ่็วิ็่โอ 
ค ว า ี รู้ ี า เ ร่ ย บ เ ร่ ย ง ใ น รู ป แ บ บ 
Infographic เพ�ือสร้างควาีรู้ ควาีเ้้าใจ 
ให้เกิ็ควาีตระหนักเรื�องการ็ูแลแบบ
ประคับประคอง (Palliative Care) และ
คุณภาพ่่วิตระยะท้ายใน 5 ีิติ แจก
จ่ ายให้กับโรงพยาบาลหน่วยบริการ
สาิารณสุ้ รวีึึงู่้ท่�สนใจ

• จั็กิจกรรี Exclusive Talk เพ�ือให้ 
ู่้สนใจประเ็็นคุณภาพ่่วิตระยะท้ายไ็้
ี่โอกาสพู็คุย แลกเปล่�ยนประสบการณ์ 
และสอบึาี้้อสงสัยกับู่้เ่่�ยว่าญอย่าง
ใกล้่ิ็ 

• จั็กิจกรรีเสวนา “่่วิตี่่่วา ให้่ ่วิต 
ทุกวันี่คุณภาพ ไปจนึึงวันสุ็ท้าย” โ็ย
เ่ิญ Influencer ู่้เ่่�ยว่าญ็้านคุณภาพ
่่วิตระยะท้ายีาเป็นวิทยากรให้ควาีรู้ 
เพื�อสร้างควาีตระหนักเร�ืองคุณภาพ่่วิต

ระยะท้าย เ่ยแพร่ทางออนไลน์
• จั็กิจกรรีเสวนาสาิารณะเพื�อรณรงค์

่ลัก็ันนโยบาย ภายใต้แนวคิ็ “เพื�อนตาย” 
โ็ยจั็เวท่เสวนาการ็ูแลประคับประคอง 
พร้อีส่งสารรณรงค์ ให้ภาคประ่า่น
ร่วี่ลัก็ันให้การ็ูแบบประคับประคอง
ในหน่วยบริการสุ้ภาพเกิ็้ึ�นอย่างเป็น 
รูปิรรี 

(คลิกภ�พเพื่ออ่�นคู่มือชีว�มิตร)

(คลิกภ�พเพื่อชมกิจกรรมเสวน�)

https://fliphtml5.com/mmpsm/ivum
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLJX8sviz2fONRPcXGcKwH1bVwwMouVU_T
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สนับสนุนโครงการระดมทุนของภาคีต่างๆ
สนับสนุนการระดมทุนของภาคีในช่วงสถานการณ์วิกฤตในประเทศ
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เพื่อช่วยเหลือ
สถานการณ์

แพร่ระบาดไวรัส 
COVID-19

เพื่อช่วยเหลือ
สถานการณ์ฝุ่น 

PM2.5

• รว่ีกับ Socialgiver ในโครงการ CoLIFE และ โครงการ COVID RELIEF เพื�อ่่วยเหลือ 
ู่้ท่�ไ็้รับ่ลกระทบจากการแพร่ระบา็  สาีารึระ็ีทุนไ็้  4,169,623 บาท โ็ยไ็้่่วยเหลือ
ู่้ท่�ไ็้รับ่ลกระทบไปแล้ว 2,140 ครอบครัวหรือ 8,560 คน และไ็้่่วยเหลือเรื�องอาหาร 
64,200 ืี�อ และโครงการ COVID-19 FUND for Thailand เพื�อ่่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ 
และเจ้าหน้าท่�ท่�ปฏิบัติงาน สาีารึระ็ีทุนไ็้ 4,072,045 บาท โ็ยนำาเงินีาจั็หาและบริจาค
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้กับบคุลคกรทางการแพทย์ อาทิ ุ่็ PPE หน้ากาก KN95 ุ่็
กันนำ�า ฯลฯ ีอบให้กับโรงพยาบาล่นบทแล้วกว่า 200 แห่งทั�วประเทึ

• รว่ีกับกลุ่ีบริษัทพร่เี่ยร์และภาค่เครือ้่าย เทใจ็อทคอี ใน โครงการ Negative Pressure 
Chamber ตู้ควาี็ันลบ เพื�อีอบให้กับโรงพยาบาลทั�วประเทึ สาีารึระ็ีทุนไ็้ 275,339 
บาท ีอบตู้ให้กับโรงพยาบาลไ็้  100 แห่ง 

• ร่วีกับีูลนิิิเพื�อคนไทยและภาค่เครือ้่าย 
เทใจ็อทคอี ใน โครงการรู้ทันัุ่น ระ็ี
ทุนเพื�อจั็่ื�อเครื�องวั็ค่าัุน่ PM 2.5 ีอบ
ให้กับึูนย์เ็็กเล็ก  โรงเร่ยน และโรงพยาบาล
ุ่ี่นท�ัวประเทึ สาีารึระ็ีทุนไ็้ 
396,500 บาท โ็ยไ็้นำาไปจั็่ื�อและส่ง
ีอบเครื�องวั็ค่าัุ่นแล้วจำานวน 150 เครื�อง 

ร�ยละเอียดเพิ่มเติม
โครงก�ร COVID-19 FUND for Thailand 

https://www.socialgiver.com/th/give/ 

covid19-fund-in-thailand

โครงก�ร COVID RELIEF 

https://www.socialgiver.com/en/give/ 

covid-relief-bangkok

โครงก�ร CoLIFE 

https://socialgiver.com/th/shop/colife-mew 

-lalita-and-pin-kejmane

โครงก�ร Negative Pressure Chamber ตู้คว�มดันลบ 

https://taejai.com/th/d/negativepressurechamber/

โครงก�รรู้ทันฝุ่น 

https://taejai.com/th/d/farfoon/
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานของมูลนิธิ
ยุวพัฒน์ทั้งในส่วนงานที่มูลนิธิฯ ดำาเนินงาน
โดยตรงและจากการสนับสนุนองค์กรภาคีที่
ทำางานเพื่อสังคมในประเด็นต่างๆ  ได้แก่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เยาวชนขาดโอกาส

อาสาสมัคร

พนักงานมูลนิธิฯ

ผู้บริหารสึานศึกษา

ภาคีเครือข่ายการศึกษาและภาคสังคม

สึานศึกษา

ผู้บริจาคสนับสนุน / องค์กร
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เยาวชนขาดโอกาส

สถานศึกษา

 ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้มีส่วนได้เสีย พันธกิจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองและการดำาเนินงานที่สำาคัญ

• ีอบโอกาสทางการึึกษา
• ประคับประคองให้จบการึึกษา้ั�น

พื�นฐาน
• พัฒนาเยาว่น

• นักเร่ยนไ็้เ้้าึึงการเร่ยนการสอน
ท่�ี่คุณภาพ

• ทำางานร่วีกันเพื�อพัฒนาเยาว่น
้า็โอกาส และ พัฒนาโรงเร่ยน
เพื�อล็ควาีเหลื�อีลำ�าทางการ
ึึกษา

• ไ็้รับโอกาสทางการึึกษา
• ี่ท่�พ่�งพิงนอกเหนือจากบุคคลในครอบครัว
• ี่่่วิตท่�็่้ึ�น ี่ทางเลือกในการ็ำารง่่วิตสาีารึ

เล่�ยงตนเองและครอบครัวไ็้

• ไ็้ี่ส่วนร่วีในการพัฒนาการึึกษา

• การทำางานท่�ี่ประสิทิิภาพร่วีกับ ภาค่เครือ้่าย
และีูลนิิิฯ ในโครงการเพื�อพัฒนาการึึกษาและ
เยาว่น

• ไ็้รับเครื�องีือท่�่่วยพัฒนาการเร่ยนการสอน 
• พัฒนาบุคคลากรในโรงเร่ยน
• ่่วยเหลือนักเร่ยน้า็โอกาสในโรงเร่ยน

• บริหารจั็การกองทุนการึึกษาอย่างเป็น
ระบบและี่ประสิทิิภาพ 

• คั็เลือกนักเร่ยนทุนท่�ี่ควาีจำาเป็นท่�สุ็ใน
การรับทุน

• ติ็ตาี็ูแลนักเร่ยนทุนอย่างต่อเนื�อง ่่าน
่่องทางการสื�อสารต่างๆ เพื�อล็อัตราการ
ออกจากระบบการึึกษา

• ปลูกัังจิตสำานึกท่�็่ เพื�อให้เยาว่นไ็้เป็น
พลเีืองท่�ี่คุณภาพในสังคี

• สร้ างควาีเ้้ า ใจและควาีร่ วีีือกับ
บุคลากรในโรงเร่ยน

• ประสานการทำางานร่วีกับคุณครูเพื�อการคั็
กรองนักเร่ยน้า็โอกาสให้ไ็้รับควาี่่วย
เหลือ

• รวีกันกำาหน็ทิึทาง/วางแ่นงานในการ
พัฒนาการึึกษาในโรงเร่ยน

• จั็การัึกอบรีเพื�อเสริีสร้างควาีเ้้าใจ 
แลกเปล่�ยนเร่ยนรู้ เก่�ยวกับประสบการณ์การ
ใ่้เครื�องีือในโรงเร่ยน
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ภาคีเครือข่าย
ด้านการศึกษา

ภาคสังคม

อาสาสมัคร

ผู้มีส่วนได้เสีย พันธกิจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองและการดำาเนินงานที่สำาคัญ

• ทำางานร่วีกันเสีือนหนึ�งท่ีเพื�อ
เป้าหีายในการพัฒนาและล็
ควาีเหลื�อีลำ�าทางการึึกษา

• สนับสนุนการทำางาน้องแต่ละภาค่
เพื�อ่่วยเหลือสังคีใน็้านต่างๆ 

• สาีารึ็ำาเนินงานไ็้อย่างราบรื�นและบรรลุ
วัตึุประสงค์ตาีท่�ไ็้ตั�งไว้

• การระ็ีทุนและการใ่้เงินทุนเพื�อการ็ำาเนินงาน
เป็นไปอย่างโปร่งใส

• รับทราบและติ็ตาีแ่นการ็ำาเนินงานเพื�อ
สาิารณะประโย่น์้องแต่ละภาค่

• จั็ทำารายงานท่� เก่�ยว้้องตาีีาตราฐาน
เ็่ยวกับีูลนิิิฯ

• เปิ็โอกาสให้บุคคลทั�วไปไ็้ี่ส่วน
ร่วีเพื�อ่่วยเหลือ็ูแลเ็็ก้า็
โอกาส

• สาีารึนำาเครื�องีือ นวตกรรี และควาีรู้ควาี
เ่่�ยว่าญ ไปใ่้ในโรงเร่ยนไ็้อย่างี่ประสิทิิภาพ

• บุคลากรในโรงเร่ยนสนับสนุน เ้้าใจ และี่ควาีรู้ 
ควาี่ำานาญในการใ่้เครื�องีือต่างๆ ไ็้เป็นอย่าง
็่

• ไ็้ใ่้เวลาว่างให้เป็นประโย่น์ต่อตนเองและส่วน
ร่วี

• ไ็้ใ่้ึักยภาพ ควาีรู้ ควาีาสาีารึ้องตนเอง
ในการทำางานอาสาสีัคร

• ไ็้รับประสบการณ์ ้้อคิ็ท่�เกิ็้ึ�นจากการทำางาน
อาสาสีัครเพื�อีาปรับใ่้ใน่่วิตประจำาวัน

• ไ็้รับทราบึึง้้อเท็จจริง้องปัญหาการ้า็โอกาส
และ่่องทางอื�นๆ ท่�่่วยเหลือไ็้

• ไ็้รับรุ้ึึง่ลลัพิ์ท่�เกิ็้ึ�นและประโย่น์ท่�ไ็้จาก
การทำางานอาสาสีัครทั�งทางตรงและทางอ้อี

• ลงพื�นท่�ติ็ตาีการใ่้เครื�องีือ เก็บ้้อีูล 
่ลลัพิ์ ปํญหาและอูปสรรคท่�เกิ็่ึ�น นำาีา
แก้ไ้ปรับปรุงร่วีกัน

• ประสานงานร่วีกันในท่ีวางแ่นงาน
กำ าหน็ทิึทาง เพื� อการทำ า ง านร่ วีกับ
โรงเร่ยนอย่างี่ประสิทิิภาพ

• บริหารจั็การงานอาสาสีัครอย่างเป็นระบบ 
เพื�อให้งานเอาสาเป็นไปอย่างต่อเนื�องและี่
ประสิทิิภาพ

• แส็ง่ลลัพิ์ท่�เกิ็้ึ�นจากการปฏิบัติงาน
อาสา เ็็กๆ ไ็้รับประโย่น์และเกิ็การ
เปล่�ยนแปลงท่�็่้ึ�นอย่างไร
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ผู้บริจาคสนับสนุน
(องค์กร/ บุคคลทั่วไป)

พนักงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย พันธกิจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองและการดำาเนินงานที่สำาคัญ

• รับบริจาคเงินจากทั�งองค์กรและ
บุคคลท�ัวไปเพ�ือีอบเป็นทุนการ
ึึกษาและสนับสนุนการ็ำาเนินงาน
โครงการ้องีูลนิิิฯ 

• ทำ า ง าน เพื� อ่่ วย เหลือ เ็็ก้า็
โอกาสและสร้างการี่ส่วนร่วี้อง
สังคี

• สนับสนุนและพัฒนาควาีสาีารึ
้องพนักงาน

• สร้างโอกาสและควาีก้าวหน้าใน
การทำางาน

• เ็็ก้า็โอกาสไ็้รับประโย่น์จากเงินบริจาค
• การนำาเงินบริจาคไปใ่้เป็นไปอย่างโปร่งใส

• ไ็้ทำางาน่่วยเหลือสังคี
• ่ลตอบแทนและสวัส็ิการร่วีึึงควาีีั�นคงและ

ควาีก้าวหน้าในการทำางาน
• ไ็้พัฒนาควาีสาีารึและึักยภาพ
• สภาพแว็ล้อีในการทำางานท่�็่

• จั็ทำารายงานประจำาปี รายงานรายไตรีาส 
รายงานการเงิน เ่ยแพร่ในเว็บไ่ต์้องีูล
นิิิฯ เพื�อแส็ง่ลการ็ำาเนินงาน การบริหาร
จั็การ และการนำาเงินบริจาคไปใ่้ เพื�อ
สาิารณะประโย่น์และการ ำ็าเนินงานใน
โครงการต่างๆ 

• แส็ง่ลลัพิ์ท่�เกิ็้ึ�นจากการสนับสนุนท่�
ีูลนิิิฯ ไ็้รับ และกิจกรรีต่างๆ ้องีูล
นิิิฯ  ่่านสื�อสังคีออนไลน์อย่างสี่ำาเสีอ 

• การบริหาร่ลตอบแทนและสวัส็ิการเป็นไป
ตาีีาตราฐาน

• จั็การัึกอบรีพนักงานเพื�อพัฒนาทักษะ
และประสิทิิภาพในการทำางาน

• ปรับปรุงสภาพแว็ล้อี และเครื�องีือ 
อุปกรณ์ต่างๆ ในการทำางาน

• จั็กิจกรรีเพื�อส่งเสริีการทำางานร่วีกัน
และควาีู่กพันในองค์กร
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รายงานการเงิน
เงินบริจาคและการใช้งบประมาณ

(มกราคม – ธันวาคม 2563)



รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

รายงานประจำาปี 2563

ภาพรวมในปี 2563 ก้าวต่อไปในปี 2564 ผลการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน รายงานการเงิน ข้อมูลทั่วไป

| 104

เงินบริจาคและการใช้งบ
ประมาณรายงานการเงิน

เงินบริจาครับ

เงินบริจาครับ
และแหล่งที่มา

เงินบริจาครับแบ่งตาม
วัตถุประสงค์

เงินบริจาคออก
เพื่อสาธารณะประโยชน์

เงินบริจาคออก
เพื่อการบริหารจัดการ

เงินบริจาคออก สึานะทางการเงิน รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต
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เงินบริจาครับและแหล่งที่มา

รวม

328.0
ล้านบาท

บริษัทจดทะเบียน 
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ร้านปันกัน

บุคคลทั่วไป

กองทุนเพื่อโครงการสาธารณประโยชน์

องค์กรทั่วไป

สนับสนุนสินค้าเพื่อการกุศล

ร้านอาหารและภัตตาคาร

แหล่งที่มา ล้านบาท

97.5

59.7

51.5

29.9

13.1

1.0

1.9

73.4
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เงินบริจาครับแบ่งตามวัตึุประสงค์

(มกราคม – ธันัาคม  2563)

เพื่อสนับสนุนงานที่เป็น platform เพื่อการขยายผลและงานภาคสังคมอื่นๆ ร่ัมกับภาคีต่างๆ

เพื่องานพัฒนาเยาัชนขาดโอกาส

    รายละเอียด ล้านบาท

งานที่เป็น Platform เพื่อการขยายผล
 1. เพื่อโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน “โครงการ ฟุ้ด ฟอร์ กู้ด” 1.9
งาน สร้างการมีส่ันร่ัมเพื่อส่ันรัม          
 1. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
  - กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย  21.6
  - กองทุนรวมคนไทยใจดี  3.4
  2. เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม Socialgiver 13.4
  3. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอื่นๆ  1.2
งานเพื่อช่ัยเหลือเด็กและเยาัชน
 1. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ “มูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม” 1.3
    2. เพื่อโครงการขยายผลศูนย์เด็กเล็กตามแนวทาง Health Education 0.2
 3. เพื่อช่วยเหลือด้านการเรียนรู้และการศึกษา
  - โครงการครูผู้นำาการเปลี่ยนแปลง “Teach For Thailand” 14.8
  - โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชนกลุ่มน้อยผู้ด้อยโอกาส  8.8
    “มูลนิธิเยซูอิตเพื่อการศึกษา”        
  - โครงการ “โรงเรียนวันเสาร์” 0.9  
งานสนับสนุนช่ัยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต
 1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเที่ยมเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล 10.3 
 “มูลนิธิศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต”
 2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย “ชีวามิตร”  4.5
   3. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้แก้ภาวะตัวเหลือง 2.5
 ในทารกแรกเกิด
โครงการร่ัมกับภาคีในการสนับสนุนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
 1. โครงการ Negative Pressure Chamber 3.0
   2. โครงการ Negative Pressure Cohort 1.6
 3. โครงการ Covid-19 สนับสนุนอาหารเด็ก 1.2
   4. โครงการสนับสนุน นร.ทุน ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 0.09
   5. สนับสนุนโครงการต่างๆ อันเนื่องจาก สถานการณ์ Covid-19 5.0
   6. โครงการรู้ทันฝุ่น  0.4
                                                              รวม 96.1

    รายละเอียด ล้านบาท

1. งานทุนการศึกษา  66.2

2. กิจกรรมพัฒนาเยาวชน  1.0

3. งานโครงการร้อยพลังการศึกษา  2.5

4. งานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 4.9
                                  
    รวม 74.6

328
ล้�นบ�ท

23%

29%

0%

48% สนับสนุนโครงการ
และการดำาเนินงาน
ของมูลนิธิฯ
157.1 ล้านบาท

ส นั บ ส นุ น ง า น ท่ี
เป็น platform เพื่อ
การขยายผลและ
ง า น เ พื่ อ สั ง ค ม
ร่วมกับภาคีต่างๆ  
96.1 ล้านบาท          

เ พื่ อ ง า น พั ฒ น า
เยาวชนขาดโอกาส 
74.6 ล้านบาท      

ดอกเบี้ยรับ
0.2 ล้านบาท      



รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

รายงานประจำาปี 2563

ภาพรวมในปี 2563 ก้าวต่อไปในปี 2564 ผลการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน รายงานการเงิน ข้อมูลทั่วไป
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เงินบริจาคออกเพื่อสาธารณประโยชน์และการบริหารงาน

(มกราคม – ธันัาคม 2563)

    รายละเอียด ล้านบาท %

เพื่อสาธารณประโยชน์  313.4 96%

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน  14.1 4%  
                                
รวม    327.4 100%

เพื่อสาธารณประโยชน์
313.4 ล้านบาท

เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารงาน
14.1 ล้านบาท

96%

14%



รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

รายงานประจำาปี 2563

ภาพรวมในปี 2563 ก้าวต่อไปในปี 2564 ผลการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน รายงานการเงิน ข้อมูลทั่วไป
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เงินบริจาคออกเพื่อสาธารณประโยชน์ 

(มกราคม – ธันัาคม  2563)

เพื่อสนับสนุน งานที่เป็น platform เพื่อการขยายผลและงานภาคสังคมอื่นๆ ร่ัมกับภาคีต่างๆ

เพื่องานพัฒนาเยาัชนขาดโอกาส

    รายละเอียด ล้านบาท

งานที่เป็น Platform เพื่อการขยายผล
 1. ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน “โครงการร้านปันกัน” 52.4
    2. เพื่อโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน “โครงการฟู้ดฟอร์กู้ด” 5.0
งานสร้างการมีส่ันร่ัมเพื่อส่ันรัม          
 1. ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข “มูลนิธิเพื่อคนไทย” 14.4
   2. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 
  – กองทุนธรรมาภิบาลไทย  20.5
  - กองทุนรวมคนไทยใจดี  2.9
  - กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมของสังคม 0.5
 3. เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ “มูลนิธิเอนไลฟ” 9.0
   4. เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม Social Giver 11.2
    5. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอื่นๆ 4.5
งานช่ัยเหลือเด็กและเยาัชน
 1. เพื่อการช่วยเหลือเด็กป่วยยากไร้ “มูลนิธิยุวรักษ์” 1.0
    2. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ “มูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม” 2.0
    3. เพื่อโครงการขยายผลศูนย์เด็กเล็กตามแนวทาง Health Education 2.7
    4. เพื่อการเรียนรู้และการศึกษา
  - โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชนกลุ่มน้อย ผู้ด้อยโอกาส 8.4
  - โครงการครูผู้นำาการเปลี่ยนแปลง Teach For Thailand 10.6
งานสนับสนุนช่ัยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต
 1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเที่ยมเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล  5.8
    “มูลนิธิศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต”
 2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย “ชีวามิตร” 3.4
    3. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้แก้ภาวะตัวเหลืองในเด็กแรกเกิด 2.5 
โครงการร่ัมกับภาคีในการสนับสนุนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
 1. โครงการ Negative Pressure Chamber 2.6
   2. โครงการ Negative Pressure Cohort 1.7
   3. โครงการ Covid-19 ช่วยเหลืออาหารเด็ก 1.2
   4. โครงการสนับสนุน นร.ทุน ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 0.1
   5. โครงการรู้ทันฝุ่น  0.4
                                                               รวม 163.3

    รายละเอียด ล้านบาท

1. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โครงการร้อยพลังการศึกษา) 92.1

2. งานทุนการศึกษา  39.1

3. งานพัฒนาโรงเรียนคุณธรม  13.8

4. งานดูแลนักเรียนทุน   4.7

5. กิจกรรมพัฒนาและดูแลเยาวชน   0.4
      
    รวม  150.1

313.4
ล้�นบ�ท

52%
48%

สนับสนุนงานที่เป็น 
Platform เพื่อการ
ขยายผลและการ
ทำางานเพ่ือสังคม
ร่วมกับภาคีต่างๆ 
163.3 ล้านบาท

งานพัฒนาเยาวชน
ขาดโอกาส
150.1 ล้านบาท



รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

รายงานประจำาปี 2563

ภาพรวมในปี 2563 ก้าวต่อไปในปี 2564 ผลการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน รายงานการเงิน ข้อมูลทั่วไป
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เงินบริจาคออกเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน  

รวม

14.1
ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

ค่าเช่ารถและค่าขนส่ง

ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์

ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่

เงินเดือนและสวัสดิการ

แหล่งที่มา ล้านบาท

0.3
0.09
0.2
0.4
0.09
0.2
0.4
0.4
0.7

11

0.3



รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

รายงานประจำาปี 2563

ภาพรวมในปี 2563 ก้าวต่อไปในปี 2564 ผลการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน รายงานการเงิน ข้อมูลทั่วไป

| 110

สึานะทางการเงิน ยอดคงเหลือ

  รายละเอียด ล้านบาท 
 
 เงินทุนยกมา (1 มกราคม 2563) 75.5
       
 รับบริจาค  328.0

 บริจาคออก  327.4
     
      คงเหลือ 31 ธันัาคม 2563  76.1



รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

รายงานประจำาปี 2563

ภาพรวมในปี 2563 ก้าวต่อไปในปี 2564 ผลการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน รายงานการเงิน ข้อมูลทั่วไป
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

รายงานประจำาปี 2563

ภาพรวมในปี 2563 ก้าวต่อไปในปี 2564 ผลการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน รายงานการเงิน ข้อมูลทั่วไป
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รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

รายงานประจำาปี 2563

ภาพรวมในปี 2563 ก้าวต่อไปในปี 2564 ผลการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน รายงานการเงิน ข้อมูลทั่วไป
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รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

รายงานประจำาปี 2563

ภาพรวมในปี 2563 ก้าวต่อไปในปี 2564 ผลการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน รายงานการเงิน ข้อมูลทั่วไป
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รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

รายงานประจำาปี 2563

ภาพรวมในปี 2563 ก้าวต่อไปในปี 2564 ผลการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน รายงานการเงิน ข้อมูลทั่วไป
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รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

รายงานประจำาปี 2563

ภาพรวมในปี 2563 ก้าวต่อไปในปี 2564 ผลการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน รายงานการเงิน ข้อมูลทั่วไป
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รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

รายงานประจำาปี 2563

ภาพรวมในปี 2563 ก้าวต่อไปในปี 2564 ผลการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน รายงานการเงิน ข้อมูลทั่วไป
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ข้อมูลทั่วไป

ปัจจัยความเสี่ยง
โครงสร้างการจัดการคณะกรรมการ

นโยบายพัฒนาบุคลากร
ติดต่อมูลนิธิฯ



รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

รายงานประจำาปี 2563

ภาพรวมในปี 2563 ก้าวต่อไปในปี 2564 ผลการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน รายงานการเงิน ข้อมูลทั่วไป
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ปัจจัยความเสี่ยง

• การเตร่ยีควาีพร้อีในการรับ ืีอกับสึานการณ์ท�่ไ ่ี
คา็คิ็ ในปี 2563 ทั�วโลกไ็้รับ่ลกระทบอย่างีาก
จากสึานการณ์การแพร่ระบา็้องไวรัส COVID1-19  
รวีึึงีูลนิิิฯ เองก็ไ็้รับ่ลกระทบเ่่นกัน ทั�งใน็้าน
การทำางาน การระ็ีทุน และการ็ูแลนักเร่ยนทุน 
ีูลนิิิฯ ไ็้ ำ็าเนินการปรับแ่นงาน การทำางาน้อง 
เจ้าหน้าท่�และ อาสาสีัคร  การติ็ตาี็ูแลนักเร่ยนทุน 
โ็ยเฉพาะนักเร่ยนท่�ี ค่วาีเส่�ยงท่�จะต้องออกกลางคั�น
เน�ืองจากู่้ปกครองไ ้็รับ่ลกระทบจากการสูญเส่ย 
รายไ็้ ฯลฯ 

• การีอบทุนการึึกษาแก่เยาว่น้า็โอกาส เป็นการ
สนับสนุนทุนระยะยาวต่อเนื�อง 3-6 ปีต่อคน ็ังนั�นจึง
อาจจะี่ควาีเส่�ยงใน กรณค่วาี่ัน่วน้องสึานการณ์
ทาง เึรษฐกิจท่�จะเกิ็้ึ�นในแตล่ะปี ีูลนิิิฯ จงึไ็้เตร่ยี
การสำารองเงินทุนการึึกษาไว้ 50% เพื�อให้ีั�นใจไ็้ว่า
จะสาีารึสนับสนุน ทุนการึึกษาให้นักเร่ยนไ็้จนครบ
ตาีท่� ตั�งใจไว้ 

• “โครงการร้อยพลังการึึกษา” งานเพื�อการ พัฒนาเยาว่น 
เป็นการทำางานร่วีกับภาค่ การึึกษาและโรงเร่ยนในเครือ
้่าย ่ึ�ง เป็นการทำางานในระยะยาวและต้องอาึัย เวลา 
เพื�อทำาควาีเ้้าใจ ปรับตัว แก้ไ้ ปัญหา และประสาน
งานกันอย่างเป็นระบบ การติ็ตาี่ลการทำางาน รวี
ึึงการให้ ควาีรู้และเป็นท่�ปรึกษาให้กับบุคลากรท่� เก่�ยว้้อง
จึงเป็นสิ�งสำาคัญ เพื�อให้แน่ใจไ็้ว่า แต่ละเครื�องีือต่างๆ 
ในโครงการฯ จะเป็นประโย่น์ให้กับนักเร่ยน้า็โอกาส
ไ็้จริง 

• การคั็เลือกนักเร่ยนทุนเป็นงานสำาคัญลำา็ับแรกในการ
ีอบทุนการึึกษาแกเ่็็ก้า็ โอกาสท่�ี ค่วาีจำาเป็นท่�สุ็ 
็ังนั�น กระบวนการคั็เลือกจึงต้องอาึัยควาีคิ็ เห็น
้องคุณครูท่�อยู่ใกล้่ิ็และรูจั้กเ็็กๆ เป็นอย่าง็่ รวี
ึึงระบบการสีัครออนไลน์ จะต้องี่ควาีแี่นยำาในการ
จั็เก็บและ วิเคราะห์้้อีูลท่�ไ็้รับ 

• เพื�อให้การทำางาน้องีูลนิิิฯ ทั�งใน็้านการ ่่วยเหลือ
เยาว่น้า็โอกาสและการสร้าง ควาีร่วีีือเป็นไปอย่าง
ต่อเนื�องและี่ ประสิทิิภาพ ีูลนิิิฯ จึงี่้ั�นตอนใน
การ พิจารณาคั็เลือกบุคลากรท่�ี ค่วาีเหีาะ สีใน
การปฏิบัติงาน ร่วีึึงการพัฒนา ึักยภาพและ้ยาย
อัตรากำาลังให้สอ็คล้อง กับแ่นงานท่�ไ็้ตั�งไว้ในแต่ละ
ป ีล็อตัรา การ เ้้า-ออก ้องพนักงานเพ�ือรักษา ทรัพยากร
บุคคลท่�ี ค่วาีรู้และเ้้าใจในงาน เป็นอย่าง็่
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งานบริหาร
ร้านปันกัน

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการยุวพัฒน์คณะกรรมการบริหาร
โครงการร้านปันกัน

งานปฏิบัติการ
ร้านและกิจกรรม

สัญจร
(ภาคีเครือข่าย)

งานขยาย
ธุรกิจสาขา

และแฟรนไชส์

งานจัดการ
ห่วงโซ่

อุปทานและ
ฐานข้อมูล

สถาบันพัฒนา
โรงเรียน
คุณธรรม

โครงการ
ทุนการศึกษา

โครงการ
พัฒนาการศึกษา

งานคลัง
สินค้า
และ

โลจิสติกส์

งานสื่อสารและ
พัฒนาสัมพันธ์

งานพัฒนา
เพื่อเยาวชน
ขาดโอกาส

งานสร้างความร่วมมือ
และพัฒนาการมีส่วนร่วม

งานจัดการ
อาสาสมัคร

งานวิเคราะห์
และจัดการข้อมูล

งานสื่อสาร
องค์กร

งานบริหาร
มูลนิธิฯ

งานบัญชี
และการเงิน

งานทรัพยากร
บุคคล

งานบริการ
จัดการ

โครงการฯ 

โครงการฟู้ดฟอร์กู๊ด
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คณะกรรมการยุวพัฒน์

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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การดูแลและพัฒนาบุคคลากร

แ ้ีในปี 2563 ประเทึไทยจะประสบปัญหาสึานการณ์การ
แพร่ระบา็ไวรัส COVID-19 การ็ูแลบุคลากร ้็านการพฒันา
ึักยภาพและควาีอยู่็่ี่สุ้ ยังคงเป็นสิ�งสำาคัญท่�ต้อง ำ็าเนิน
การอยา่งต่อเน�ือง ้็วยแนวทางและการ ำ็าเนินการต่างๆ ็ังน่�

• ีุ่งพัฒนาพนักงานอย่างต่อเน�ืองในึักยภาพ็้านต่างๆ 
เพื�อให้เกิ็การปฏิบัติงานท่�ี ป่ระสิทิิภาพ เ่่น การพัฒนา
ัึกยภาพให้กบัพนักงานระ็ับเจา้หน้าท่� และระ็ับหัวหน้า

งาน้ึ�นไป ท่�ต้องออกปฏิบัติหน้าท่�ในการทำากิจกรรีเพื�อ
สังคีให้เกิ็ควาียั�งยืน ็้วยการแก้ไ้ปญัหาอย่างเป็น
ระบบ การออกแบบควาีคิ็ในเ่ิงสร้างสรรค์และวางแ่น
งานเป็น้ั�นตอน ่่านหลักสูตร Design Thinking  
การบริหารจั็ การโครงการกเ็ป็นสิ�งสำาคัญในการสร้างควาี
ยั�งยืนในสังคีจึงไ็้ี่การจั็อบรีหลักสูตร Proactive 
Project Management เพื�อให้บรรลุ่ลสำาเร็จตาี 
เป้าหีายและวัตึุประสงค์ท่�กำาหน็  สำาหรับการทำางาน
ร่วีกันู่้ี่ส่วนไ็้ส่วนเส่ย เครือ้่ายต่างๆ นั�น การสรา้ง
ควาีเ้้าใจในควาีแตกต่าง้องบุคคลให้สาีารึ เ้้าใจ 

เ้้าึึง และเกิ็การทำางานร่วีกันอย่างี่ประสิทิิภาพ 
พนักงานไ็้เ้้าร่วีหลักสูตร Enneagram  อ่กทั�งยัง
รวีึึงการพัฒนาพนักงานระ็ับปฏิบัติการหน้าร้าน 
ปันกัน โ็ยีูลนิิิฯ ีุ่งหวังให้พนักงานเกิ็ควาีตระหนกั
รู้ึึงการเป็นู่เ้ ื่�อีต่อโอกาส และจิตสำานกึการให้บริการ 
่่านการเร่ยนรู้ในห้องเร่ยน่สี่สานกับการจำาลอง

สึานการณ์เสีือนจริงเพื�อให้พนักงานปฏิบัติงานไ็้ตาี
้ั�นตอนีาตรฐานอย่างี่ประสิทิิ่ล ่่านหลักสูตรการ
ให้บริการท่�เป็นเลิึสไตล์ปันกัน  ในรูปแบบการเร่ยนรู้
ระหว่างห้องเร่ยนและออนไลน์ ีุ่งเน้นเรื�อง จิตสำานึกงาน
บริการ การวิเคราะห์จุ็แ้็งจุ็อ่อน้องร้าน ่่องทาง 
ส่งเสริีการ้ายใหี่ เพื�อวางแ่นและเตร่ยีรับีือกับ
สึานการณ์การแพร่ระบา็ตลอ็ปี 2563

• การ็ูแลพนักงานให้ี่่่วิตควาีเป็นอยู่ท่�็ นั่�น ในปี 2563 
เราีุ่งเน้นการส่งเสริี ให้พนักงานเรย่นรูก้ารรกัษาสุ้ภาพ
ให้ห่างไกลไวรัส COVID-19  ประ่าสัีพันิ์้้อีูลเ้ต
และพื�นท่�เส่�ยง ส่งเสริี ให้ปฏิบัติตนตาีหลักสุ้อนาีัย
ท่�็  ่ ทั�ง้ณะปฏิบัติหน้าท่� และการใ่้่่วิตประจำาวันกับ
บุคคลในครอบครัว  จากการแพร่ระบา็้องเ่ื�อไวรัส
ไ็้ี่ีาตรการทำางานท่�บ้านไ็้ (Work from Home) เพ�ือ
หล่กเล่�ยงควาีเส่�ยง ควาีแออั็ จากการเ็ินทางและ
การปฏิบัติงานร่วีกันท่�สำานักงาน การจั็หาเจลแอลก่อลล์
ล้าง ืีอและหน้ากากอนาีัยให้เพ่ยงพอคลอบคลุีกับ
พนักงานสำาหรับการปฏิบัติงานทุกพื�นท่� รวีึึงีาตรการ
็้านสุ้อนาีัยต่างๆ ตาีคำาแนะนำา้องกระทรวงสาิารณสุ้ 

รวีึึงการให้คำาปรึกษาแก่พนักงานท่� ่ีควาีวิตกกังวล
สำาหรบักรณ่ท�่ี ค่วาีจำาเปน็ตอ้งเ็ินทางไปในพื�นท�่เส่�ยง 
เพื�อให้เกิ็การ็ูแลอย่างต่อเนื�องทั�งทาง็้านร่างกายและ
จิตใจ

• การ็ูแลเรื�องรายไ็้้องพนักงานนั�น ีูลนิ ิิฯ ีุ่งหวังให้
พนักงานไ็้รับ่ลกระทบน้อยท่�สุ็ภายใต้ภาวะวิกฤต ่ึ�ง
พนักงานบางส่วนไ ้็รับ่ลกระทบจากการประกาึปิ็
สึานท่�ปฏิบัติงาน้องร้าน่ั�วคราว เราพยายาีบรรเทา
่ลกระทบจากการหยุ็งาน เ่่น การสรรหางานอื�นๆ โ็ย
การีอบหีายให้ปฏิบัติงานิุรการ และงานคลังสินค้า 
เปิ็ร้านเพื�อจำาหน่ายอาหารฯ การจั็อบรีพัฒนาทักษะ
ต่างๆ  โ็ยีูลนิิิฯ ทำาหน้าท่�ติ็ตาีประสานงานกับ 
ภาครัฐสำาหรับเงิน ่่วยเหลือกรณ่การว่างงานเนื�องจาก
เหตุสุ็วิสัยควบคู่กันไป ตลอ็จนส่งเสริีให้พนักงาน
ทบทวนการใ่้จ่าย และปรับล็ค่าใ่้จ่ายท่�ไี่จำาเป็นลง 
เพื�อให้สาีารึประคบัประคองสึานภาพทางการเงิน้อง
พนักงานเพื�อ่่านวิกฤติน่�ไปไ็้ร่วีกัน

• การจั็กิจกรรีส่งเสริีการออกกำาลังกายเพื�อให้ี่ร่างกาย
แ้็งแรงและออกแบบโปรแกรีเพื�อให้การออกกำาลังกาย 
1 นาท่เท่ากับ 1 บาทเป็นเงินสีทบกิจกรรีทางสังคี 
โ็ยีุ่งเน้นการตระหนักึึงการ่่วยเหลือสังคีนอกเวลา
ปฏิบัติงาน ่ึ�ง่ลลัพิ์จากกิจกรรีน่�ี ก่ารออกกำาลังกาย
รวี 42,854 นาท่หรือเป็นเงิน่่วยเหลอืกิจกรรีทางสงัคี
เท่ากับ 42,854 บาท
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ติดต่อมูลนิธิ

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค
ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250

02 3011061
02 3011022
02 3011437

ybf@ybf.premier.co.th

yuvabadhanafoundation.org

facebook.com/yuvabadhana

yuvabadhana

Line @BOS9702T

ภาพทั้งหมดในรายงานฉบับนี้ได้รับการอนุญาตจาก
เจ้าของภาพเรียบร้อยแล้ว


