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รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์...

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เด็็กไทยทุกคนควรได้็รับโอกาสและเข้้าถึึง
การศึกึษาท�่ม่ีคุณภาพและการปลูกฝัังท่�ด่็ โด็ย
เฉพาะเด็็กข้าด็โอกาสควรได้็รับความีช่่วยเหลือ
เปน็ลำาด็บัแรก โด็ยทุกคนในสังคมีม่ีสว่นช่่วยแกไ้ข้
ปัญหาการศึึกษาไทยได็้ด้็วยการช่่วยเหลือตามี
กำาลังและศัึกยภาพท่�ม่ีทั�งในรูปแบบทุนทรัพย์และ
ทุนมีนุษย์  นอกจากเรื�องการศึึกษาแล้วมูีลนิธิิฯ 
ยังให้ความีสำาคญัในประเด็็นทางสังคมีอื�นๆ ไป
พร้อมีกันด้็วยเพราะทุกปัญหาท่�เกิด็ขึ้�นในสังคมี
ยอ่มีมีค่วามีเก่�ยวเนื�องสมัีพันธ์ิต่อกนั

• ช่่วยเหลือเยาวช่นข้าด็โอกาสได้็เข้้าถึึงการ
ศึึกษาท่�ม่ีคุณภาพ

• ลด็ความีเหลื�อมีลำ�าทางการศึึกษาและอัตรา
การออกจากระบบการศึึกษา โด็ยการสรา้ง
เครือข่้ายความีร่วมีมืีอระหว่างโรงเร่ยน ภาค่
การศึึกษา เพื�อพัฒนาการเร่ยนการสอนและ
การเสริมีสร้างคุณธิรรมีจรยิธิรรมีในโรงเร่ยน

• สร้างการม่ีส่วนร่วมีข้องคนในสังคมี องค์กร/
ภาค่ ผ่่านการระด็มีทุนและการทำางานอาสา
สมัีครอย่างเป็นระบบ

• ด็ำาเนนิงานโครงการท่�เปน็กลไก (platform)
การระด็มีทุนและความีร่วมีมืีอ เพื�อการ
ข้ยายผ่ลทางสงัคมี

• สนับสนุนการทำางานข้องภาค่ท่�ทำางานเพื�อ
สังคมีในประเด็็นท่�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

ภายใต้สถึานการณ์การแพร่ระบาด็ข้อง COVID-19 ทั�วโลก 
และในประเทศึไทย ซึึ่�งส่งผ่ลต่อเศึรษฐกิจและสงัคมี รวมีไปถึึง
การเลื�อนการเปิด็ภาคเรย่นปกีารศึึกษา 2563 ออกไปประมีาณ
หนึ�งเดื็อนครื�ง จากปกติ 16 พฤษภาคมี ไปเป็นวันท่� 1 กรกฏาคมี 
2563 และนักเร่ยนส่วนใหญ่ต้องปรบัตัวกับการเร่ยนออนไลน์
ซึึ่�งยิ�งตอกยำ�าความีเหลื�อมีลำ�าให้เห็นชั่ด็ขึ้�น การด็ำาเนินการในป ี
2563 ข้องมูีลนิธิิฯ จงึม่ีการข้ยับ/ปรับเปล่�ยนไปตามีช่่วงเวลา
เปิด็-ปิด็เทอมีเช่่นกนั แต่มูีลนิธิิฯ ยังคงมุ่ีงมัี�นท่�จะด็ำาเนินงาน
เพื�อให้ได้็ผ่ลลพัธ์ิตามีท่�ตั�งเป้าหมีายไวใ้ห้ได้็มีากท่�สุด็ โด็ยในป ี
2563 ม่ีนักเร่ยนข้าด็โอกาสท�่ได้็รบัความีช่ว่ยเหลือผ่า่นโครงการ
ต่างๆ ท่�มูีลนิธิิฯ ด็ำาเนินงานโด็ยตรง 38,000 คน อ่กทั�งส่งเสริมี
ให้มีก่ระบวนการพฒันาคุณธิรรมีในโรงเร่ยนโด็ยม่ีโรงเร่ยนต่างๆ 
ท่�อยู่ในเครือข่้าย ดั็งน่� โครงการทุนการศึึกษา 2,100 โรงเร่ยน 
โครงการพัฒนาโรงเร่ยนคุณธิรรมีมี 410 โรงเร่ยน โครงการ 
ร้อยพลังการศึึกษา 85 โรงเร่ยน รวมีทั�งหมีด็ (ไม่ีนับโรงเร่ยน 
ท่�ทับซ้ึ่อนกัน) กว่า 2,400 โรงเร่ยน เพื�อเพิ�มีโอกาสเข้า้ถึึง 
การศึึกษา พัฒนาคุณภาพการศึึกษา และพัฒนาทักษะช่่วิต 

ในส่วนการประคับประคองนักเร่ยนท�่ข้าด็ท่�พึ�ง นอกเหนือ
จากงานดู็แลตดิ็ตามีนกัเร่ยนทุนท�่ทำาตามีปกติอยู่แลว้ มูีลนิธิิฯ 
ได็ร้เิริ�มีจัด็ต�ังชุ่มีนุมีนักเร่ยนทุนยุวพัฒนร์ว่มีกบั 14 โรงเร่ยน
ในเครือข่้าย เพ�ือเปดิ็พ�ืนท่�ใหน้กัเร่ยนได้็พฒันาทกัษะการด็ำาเนิน
ช่วิ่ต รูจั้กตนเอง เห็นคุณคา่ในตนเอง  การตั�งเป้าหมีายในช่่วิต 
ฯลฯ ในส่วนการสร้างการม่ีส่วนร่วมีกับชุ่มีช่น ได็ริ้เริ�มีนำาร่อง
โครงการสร้างความีร่วมีมีือระหว่างโรงเร่ยนและชุ่มีช่นเพื�อ 
บูรณาการ การเร่ยนรู้สู่การพฒันาทกัษะอาช่่พ (Community 
Engagement) รว่มีกบั 3 โรงเร่ยน 

นอกจากน�่มูีลนธิิฯิ ยงัคงทำางานในส่วนข้องการสร้างการ
รับรู้เก�่ยวกับการข้าด็โอกาสทางการศึึกษาเพ�ือสร้างการมี่ส่วน
รว่มีในการช่่วยเหลือเยาวช่นข้าด็โอกาส ท�ังในรูปแบบข้องการ
ทำางานอาสาสมีคัร การสนบัสนุนเงินทุนการศึกึษา การบริจาค
สิ�งข้อง
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เด็กขาดโอกาส ได้เข้าถึึงการศึกษา 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 

เข�้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



•   

• 

 
• 

• 

• 

ขยายผลรวมกบัภาค ี
• 

• 

• 

ลดอตัราการออกจากระบบการศกึษา โดยดูแล ตดิตาม และ
ประคบัประคองนกัเรยีนทุนใหเรยีนจบ ม.6 / ปวช.3
รวมกับโครงการรอยพลังการศึกษาในการขยายเครื่องมือใน
โครงการฯ ไปสูโรงเรยีนอื่นๆ เพื่อนกัเรยีนขาดโอกาสไดรบั
ประโยชนจากการใชเครื่องมอืเพิ่มมากขึ้น
พัฒนาการทํางานร วมกับครูและนักเรียนแกนนําผ าน
“ชุมนุมนกัเรยีนทุนยุวพฒัน” เพื่อสรางความยั่งยนืในระบบ
การดูแลและประคับประคองนักเรียนทุนในโรงเรียน

ภาคีเครือขายรอยพลังการศึกษามีสวนรวมและมีความเปน
เจาของรวมกนั
สรางความรวมมอืกบัหนวยงาน/สถานประกอบการในทองถิ่น
เพื่อชวยพัฒนาเยาวชนผานโครงการรอยพลังการศึกษา
สนบัสนนุการทาํงานเพื่อสงัคมรวมกบั ภาค/ีองคกรในประเดน็
สงัคมดานตางๆ

สรางความรวมมืออยางตอเนื่องในการชวยเหลือสังคมและ
เยาวชนขาดโอกาสจากงานอาสาสมคัรและการระดมทุน
สรางความรวมมอืสื่อ/ บุคคลที่มชีื่อเสยีง เพื่อการรบัรูเกี่ยว
กบัเยาวชนขาดโอกาส ผานงานสื่อสารประชาสมัพนัธ การมี
สวนรวมกบัแคมเปญระดมทุน ระดมสิ่งของ ฯลฯ ทั้งในรปูแบบ
สื่อออนไลนและออฟไลน
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งานที่มูลนิธิดำาเนินงานโดยตรง

ผลการดำาเนินงานเพื่อการศึกษาและสร้างการมีส่วนร่วม

มอบทุนการศึกษา 
“ส่งน้องเรียน 
สร้างเด็กดี”

พัฒนาเยาวชน ร่วมกับ 
“ร้อยพลังการศึกษา” 
โดย ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ

เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในโรงเรียน 
โดย สถึาบันพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์

สร้างการมี
ส่วนร่วม



เยาวชนขาดโอกาสที่อยูในวยัเรยีนชั้น ม.1 – ม.6
และ ปวช. 1- ปวช. 3

มจีาํนวนนกัเรยีนขาดโอกาสไดรบัความชวยเหลอืและอยูในความ
ดูแล 9,120 คน แบงเปน นกัเรยีนทนุสายสามญั 7,389 คน
สายอาชพี 1,677 คน และทนุพเิศษ 54 คน โดยมจีาํนวนเงนิทุน
การศกึษาที่มอบให ในป 2563 มูลคาเทากบั 66.4 ลานบาท

• เพื่อใหเยาวชนขาดโอกาสไดเขาถงึการศกึษาที่มคุีณภาพ
• เพื่อลดอตัราการออกจากระบบการศกึษาดวยการดูแลตดิตาม

ประคบัประคอง ใหเดก็ๆ ไดเรยีนจนจบจบการศกึษาขั้นพื้นฐาน
• เพื่อปลกูฝงจติสาํนกึที่ดคีนพบศกัยภาพในตนเอง มทีางเลอืก

ในชวีติสามารถเลี้ยงดูตนเอง/ครอบครวั และเตบิโตเปน  
พลเมอืงคุณภาพในสงัคมตอไป

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�คตะวันออก
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 

• การพดูคุยทางโทรศพัท
• การเขยีนจดหมาย
• การแชทผานสื่อออนไลน
• การลงพื้นที่เยี่ยมตดิตาม

• ยุวพฒันสาร
• Content ใน facebook

กลุมปดนกัเรยีนทุน
ยุวพฒัน

• ชมุนมุนกัเรยีนทนุยวุพฒัน

กิจกรรม
ในโรงเรียน

    เนื่องจากเยาวชนขาดโอกาสในมูลนธิยิวุพฒันสวนใหญแลว 
จะมาจากครอบครวัที่เปราะบาง ขาดการดแูลเอาใจใส ขาดที่พึ่งและ
การชี้แนะแนวทางในการเรยีน การใชชวีติประจาํวนั ฯลฯ ดงันั้น 
นอกจากการใหทนุการศกึษาแลว มลูนธิฯิ ยงัใหความสาํคญัในการ 
ดแูลตดิตามนกัเรยีนทนุ เปนที่ปรกึษาและใหกาํลงัใจ เพื่อประคบั 
ประคองใหเดก็  ๆ ยงัคงอยูในระบบไมออกกลางคนั ผานชองทางการ
สื่อสารตางๆ โดยเจาหนาที่มลูนธิฯิ และอาสาสมคัร

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



เพื่อสรางการรับรูเกี่ยวกับวัตถุประสงค
 

 

โดยจัดกิจกรรม 2 รุน
•  

 

• 

 

เปาหมาย ประโยชนที่จะไดรับจากชุมนุม รวมถึง
พัฒนาศักยภาพและทักษะครูและนักเรียนแกนนํา
ดังนี้
   ครูแกนนํา ไดแก ทักษะการนํากิจกรรม, 
ทักษะการใหข อมูลยอนกลับและทักษะการตั้ง
คําถามเพื่อถอดบทเรียน

  นักเรียนแกนนํา ไดแก ทักษะการกลา 
แสดงออก, ทกัษะการสื่อสาร และทกัษะการทาํงาน
รวมกับผูอื่น

       31 ก.ค. - 1 ส.ค. 63 จ.เชียงใหม มีตัวแทน
นักเรียนและครูแกนนําเขารวมจํานวน 25 คน
จาก 5 โรงเรียน
       7 - 8 ส.ค. 63 จ.นนทบุรี มีตัวแทนนักเรียน
และครูแกนนําเขารวมจํานวน 46 คน จาก
9 โรงเรียน
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ�น

• นักเร่ยนทุนได้็รับการติด็ตามีจากการโทรพูด็คุยและเย่�ยมี
ติด็ตามีท่�โรงเร่ยนจำานวน  5,024 คน คิด็เป็น 55% ข้อง
จำานวนนักเร่ยนทุนทั�งหมีด็ (ข้้อมูีล พ.ย.63) 

• มีโ่รงเร่ยนท�่เข้้ารว่มีโครงการ 14 โรงเร่ยน ครูแกนนำา 18 
คน นกัเร่ยนแกนนำา 43 คน และมีน่กัเร่ยนท�่อยู่ในชุ่มีนุมี 
337 คน

ผลการประเมินตนเองของนักเรียน
ในชุมนุมฯ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563

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

ก�รตั้งเป�้หม�ยในชีวิต

ก�รคิดตัดสินใจและแก้ไขปัญห�

ก�รเห็นคุณค�่ในตนเอง

ก�รรู้จักตนเอง / ตระหนักรู้ในตนเอง

คะ
แน

นเต
็ม 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

  
 

ตัวอยางประเด็นการใหคําปรึกษา
• 

• 

• 

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

   การดูแลโดยพี่ๆ ยุวพัฒนและพี่เลี้ยง 
อาสาผานทางสื่อออนไลน ใน Facebook
กลุมปดนักเรียนทุน โดยมีเนื้อหาสาระ
ชวนคุย ชวนคิด และใหทักษะการเรียน
การใชชีวิต

การเรยีน ไดแก การเรยีนทั่วไป การเรยีนตอ, 
การประกอบอาชีพ
การใชชีวิตวัยรุน ไดแก ความสัมพันธ
และปญหาในครอบครวั, เพื่อน, ความรกั
การรับมือและการจัดการกับอารมณ
ดานลบตางๆ

     สื่อสรางสรรค สาระประโยชนเกี่ยวกับการเรียน 
การใช ชีวิต ทักษะอาชีพ เรื่อง เล  าจากรุ นพี่  ฯลฯ 
จัดพิมพและสงออกใหกับนักเรียนทุน ปละ 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 ตอนนี้ผมเเละครอบครัวอ
กันอย ีความสุขโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตงใจทางานหาเลยจจะตจ า ลต า ห
นคะดีขึ้นดขนดี น     เดอืนมนีาคม 2563 นองๆ จาํนวน 740 คน เรยีนจบ 

ม.6/ปวช.3 และสิ้นสดุการรบัทนุจากมลูนธิยุิวพฒัน มลูนธิฯิ 
ไดสงแบบสาํรวจใหนกัเรยีนทนุกลุมนี้ โดยมนีกัเรยีนตอบกลบั 
485 คน และยนิยอมใหเปดเผยขอมลู 459 คน คดิเปน 62% 
ของจาํนวนนกัเรยีนที่จบ พบวาโดยสวนใหญ 71% นองๆ 
เลอืกเรยีนตอ ในระดบัที่สงูขึ้น
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โอกาสทางการศึกษา 
สร้างโอกาสในชีวิต...

จากจุด็เริ�มีต้นท่�ได้็รับโอกาส
ทางการศึึกษา ในวันน่�นอ้งๆ หลาย
คนม่ีช่่วิตท่�เปล่�ยนแปลง  ได็ม่้ีโอกาส
เร่ยนจบการศึึกษาขั้�นพื�นฐานและ
ต่อยอด็โอกาสในช่่วิตข้องตนเองไป
สู่การเรย่นในระดั็บท่�สูงขึ้�น และ
หลายคนได็ท้ำาตามีความีฝัันประกอบ
อาช่่พท่�สุจริต ม่ีช่่วิตความีเปน็อยู่ท่�
ด็ข่้�ึน สามีารถึเล�่ยงดู็ครอบครัวและ
ช่่วยเหลือสังคมีในบางโอกาส 

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

มูลนิธิฯ ได้สำ�รวจกลุ่มอดีต
นักเรียนทุนที่สิ้นสุดก�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 และน้อยกว�่ (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

“ข้อบคุณทุนการศึึกษาจากมูีลนิธิิยุวพัฒน์  ซึึ่�งในข้ณะ
น�ันครอบครัวดิ็ฉันประสบปัญหาในเร�ืองการเงนิ พ่อแมีเ่เยก
ทาง  คุณตาเส่ยช่่วิต ข้าด็เสาหลกัข้องครอบครวั ต้องอาศัึย
อยูกั่บยายเเละน้องๆ  ในตอนนั�นดิ็ฉนัได้็รบัการอุปการะจาก
ครูท�่ปรึกษาท่�รู้สึกสงสารเเละให้ไปพกัอาศัึยอยูท่่�บ้านข้องทา่น  
ช่่วยเหลืองานบ้าน เพื�อให้ม่ีโอกาสเร่ยนต่อใกล้บ้าน ไม่ีต้อง
เดิ็นทางไกล ดิ็ฉันได้็รับทุนการศึึกษาจากมูีลนธิิิยุวพัฒน ์
ช่่วยให้ดิ็ฉันม่ีเงินใช่้จ่ายระหว่างการเร่ยนเเละทำาให้ดิ็ฉัน
สามีารถึสอบเข้้าศึึกษาต่อในระดั็บมีหาวิทยาลัย เเละเร่ยน
จบคณะครุศึาสตร ์  สาข้าวิช่าคณติศึาสตร ์ มีหาวิทยาลยั
ราช่ภัฎบุร่รัมีย์   ปัจจุบันดิ็ฉันได้็รับการบรรจุเป็นข้้าราช่การ
ครู ตำาเเหน่งครูผู้่ช่่วย ดิ็ฉันรู้สกึภาคภูมิีใจ  เเละข้อบคุณ
มูีลนิธิิยุวพัฒน์ท่�เป็นส่วนหนึ�งท่�ทำาให้ดิ็ฉันประสบความีสำาเรจ็ 
ดิ็ฉันจะทำาหน้าท่�ให้ด็ท่่�สุด็ เปน็ครูท�่ด็ ่เปน็ตวัอย่างท่�ด็่ให้แก่
นักเร่ยน เเละยนิด่็เป็นผู้่ใหเ้มืี�อม่ีโอกาส ข้อบคุณค่ะ”

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



การประกอบอาชีพ

 

 

 

 

 

. .ในวันนี้ฉันได ียนจบปริญญาตรี..ในคณะ
วิศวกรรมศาสตรที่ฉันใฝ และได ํางานใน

“ในวนันีฉ้นัไดเรยีนจบปรญิญาตรใีนคณะวศิวกรรมศาสตร
ทีฉ่นัใฝฝน และไดทาํงานในองคกรทีด่ ี ทาํใหฉนัสามารถดแูล
ครอบครวัของฉนัได และนอกจากนัน้ การทีฉ่นัเคยไดรบัโอกาส
เมือ่ฉนัมโีอกาสทีจ่ะเปนผูใหบาง ฉนักพ็รอมทีจ่ะแบงปนอยาง 
เตม็ใจ เชน บริจาคทนุใหกบันองทีโ่รงเรยีน ในฐานะศษิยเกา 
และการรวมสมทบทนุบรจิาคตางๆ ฉนัอยากมสีวนรวมในการ
สงตออดุมการณทีด่อียางที ่ฉนัเคยไดรบัมา”



/

 

3 ทุกวันนี้ เมื่ อมี โอกาส ก็จะตอบแทนสังคม
ตามกํา ลังที่ เราพอจะทําได ้

 มูลนิ ธิ ให  ชี วิต ให  โอกาสทางการศึกษากับ เด็กบ  านๆ 
คนหนึ่งทําใหทุกวันนี้มีการงานที่มั่นคงมีเงิน มีกําลังในการ 
ดูแลครอบครัว สังคม ไมเคยลืมคะ ทุกวันนี้เมื่อมีโอกาส 
ก็จะตอบแทนสังคม ตามกําลังที่เราพอจะทําไดเพราะคําว า
ใหไมมทีี่สิ้นสุดคะ”

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

  “...จากที่ไดรบัทุนการศกึษาจากมูลนธิยิุวพฒันในหลาย
ปที่ผานมา ทาํใหมโีอกาสศกึษาตอจนจบ และตนเองรูสกึม ี
กําลังใจในการเรียนการใชชีวิตตอจนมีหนาที่การงานที่ด ี
และมั่นคง ตอนนี้ไดรบัการบรรจุเปนขาราชการในตาํแหนง 
เจาพนกังานพฒันาสงัคมปฏบิตังิานของกระทรวงการพฒันาสงัคม 
และความมั่นคงของมนษุย ซึ่งทาํงานในสวนของการดแูลชวยเหลอื 
ราษฎรบนพื้นที่สูงหรือชาวเขาในเขตพื้นที่ของจังหวัดแพร
ซึ่งเปนบานเกิดของตนเองเมื่อไดลงพื้นที่ไปทํางานก็ไดเห็น 
และรับรู ถึงป ญหาของชุมชนโดยเฉพาะเด็กที่ขาดโอกาส 
ทางการศึกษาและขาดการไดรับสิทธิ์สวัสดิการทางสังคม 
ทําใหเรารู สึกวาอยากจะชวยเหลือเขาเหมือนที่เราเคยไดรับ
ความชวยเหลอืมาถาไมไดรบัทุน ชวีติคงไมประสบความสาํเรจ็ 
และมวีนันี้ไดคะ
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ยอดบริจ�คสะสม 
“กองทุนพี่ให้น้อง”

โดยอดีตรุ่นพี่นักเรียนทุนยุวพัฒน์ 
เพื่อเป็นทุนก�รศึกษ�ให้กับรุ่นน้อง 

ถ้ามีโอกาสหรือมีทุนมากพอ ก็อยากจะส่ง 
มอบทุนการศึกษาให้แก่รุ่นน้องๆได้เรียนต่อกัน 
ถึงไม่มากแต่ก็อยากมอบให้แก่น้องๆ รุ่นหลัง
ค่ะ

“…หากในตอนท่�ผ่มีอยู่ประถึมีและไม่ีได้็รับทุนจาก
มูีลนิธิิยุวพัฒน์อนาคตข้องผ่มีก็คงจะออกจากเส้นทางการ
ศึึกษาและออกไปช่่วยเหลือครอบครัวทำางานหาเงินเล่�ยงช่่พ
และคงไม่ีมีโ่อกาสได็รั้บราช่การ...ตอนน่�ผ่มีได้็เป็นข้้าราช่การ
ครูบรรจุโรงเร่ยนสตร่พัทลุงเป็นโรงเร่ยนในจังหวัด็ท่�ผ่มีอยู่ 

นับว่าเป็นสิ�งท่�ด่็เป็นอย่างมีากในช่่วิตผ่มี และในทุกวันน่� 
ผ่มีม่ีโอกาสจะตอบแทนเพื�อนมีนุษย์ ถึึงแม้ีจะไม่ีได้็ตอบแทน
ด้็วยกำาลังทรัพย์แต่ก็ได้็ตอบแทนโด็ยการช่่วยต่อช่่วิตเพื�อน
มีนุษย์ นั�นคือผ่มีได้็ม่ีโอกาสบริจาคเกลด็็โลหิตเป็นประจำา 
…และหากผ่มีม่ีกำาลังทรพัย์เพ่ยงพอ ผ่มีมีค่วามียินด่็เป็น
อย่างยิ�งท่�จะส่งต่อโอกาสด่็ๆ แบบท่�ผ่มีได้็รับน่�ให้กับรุ่นนอ้ง
ข้องทางมูีลนิธิิยุวพัฒน์ในโอกาสท่�เหมีาะสมี”

“ข้อบคุณมีากคะสำาหรับทุนการศึึกษาข้องมูีลนิธิิท่�ช่่วย
ให้หนูได็เ้ร่ยนจบในระดั็บการศึึกษาท่�สูงข้�ึน จบมีาก็มีง่านทำา
เปน็หลักแหล่ง มีร่ายได้็ท่�มัี�นคง ถ้ึามีโ่อกาสหรือมีทุ่นมีาก
พอก็อยากจะส่งมีอบทุนการศึกึษาให้แกรุ่่นนอ้งๆได็เ้ร่ยนตอ่
กันถึึงไม่ีมีากแต่กอ็ยากมีอบให้แกน้่องๆ รุ่นหลังคะ่”

น�ย ไตรภพ คงเสน 
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ 
จ.พัทลุง

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

 โรงเรยีนขยายโอกาสและโรงเรยีนมธัยมที่ขาดโอกาสทั่วประเทศ

• 

• 

• 
 

• 

•  

“ 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

ลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาดวยการพัฒนาคุณภาพการ 
คณุภาพการเรยีนการสอนในโรงเรยีนเครือขายผานเครื่องมืีอ 
เพือ่พัฒนาเยาวชนใน 3 ดานหลัก ดังนี ้ดานการเขาถึงึ การ
ศึกึษา ดานคุณภาพการศึกึษา และดานพัฒนาทักษะชีวิต
สรางความรวมมือระหวางชมุชน โรงเรียน และหนวยงานทองถ่ิน 
เพื่อรวมกันพัฒนาเยาวชน 

มโีรงเรยีนในเครอืขายรอยพลงัฯ ทั้งหมด 85 โรงเรยีนใน 30 
จังหวัดและมีจํานวนนักเรียนทุนไดรับประโยชนโดยตรงรวม
มากกวา 38,000 คน
ในป 2563 ไดมกีารชะลอการขยายเครื่องมีือเนื่องจากสถานการณ
การแพรระบาดไวรสั COVID-19 รวมถึึงความพรอมของ 
โรงเรยีนในดานตางๆ ทั้งในโรงเรยีนในเครอืขายฯ สวนใหญ 
จะใชเครื่องมีืออยางนอย 3 เครื่องมีือ
สรางการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานในทองถิ่นกับ 
“โครงการสรางความีรวมมีือระหวางโรงเรียนและชุมชนเพื่อ
บู รณ า ก า ร ก า ร เ รี ย น รู  สู  ก า ร พั ฒน า ทั ก ษ ะ อ า ชี พ ” 
(Community Engagement) โดยขณะนี้มีองคกรรวม 
พฒันาเยาวชนในโรงเรยีน นาํรองจาํนวน 3 โรงเรยีน ดงันี้ 
1.โรงเรยีนแมวนิสามคัค ีจ.เชยีงใหม 2.โรงเรยีนรวมมติรวทิยา 
จ.บรุรีมัย 3.โรงเรยีนหวยกระเจาพทิยาคม จ.กาญจนบรุี

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)

เกิด็ความีร่วมีมืีอระหว่าง
มูีลนิธิิยุวพัฒน์ และ Learn 
Education โด็ยมีโ่ครงการ
นำาร่อง 4 โรงเร่ยน ใน 2 
จังหวัด็

ม่ีการข้ยายผ่ลไปสู่อ่ก 19 
โรง เร่ยน รวมีเป็น 22  
โรงเร่ยนจาก 14 จังหวัด็

ร่วมีมืีอกับองค์กรภาค่เพิ�มีอ่ก 
3 องค์กร คือ Edutech 
Innovation, Teach for 
Thailand, a-chieve, เกิด็
เป็น ‘เครอืข้า่ยร้อยพลงัการ
ศึึกษา’ อยา่งเปน็ทางการ ม่ี
จำานวนโรงเร่ยนเข้้าร่วมีเพิ�มี 
30 โรงเร่ยน รวมีเป็น 52 
โรงเร่ยน จาก 26 จงัหวัด็

ข้ยายโรงเร่ยนในเครือข่้ายร้อย
พลังการศึึกษาเพิ�มีเตมิี รวมี
เปน็ 82 โรงเร่ยน จาก 30 
จงัหวดั็  

เพ�ิมีกระบวนการพัฒนา
โรงเร่ยนคุณธิรรมีมีาอ่ก 
1 เครื�องมืีอท่�รว่มีสร้างการ
เปล่�ยนแปลง รวมีม่ีองค์กร
ภาค่ทั�งหมีด็ 5 องค์กร 6 
เครื�องมืีอ ม่ีจำานวนโรงเร่ยน
ในเครือข่้าย 84 โรงเร่ยน 30 
จังหวัด็

เริ�มีด็ำาเนินโครงการสรา้งความี
ร่วมีมืีอระหว่างโรงเร่ยนและ
ชุ่มีช่นเพื�อบูรณาการการเร่ยน
รู้สู่การพัฒนาทักษะอาช่่พใน
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�นวนโรงเรียนที่ใช้เครื่องมือต�่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. โรงเรียนมััธยมัวััดดาวัคนอง
#นครปฐม
2.  โรงเรียนสามัพรานวิัทยา
3.  โรงเรียนโพรงมัะเด่�อวิัทยาคมั
4.  โรงเรียนภััทรญาณวิัทยา
#นครสวรรค์
5.  โรงเรียนตากฟ้้าวิัชาประสิทธิ�
6.  โรงเรียนพนมัรอกวิัทยา
7.  โรงเรียนเก้าเลีี้�ยวัวิัทยา
8.  โรงเรียนพยุหะพิทยาคมั
9.  โรงเรียนพระบางวิัทยา
10.  โรงเรียนเขากองพิทยาคมั
11.  โรงเรียนวัังข่อยพิทยา
12.  โรงเรียนเทพศาลี้าประชาสรรค์
#ลพบุรี
13.  โรงเรียนบ้านเกาะรัง***
14.  โรงเรียนบ้านวัังเพลิี้ง***
15.  โรงเรียนโคกตูมัวิัทยา
16.  โรงเรียนปิยะบุตร์
#สุโขทัย
17.  โรงเรียนบ้านแก่งวิัทยา
18.  โรงเรียนไทรในวิัทยาคมัรัชมัังคลี้าภิัเษก
19.  โรงเรียนบ้านตลิี้�งชัน***

ภาคตะวันออก
#สระแก้ว
1. โรงเรียนอรัญประเทศ
2.  โรงเรียนตาพระยา
#ชลบุรี
3.  โรงเรียนเกาะจัันทร์พิทยาคาร
4.  โรงเรียนท่าข้ามัพิทยาคมั***
5.  โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวัรวัาทวิัทยา
#จันทบุรี
6.  โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
7.  โรงเรียนแหลี้มัสิงห์วิัทยาคมั
#ปราจีนบุรี
8.  โรงเรียนศรีมัโหสถ
#ระยอง
9.  โรงเรียนห้วัยยางศึกษา

ภาคเหนือ
#เชียงราย
1. โรงเรียนเตรียมัอุดมัศึกษา 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. โรงเรียนเวีัยงเชียงรุ้งวิัทยาคมั
#เชียงใหม่
3. โรงเรียนแม่ัริมัวิัทยาคมั
4. โรงเรียนบ้านสบเตี�ยะ***
5. โรงเรียนแสะเมิังพิทยาคมั
6. โรงเรียนแม่ัวิันสามััคคี***
7. โรงเรียนบ้านเวีัยงฝาง***
8. โรงเรียนเวีัยงแหงวิัทยาคมั
#น่าน
9. โรงเรียนบ่อเกล่ี้อ
10. โรงเรียนมััธยมันำากลี้าง
11. โรงเรียนทุ่งช้าง
12. โรงเรียนสา
13. โรงเรียนนาน้อย
14. โรงเรียนบ้านหลี้วัง
#ลำาปาง
15. โรงเรียนห้างฉััตรวิัทยา
16. โรงเรียนเม่ัองน่านพัฒนวิัทย์
17. โรงเรียนเสด็จัวันขยางค์กุลี้วิัทยา
#ลำาพูน
18. โรงเรียนแม่ัตีนวิัทยา
19. โรงเรียนทุ่งหัวัช้างพิทยาคมั
20. โรงเรียนบ้านห้วัยต้มัชัยยะ
 วังศาอุปถัมัภ์ั***
#แม่ฮ่่องสอน
21. โรงเรียนปายวิัทยาคาร

ภาคใต้
#ตรัง
1. โรงเรียนห้วัยนางราษฏร์บำารุง
2. โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
3. โรงเรียนสามััคคีศึกษา
#สุราษฏร์ธานี
4. โรงเรียนเตรียมัอุดมัศึกษา พัฒนาการ
 สุราษฏร์ธานี

ภาคตะวันออกเฉีียงเหนือ
#ชัยภูมิ
1. โรงเรียนหนองบัวัระเหวัวิัทยาคาร
2. โรงเรียนเทพสถิตวิัทยา
#หนองบัวลำาภู
3. โรงเรียนนาวัังศึกษาวิัช
#กาฬสินธ์ุ
4. โรงเรียนหนองกุงศรีวิัทยาคมั***

#สุรินทร์
5. โรงเรียนบ้านหนองคันนา
6. โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
7. โรงเรียนกระเทียมัวิัทยา
8. โรงเรียนขนาดมัอญพิทยาคมั
9. โรงเรียนเม่ัองบัวัวิัทยา
#บุรีรัมย์
10. โรงเรียนรวัมัมิัตรวิัทยา***
11. โรงเรียนบ้านตะโก***
12. โรงเรียนถนนหักพิทยาคมั
#ขอนแก่น
13. โรงเรียนนำ�าพองศึกษา
14. โรงเรียนบ้านทุ่งมัน***
#นครพนม
15. โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์
#มหาสารคาม
16. โรงเรียนหนองเหล็ี้กศึกษา
17. โรงเรียนนาภูัพิทยาคมั
#อุบลราชธานี
18. โรงเรียนบ้านสำาโรง (คุรุประชาสามััคคี)***
19. โรงเรียนดงยางวิัทยาคมั
#นครราชสีมา
20. โรงเรียนนิคมัพิมัายศึกษา
21. โรงเรียนเกล็ี้ดลิี้�นวิัทยา
22. โรงเรียนลี้ำาทะเมันไชยพิทยาคมั
#ศรีสะเกษ
23. โรงเรียนบ้านปร่อดัน***
24. โรงเรียนนำ�าเกลีี้�ยงวิัทยา

ภาคตะวันตก
#กาญจนบุรี
1. โรงเรียนนิวิัฐราษฎร์อุปถัมัภ์ั
2. โรงเรียนทองผาภูัมิัวิัทยา
3. โรงเรียนพนมัทวันชนูปถัมัภ์ั
4. โรงเรียนวััดตระครำ�าเอน***
5. โรงเรียนห้วัยกระเจัาพิทยาคมั
6. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิัทยาคาร
7. โรงเรียนด่านมัะขามัเตี�ยวิัทยาคมั
8. โรงเรียนบ่อพลี้อยรัชดาภิัเษก

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

ทุนการศึกษาต่อเนื่อง
จนจบมัธยม 6 หรือเทียบเท่า 
สำาหรับนักเรียนที่ขาดโอกาส

จำ�นวนนักเรียน
ที่ยังคงเรียนอยู่ทั้งหมด

คน 

 อัตร�คงอยู่

ในโรงเรียนเครือข่�ยฯ

 
โรงเรียน

3,530

82

จำ�นวนนักเรียนทุน
ในโรงเรียนเครือข�่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

โรงเร่ยนส่วนใหญ่มีอั่ตราการใช่ง้านตำ�า แต่โรงเร่ยนท่�
ม่ีการใช่ง้านสูงม่ีผ่ลคะแนนสอบทา้ยบทท่�ด่็กวา่กลุ่มีท�่
ม่ีการใช้่งานน้อย โด็ยมีค่ะแนนเฉล�่ยท่� 48% 

เริ�มีม่ีการใช้่งานในเทอมี 1/63 โด็ยม่ีอัตราการใช่ง้าน
และคะแนนสอบท้ายบทท�่ค่อนข้้างตำ�า ม่ีอตัราใช่ง้าน
เฉล�่ยท่� 31% และคะแนนสอบท้ายคาบท่� 23% 

จำ�นวนโรงเรียนที่ใช้เครื่องมือ
 

โรงเรียน

จำ�นวนนักเรียนที่ได้รับประโยชน์

12,907 คน

43

วิช�คณิตศ�สตร์
39 โรงเรียน 

วิช�วิทย�ศ�สตร์
3 โรงเรียน 

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

ผลคะแนนของ
กลุ่มโรงเรียนที่มี

อัตร�ใช้ง�น 
<40%

คะแนนผ่�นเกณฑ์์ 50% คะแนนผ่�นเกณฑ์์ 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

คณุภาพการศกึษา

• 

• 

• 

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

มโีรงเรยีนใชงานระบบ 34 โรงเรยีน 

และเริ่มใชงานระบบใหม Winner 

-Adventure ที่ออกแบบใหครสูามารถ 

บริหารจัดการหองเรียนไดมากขึ้น 

64% ของโรงเรยีนมอีตัราการเขาใช

ระบบเทอม 1/63 ในระดบัปานกลาง 

ถึึงสูงและหลังการเรียนผานระบบ 

นกัเรยีนมผีลคะแนน Post-test สงูขึ้น 

24% - 26% นักเรียนทั้งระดับชั้น 

ประถมและมัธยมตนมีพัฒนาการ

เพิ่มขึ้นเมื่อเทยีบกบัเทอม 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

• จากการสอนข้องครูท่ช่ฯ นักเร่ยนม่ีผ่ล
การสอบ Post-test เฉล่�ยเพิ�มีขึ้�นมีาก
ในวิช่าภาษาอังกฤษท่� 34% รองลงมีา
คือวิช่าคณิตศึาสตร์และวิทยาศึาสตร์

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 ผ่ลการประเมีนิม่ีการเปล�่ยนแปลง
เพิ�มีขึ้�นและลด็ลงเพ่ยงเล็กนอ้ยประมีาณ 1%

หลังเร่ยนผ่ลการประเมิีนเพิ�มีขึ้�นในทุกทักษะโด็ยเฉพาะ 
การทำางานรว่มีกับผู้่อื�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
คเร

ียน
ที่ 1

/6
3

ภา
คเร

ียน
ที่ 1

/6
33.64 3.27

3.37 3.24

3.14 3.18

3.60 3.25

3.41 3.17

หลังเรียน หลังเรียนก่อนเรียน ก่อนเรียน

• หลงัการเร่ยนกบัครูท่ช่ฯ ผ่ลสำารวจอุปนสัิยพื�นฐานข้องนักเร่ยนในเทอมี 1/63 ไมีเ่ปล่�ยนแปลง ส่วนทักษะท่�จำาเปน็ต่อการด็ำารงช่่วติในสงัคมี ม่ี
คะแนนเพิ�มีขึ้�นในทุกประเด็็นโด็ยเฉพาะการทำางานร่วมีกบัผู้่อื�น  
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โครงการครูแนะแนว

เพื่อสังคมอาชีฟ 
(a-chieve)

ทกัษะชีวติ

52 คน

6,588 คน

อ

29 โรงเรียน

และเรื่องราวที่สื่อ

สถานศึกษาและ

        
- ครูอร -
โรงเรียนสา จ.น่าน

สรปุผลการจดัอบรม Train the Trainers ครูแนะแนวรุนใหมสรางเดก็ไทยใหออกแบบ
ชวีติตนเองได รุนที่ 3  

• จาํนวนครแูนะแนวที่ผานการคดัเลอืกเขารวมการอบรม17 คน และเขารวมอบรมครบตาม
หลกัสตูรจาํนวน 11 คน 

• ภายหลงัการอบรมคร ูสวนใหญมกีารเปลี่ยนแปลงดานทศันคต ิและพฤตกิรรมของตนเอง
ตอนกัเรยีนและคนรอบตวั และเมื่อครนูาํหลกัสตูรไปใชสอน ครเูหน็วานกัเรยีนรูสกึปลอดภยั 
และกลาแสดงความคดิเหน็ในหองเรยีนมากขึ้น 

ครูมีการ
เปลี่ยนแปลง
วิธีการสอน เปลี่ยนแปลง

ครูมี
ความมั่นใจใน

ครูมี
การเปลี่ยนแปลง 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
คุณธิรรมีม่ีทั�งหมีด็ 410 โรงเร่ยน ใน
จำานวนน่� เป็นโรงเร่ยนในเครือข้่ าย 
ร้อยพลังการศึึกษา 59 โรงเร่ยนโด็ยการ
ด็ำา เ นิน โครงการ ไ ด้็ทำา ใ ห้ เ กิด็การ
เปล่�ยนแปลงเชิ่งบวกกบันักเรย่นในหลาย
ด้็าน

• 27 โรงเร่ยนในเครือข่้ายร้อยพลัง 
การศึึกษาได้็เข้้ารว่มี “โครงการสง่เสริมี
การพัฒนาคุณธิรรมีความีซืึ่�อสตัย์สุจริต 
และพฤติกรรมีต่อต้ านการทุจริต 
เพื�อให้สถึานศึึกษาเป็นแบบอย่างใน 
สังคมี” 

จากการเข้้าสังเกตการทำาโครงงานโรงเร่ยน
คุณธิรรมีข้องนเิทศึอาสาพบความีสำาเร็จท่�เกิด็กับ
นักเร่ยนจากการด็ำาเนินโครงการฯ ทั�งหมีด็ 9 
ประเด็็นหลัก*

1. นักเร่ยนม่ีความีรู้เก่�ยวกับคุณธิรรมี
จรยิธิรรมี ม่ีเจตคตเิชิ่งบวกต่อการ
พัฒนาคุณธิรรมี 

2. ม่ีภาวะผู้่นำา และกลา้แสด็งออก
3. ม่ีความีตรงตอ่เวลา 
4. แต่งกายถูึกตอ้งเหมีาะสมี
5. ม่ีจิตสาธิารณะ ม่ีจิตอาสา และม่ีนำ�าใจ

ต่อผู้่อื�น
6. ม่ีความีรับผิ่ด็ช่อบต่อสังคมี สว่นรวมี

และสิ�งแวด็ล้อมี
7. ม่ีความีรับผิ่ด็ช่อบในการเร่ยนมีากข้�ึน 

ม่ีทักษะในการคิด็วิเคราะห์ ความีคิด็
สร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา

8. ม่ีความีสามัีคค่ ไม่ีทะเลาะวิวาท
9. ม่ีความีซืึ่�อสตัย์สุจริต 

เริ�มีด็ำาเนนิโครงการในภาคเร่ยน 1/63 มี่
จำานวนโรงเร่ยนท่�เข้้าร่วมีโครงการ = 200 
โรงเร่ยนรวมีโรงเร่ยนเครือข้า่ยร้อยพลัง 27 
โรงเร่ยน

โครงการและกิจกรรมีหลักเก่�ยวกับคุณธิรรมี
ความีซืึ่�อสัตย์สุจริตและพฤติกรรมีต่อต้าน
การทุจริตฯ

• การเก็บข้องได้็คืนเจ้าข้อง
• ไม่ีลอกการบ้าน/ ทำางานด้็วย

ตนเอง
• ไม่ีลักข้โมีย/ ไม่ีพูด็ปด็ 
• รกัษาและตรงต่อเวลา

โครงก�รส่งเสริมก�รพัฒน�คุณธรรม
คว�มซื่ื่อสัตย์สุจริต 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” โรงเรยีนแมวนิสามคัค ีจ. เชยีงใหม รวมกบั 
ไฉไล ออรคดิ รสีอรท ที่จะมาชวยพฒันาภาษาองักฤษเพื่อทกัษะอาชพีใหกบันกัเรยีน
ที่อยูในชุมนมุ “ภาษาสูอาชพี” 

• โครงการ “English for Everyday Life” โรงเรยีนรวมมติรวทิยา จ. บรุรีมัย รวม
กบั คณะมนษุศาสตรและสงัคมศาสตร สาขาวชิาภาษาองักฤษธุรกจิ มหาวทิยาลยั
ราชภฏับรุรีมัย จดัคายกจิกรรมเสรมิความรูและรวมพฒันาหลกัสตูรเพื่อพฒันาทกัษะ
การสื่อสารภาษาองักฤษ ในโรงเรยีน

• แนวคดิ “คนหาตวัตน คนพบอาชพี” โรงเรยีนหวยกระเจาพทิยาคม จ.กาญจนบรุ ี
รวมกบั โรงพยาบาลหวยกระเจาเฉลมิพระเกยีรรต ิ80 พรรษา. ธารปญุญเมลอนฟารม 
และสวุทิยการยาง  3 องคกรที่จะมาชวยในการแนะแนวอาชพีใหเดก็ๆ ไดเขาใจและ
เรยีนรูแนวทางอาชพีในชุมชนของตน

    โครงการรอยพลัังการศึึกษานอกจากจะทาํงานรวมกบัโรงเรีียนในเครืือขายเพื่่อ
พััฒนาคุณภาพการเรีียนการสอนในโรงเรีียนผานเครื่่องมืือตางๆ โดยภาคีีการศึึกษาทั้ง 5 
ภาคแีลว เรายัังเล็็งเห็็นถึึงความสาํคญัของการสรางการมีีสวนรวมของชุุมชนที่มีีความ
มุงหวัังอยากเห็็นเยาวชนในพื้้นที่่ของตนเองไดรัับการพััฒนาและมีีความพรอมในทัักษะ
อาชีีพสามารถเติิบโตไปเปนกาํลงัสาํคญัใหกัับชุุมชนและประเทศตอไปในอนาคต จึึงชวน
โรงเรีียนในเครืือขาย มหาวิิทยาลััย องคกรธุุรกิิจทั้้งภาครััฐและเอกชนและผูทาํงานอาชีีพ 
ตางๆ เขามามีีสวนรวมกบั“โครงการสรางความรวมมอืระหวางโรงเรีียนและชุุมชนเพื่่อ
บูรูณาการการเรีียนรูสูการพััฒนาทัักษะอาชีีพของนัักเรีียน” (Community Engagement)
ทั้้งนี้้ เพื่่อร วมมืือกัันช วยเหลืือและพััฒนาเยาวชนในท องถิ่่นของตนตามกําลัง
และศัักยภาพของแตละคน/ องคกร
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อยากให้น้องๆ รู้สึกว่าภาษา
อังกฤษเป็นเรื่องสนุก ไม่ใช่
เรื่องที่น่าอายในการใช้ภาษา
อังกฤษ  ถ้าจะวัดความสำาเร็จ
ในระยะสั้น แค่น้องรู้สึกสนุก
ในการทำากิจกรรมและสนใจ
อยากจะ ไปหาความรู้ ต่ อ
แต่ถ้าในระยะยาวก็อยากจะ
ลงรายละเอียดในการสอน
น้องๆ เพิ่มขึ้น

เพราะทุกวันนี้ภาษาอังกฤษ
จำาเป็นมากๆ ครับ ผมอยาก
พัฒนาเ ร่ืองภาษาอังกฤษ
ของตัวเองให้มากขึ้น อยาก
เรียนรู้คำาศัพท์เยอะๆ อยาก
สื่อสารภาษาอังกฤษให้เก่ง 
อยากโต้ตอบภาษาอังกฤษกับ
ชาวต่างชาติได้ และอยากให้
วิชาภาษาอังกฤษเรียนแล้ว
สนุก เพราะจะทำาให้เพื่อนๆ 
คนอื่นๆ หันมาสนใจภาษา
อังกฤษมากขึ้น

รู้ สึ ก ว่ า โ ค ร ง ก า ร นี้ เ ป็ น
โครงการที่ดี โดยปกติทาง
มหาวิทยาลัยช่วยอยู่แล้ว
แต่พอเราเห็นโครงการอื่นๆ
เข้ามาช่วยด้วย ช่วยคนใน
บ้านเราเองก็มีความยินดีมาก
และส่ิงนี้ก็เป็นนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเองด้วยในเร่ือง
การพัฒนาท้องถิ่น พัฒนา
เด็กๆ เรามองว่าเป็นความ
ร่วมมือที่ดีมากและทำาให้เรา
มีไฟในการเข้ามาช่วยเหลือ 
จุดนี้ด้วย

หนูชอบเล่นเกมภาษาอังกฤษ
อยาก ได้ ความรู้ อยากรู้  
คำ าศัพท์ เยอะๆ อยากพูด
ภาษาอังกฤษได้ เพราะถ้า
ได้ไปต่างประเทศเราจะได้ 
พูดคุยได้ เวลามีชาวต่างชาติ
มาท่ีโรงเรียน หนูก็อยากจะ
พูดแนะนำาให้เขารู้จักโรงเรียน
ของเราด้วยค่ะ

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

น้องรพีพัฒน์ 
นักเรียนช้ัน ม.3 

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

น้องเบญ นักเรียนช้ัน ป. 5
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กิจกรรม Community Engagement
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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�ไดซื่์พ�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  

โรงเรยีนทั้งภาครฐัและเอกชนทั่วประเทศ

• สงเสรมิการพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ในสถานศกึษา
• สนบัสนนุการสรางสรรคนวตักรรมเพื่อพฒันาคณุธรรม จรยิธรรม

ในเดก็และเยาวชน
• สงเสริมสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนา

คุณธรรมจรยิธรรมในสถานศกึษา

สถาบนัพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม ไดรบัความรวมมอืและการสนบัสนุน
อยางตอเนื่องจากนเิทศอาสาเขามาชวยดาํเนนิงานทั้งหมด 52 คน 
และวทิยากรอาสา 27 คน เพื่อชวยขบัเคลื่อนการดาํเนนิการดาน
การพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมใหแกโรงเรยีนที่เขารวมโครงการทั้งหมด 
410 แหง นอกจากนี้ การดาํเนนิงานของสถาบนัพฒันาโรงเรยีน
คุณธรรม ยงัไดรบัการสนบัสนุนจากผูมสีวนเกี่ยวของอื่นๆ ไดแก 
ผูบรหิารสถานศกึษา คร ู นกัเรยีน คณะกรรมการสถานศกึษา
ผูปกครอง ชมุชน 

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

รวมขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

410 ง

นิเทศอาสา

52 คน

วิทยากรอาสา

27 คน

ในป 2563 ที่่ผานมาแมวาประเทศไทยตองเผชิิญความยากลาํบาก 
ในการรัับมืือกัับการแพรระบาดของโรคไวรััส COVID-19 ซึ่่งสงผล 
กระทบถึึงสถานศึึกษาทั่่วประเทศอยางหลีีกเลี่่ยงไมได รวมทั้้งโรงเรีียน 
ที่เขารวมโครงการพััฒนาโรงเรีียนคุณุธรรมทั้้งหมด แตเพื่่อใหการ 
ดําเนิินงานดานการพััฒนาคุุณธรรมในนัักเรีียนยัังคงดําเนิินการ 
ไดอยางตอเนื่่อง สถาบัันพััฒนาโรงเรีียนคุณุธรรมจึึงไดมีีการปรัับเปลี่ยน
แนวทางการดําเนิินงานดานตางๆ ใหมีีความเหมาะสมและ
สอดคลองกัับสถานการณดัังกลาว เชน การนาํระบบการประชุมุ 
ออนไลนเขามาใชงาน ทั้้งในการประชุมุระหวางมูลูนิิธิิยุวุพััฒนและ
นิิเทศอาสา และระหวางนิิเทศอาสากัับโรงเรีียนในความดููแล เปนตน
โดยคํานึงถึึงประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลการดําเนิินงานในการ
พััฒนาโรงเรีียนคุณุธรรมในภาพรวมเปนสาํคญั ซึ่่งสรุปุการดาํเนิินงาน
ของสถาบัันพััฒนาโรงเรีียนคุณุธรรม ดัังนี้้



พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ก า ร ฝ  ก อ บ ร ม 
กระบวนการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม 
ใหมคีวามกระชบัและครอบคลมุเนื้อหา
ที่สําคัญและจําเปนเพื่อใหการฝกอบรม
บุคลากรแตละรุนใชเวลาสั้นลงใหเหลือ
เพยีง 5 ชม. หรอืแลวเสรจ็ไดภายใน 
1 วัน รวมทั้งมีการปรับรูปแบบการ
ฝกอบรมจากการฝกอบรมบุคลากร
โดยวิทยากรมาเปนการฝกอบรม
ในลกัษณะการนเิทศ

ผลการดําเนินงานของมูลนิธิฯ รายงานการเงิน

| 41

1. การสนับสนุนการนิเทศใหแกโรงเรียน
ที่เขารวมโครงการจาํนวน 410 แหง
โดยการสนบัสนนุใหนเิทศอาสา ดาํเนนิ
การนเิทศใหกบัโรงเรยีนคุณธรรมครบ
ทุกแหง (ภาคเรยีนที่ 1/2563)

2. จดัประชมุนเิทศอาสาทั้งหมดพรอมกนั 
เพื่อกาํหนดเปาหมายการดาํเนนิงานทั้ง 
2 ภาคเรยีน โดยผานระบบออนไลน

3. สงเสรมิสนบัสนนุโรงเรยีนคณุธรรมให
เปนแหลงเรยีนรู จาํนวน 15 แหง สาํหรบั
โรงเรียนและหนวยงานภายนอกที่
ตองการสถานที่ศกึษาดงูานการพฒันา

MS Team เปนตน ในการดาํเนนิการนเิทศ
และใหคําปรึกษาแกบุคลากรของโรงเรียน
คณุธรรม ซึ่งจะชวยเพิ่มความถี่ ความสะดวก 
และความปลอดภยัใหแกนิเทศอาสาและ
บุคลากรของโรงเรยีนในการใหนเิทศปรกึษา 

6. พัฒนานวตักรรมดานการพัฒนาโรงเรยีน
คณุธรรม ผานความรวมมอืในรปูแบบตางๆ 
กบัหนวยงานภายในมลูนธิยุิวพฒัน เพื่อให
นกัเรยีนของโรงเรยีนคณุธรรมมมีมุมองดาน
คุณธรรมทีห่ลากหลายและสอดคลองกับ
การทาํงานในชวีติจรงิมากขึ้น 

7. พฒันาศกัยภาพใหกบันเิทศอาสาและวทิยากร
อาสา ผานกระบวนการแลกเปลี่ยนรูระหวาง
พื้นที่ เพื่อชวยเพิ่มประสบการณและมมุมอง
ที่หลากหลายใหแกนเิทศอาสาและวทิยากร
อาสา เพื่อนาํความรูและประสบการณเหลา
นัน้ไปสูการขบัเคลือ่นการพัฒนาโรงเรยีน
คุณธรรมไดอยางเปนรปูธรรมมากยิ่งขึ้น

8. ลงพื้นที่เพื่อเสรมิหนนุและใหกาํลงัใจผูบรหิาร
และบุคลากรของโรงเรียนในการพฒันา
โรงเรยีนคณุธรรมจนประสบผลสาํเรจ็ รวม
ทัง้ยงัเปนการตดิตามและประเมินผลการ
ดาํเนนิงานดานการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม
ในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ เพื่อนาํขอมลูที่
ไดจากพื้นที่มาใชปรบัปรงุการดาํเนนิงานใน
รอบปถดัไป

9. จดัทาํชดุความรู “การวจิยัในชั้นเรยีนเพื่อ
ประเมนิคุณธรรมของนกัเรยีน” เพื่อนาํมา
ใชเปนเครื่องมอืฝกอบรมใหความรูแกบุคลากร

ของโรงเรยีนคณุธรรม (ในป 2564) รวม
ทั้งโรงเรยีนอื่นๆ ที่มคีวามสนใจในการนาํ
ชดุความรูดงักลาวไปใชเปนแนวทางใน
การประเมนิผลไดที่เกดิจากการทาํโครง
งานคณุธรรมในชั้นเรยีน 

10. 

11. 

โรงเรยีนคุณธรรม วางกรอบและแนวทาง
การพฒันาความพรอมของแหลงเรยีนรู

4. สรางเครือขายความรวมมือกบัหนวยงาน
ภายนอก ที่เลง็เหน็ถงึความสาํคญัของการ
พฒันาคุณธรรมในโรงเรยีน ทั้งนกัเรยีนและ
บคุลากร เชน การรบัทนุภายนอกในโครงการ 
CG Fund เพื่อสนบัสนุนการพฒันาคุณธรรม
ความซื่อสตัยสจุรติใหกบันกัเรยีนและบคุลากร
ของโรงเรยีนคุณธรรม จาํนวน 200 แหง

5. เพิ่มประสทิธภิาพในการนเิทศโรงเรยีน โดย
การสนับสนุนใหนิเทศอาสาใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชน โปรแกรม Zoom หรอื 
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ผลกระทบจากการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียน

นักเรียน

คุณธรรม

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

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

• มสีภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อตอการพฒันาคุณธรรม 
(Ethical Climate) 

• มีความพรอมที่จะพฒันาเปนแหลงเรียนรูดานพัฒนา
คณุธรรม (Ethics  Resource Center) 

• มเีครอืขายความรวมมอืดานพฒันาคณุธรรม เชน เครอื
ขายผูปกครอง เครอืขายชมรมศษิยเกา 

• มเีจตคตเิชงิบวกตอการพฒันาคุณธรรม 
• มทีกัษะในการจดัการตนเอง กาํกบัตนเอง ควบคุมตนเอง 

เหน็คุณคาในตนเอง 
• มภีาวะผูนาํ กลาคดิ กลาทาํ กลาแสดงออก 
• พฤตกิรรมที่พงึประสงคเพิ่มขึ้น พฤตกิรรมที่ไมพงึประสงค

ลดลง มวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความซื่อสตัย ความพอ
เพยีง จติอาสา จติสาธารณะ ความสุภาพเรยีบรอย ความ
กตญักูตเวท ีเพิ่มสงูขึ้น   

• มคีวามสขุในการเรยีนมากขึ้น ความเครยีดลดลง ผลสมัฤทธิ์
การเรยีนดขีึ้น

• มคีวามรบัผดิชอบตอสงัคม สวนรวมและสิ่งแวดลอม 

ผลกระทบโดยตรงที่สาํคัญที่สุดของโครงการพัฒนา
โรงเรยีนคณุธรรม ยงัคงเปนการเตบิโตของคณุธรรมจรยิธรรม
ที่เกดิขึ้นภายในตวันกัเรยีนและบุคลากรของโรงเรยีนคุณธรรม  
ขณะที่ผลกระทบทางออมหรอืผลพลอยไดอื่นๆ ซึ่งเปนผลจาก
การพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม ยงัคงเปนสิ่งที่มคีวามโดดเดน
อยางตอเนื่อง เชน ผลการเรยีนที่ดขีึ้นของนกัเรยีนที่ทาํโครง
งานคณุธรรม บางโครงงานสามารถสรางรายไดและเปนสวน
เสรมิฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครวัของของนกัเรียนใน
ระหวางเรยีน หรอืแนวทางการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม โดย
เฉพาะการพฒันาใหเปนแหลงเรยีนรู ยงัชวยเสรมิสรางบรรยากาศ
การเรยีนรูทั่วทั้งโรงเรยีน และสงผลใหโรงเรยีน ผูปกครอง 
และชมุชน มคีวามรวมมอืกนัมากขึ้นในการดแูลนกัเรยีนให
เปนคนด ีมคีวามประพฤตดิ ีและมคีวามปลอดภยั ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรยีน เปนตน 

นอกจากนี้ ผลพลอยไดอกีสวนหนึ่งคอื การที่หนวยงาน
ภายนอกใหความสนใจและเขามาสนบัสนนุการดาํเนนิกจิกรรม
ของโรงเรยีน โดยเฉพาะหนวยงานทองถิ่นที่เหน็และรบัรูถงึผล
ดทีี่เกดิขึ้นจากการทาํโครงงาน กย็นิดเีขามาใหการสนบัสนนุ
การดาํเนนิกจิกรรมตางๆ ของโรงเรยีนมากขึ้น

• ตระหนกัถงึความสาํคญัในการพฒันาคุณธรรมผูเรยีน และ
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณธรรมกับทางโรงเรียน
มากขึ้น
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อ

(Collaboration)

อ งานอาสาสมัคร

และบุคคลทั่วไป

ร่วมบริจาคแคมเปญ
ระดมทุนการศึกษา

(Involvement & 
Engagement)

platform 
เพื่อการระดมทุน

ทางสังคม
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ความรวมมือของภาคีเครือขายการศึกษาที่ทํางานรวมกันเสมือนเปนหนึ่งทีมเพื่อนาํเครื่องมือและ
นวตกรรมทางการศึกษามาชวยในการมาชวยในการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนใหเกิดชึ้นอยาง
ตอเนื่องและขยายการทาํงานในทุกๆ ป โดยมลูนธิยิวุพฒันรวมกบัภาคหีลกัทีี่ทาํงานดานการศกึษา ดงันี้ 
Learn Education, Teach for Thailand, Winner English และ a-chieve

 

มลูนธิยิวุพฒันไดรบัการสนบัสนุนชวยเหลอื
ในการบริจาคทุนทรัพยและสิง่ของตางๆ จาก
องคกรและบคุคลทั่วไป อาท ิ การจดัแคมเปญ
ระดมทุน/สิง่ ของ การบรจิาคสนบัสน ุน
ทนุการศกึษา  การประชาสมัพนัธ  ฯลฯ
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ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา

ร้�นอ�ห�ร Le Cabanon ชวนลูกค�้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 ซืู่มิโตโม มิตซืุ่ย 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�ยผลิตภัณฑ์์คอลเกตออนไลน์” โดย 
คอลเกตร่วมบริจ�ค 20 บ�ท สำ�หรับทุกก�รสั่งซื่ื้อใน 
แอพพลิเคชั่นล�ซื่�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
บริจาคทุนทรัพย์เพื่อให้มูลนิธิฯ 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
ยั่งยืนและความตระหนักรู ้ 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

โรงเรยีนวดัตระครํา้เอน จ.กาญจนบรุี

• 30 ตลุาคม 2563: โครงการรอยพลงัการศกึษาไดมโีอกาสชวนชวนพีๆ่  ผูใหญใจด ี5 องคกร ธนาคาร
ยโูอบ ีมูลนธิใิจกระทงิ   สมาคมนกัลงทุนเนนคุณคา (ประเทศไทย) Money Coach และ  Robowealth 
ทีส่นใจและสนบัสนุนงานดานการศกึษามารวมสมัผสัประสบการณ “ไปเปนนักเรียนหนึง่วนักับ
รอยพลงัการศกึษา” ที่โรงเรยีนวดัตระครํ้าเอน จ.กาญจนบรุ ีเพื่อใหพีๆ่  ไดมโีอกาสสมัผสัและเรยีน
รูเครื่องมอืการเรยีนการสอนในโครงการฯ ที่สรางโอกาสและพฒันาการศกึษาใหกบัเยาวชน  โดยการ
เขาชั้นเรยีนจรงิรวมกบันองๆ นกัเรยีน 1 วนั ในหองเรยีนวชิาภาษาองักฤษ ระบบ E- Learning 
โดย Winner English  วิชาวทิยาศาสตรกบัครทูชี ฟอร ไทยแลนด และ วชิาแนะแนวหลกัสตูร 
a-chieve เพื่อโอกาสในการตอยอดเปนโครงการสนบัสนนุการพฒันาเยาวชนรวมกบัโครงการ
รอยพลงัการศกึษาตอไปในอนาคต

“การเอาเกมมารวมอ กับการเรียน
ในห ทําให สึกอยากเร ียนมาก
ขึ้น 
เรียนแบบนี้ ก็คงอยากเรียนขึ้นเยอะ
เลย 

มูลนิธิใจกระทิง
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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 ครึ่งเก�้ จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)
13 บริษัท คอมูนิเคชั่น วัน จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)
14 บริษัท คีพส์ แอดนด์ โค จำ�กัด
15 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์์ จำ�กัด
16 บริษัท โคค�-โคล�่ (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 ซื่ัน แพคเกจจิ้ง (2010) จำ�กัด
23 บริษัท ซื่ิมเปิ้ล เวิร์ค จำ�กัด
24 บริษัท ซืุ่ปเปอร์จิ๋ว จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)
25 บริษัท ซืุ่ปเปอร์โซื่นิค จำ�กัด
26 บริษัท เซื่้�ท์เทอร์นสก�ย จำ�กัด
27 บริษัท ด�ต�้ โปรคอมพิวเตอร์ ซื่ิสเต็มส์ จำ�กัด
28 บริษัท เดอะแบล็คไรซื่์ทร�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.ซื่ี.ซื่ี. เทคโนโลยี จำ�กัด
33 บริษัท เท็ดพ�ร์ทเนอร์ส จำ�กัด
34 บริษัท ไทยย�ม�ฮ�่มอร์เตอร์ จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)
35 บริษัท ไทยวิวัฒน์สุขภัณฑ์์
36 บริษัท น�นดีอินเตอร์เทรด จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)
37 บริษัท บรันซื่์ไทม์ 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 ไมซื่์ ดีโป (ประเทศไทย) จำ�กัด
57 บริษัท ร�ย� เฮริเทจ จำ� กัด
58 บริษัท วอด เดอะ ดัก จำ�กัด (ประเทศไทย)

59 บริษัท วอร�่ พลั (ประเทศไทย) จำ�กัด
60 บริษัท วินเทค โคท (2002) จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)
61 บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
62 บริษัท สไปซ่ีื่น�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 เอ็กซื่์ 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 (ร�้นโคร�ช-ปันกัน)
79 มูลนิธิทีเอ็มบี
80 มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมร�ชูปถัมภ์
81 มูลนิธิศัลย์ฯ สร�้งข้อต่อชีวิต
82 ศุนย์นวัตกรรมก�รออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี จำ�กัด (สำ�นักง�นใหญ่)
83 ศูนย์คว�มเป็นเลิศด�้นเทคโนโลยีปิโตรเคมีวัสดุ
84 สถ�บันบัณฑิ์ตบริห�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)
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งานอาสาสมคัรเพื่อรวมชวยเหลอืดแูลเยาวชน ไดแก
• พี่เลี้ยงอาสา
• Pen Pal Day อาสาผูใหกาํลงัใจ
• Student Volunteer

• 50 บาท สงนองเรยีน
• ใหไปตอ ป 2 รวมกบั เทใจดอทคอม

ปญหาการศึกษาและเยาวชนขาดโอกาสเปนปญหาใหญที่ทุกคนควรมีสวนรวมชวยกันแกไขการมี
สวนรวมดวยการลงแรงและเวลากส็าํคญัไมยิ่งหยอนกวาการบรจิาคทุนทรพัย เพราะนอกจาก
ความขาดโอกาส เดก็ๆ ยงัขาดที่พึ่งทางใจและแบบอยางที่ด ี อาสาสมคัรจงึเปนสวนสาํคญัที่จะ
เตมิเตม็สิ่งเหลานี้ใหกบัเยาวชนได
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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 (เฟิิร์ส)
อาสา Pen Pal Day รุ่นท่ี 7

https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/volunteer/
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พี่เลี�ยงอาสา  

งานอาสาแบบต่อเนื�องเพื�อช่่วยดู็แลน้องๆ นักเร่ยนทุนผ่่านช่่อง
ทางออนไลน์ใน Facebook กลุม่ีปิด็นักเร่ยนทุน และการติด็ตามี
พูด็คุยผ่่านทางโทรศัึพท์ โด็ยมีร่ะยะเวลาในการทำางาน 4 เดื็อน

จำ�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�
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มีความม่ันใจ
ในตัวเองมากขึ้น

อยากเปลี่ยนแปลงจากการสอบถามนักเรียนทุน 
จํานวน 331 คน จากจํานวน
ทั้งหมด 1,193 คน ที่ดูแลโดยพี่

ผลที่เกิดขึ้น
หลังจากมีพี่เลี้ยง

70.39%73.72%81.57%91.84%92.45%
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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%
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Pen Pal day  
(ตอบจดหมายน้อง)

อาสาผู้่ให้กำาลังใจด็้วยการตอบจด็หมีาย
น้องๆ นักเร่ยนทุน เข่้ยนข้้อความีให้กำาลงัใจ ให้
ข้อ้คิด็ต่างๆ ถึงึน้องๆ นักเร่ยนทุนทั�วประเทศึ โด็ย
เป็นงานอาสาท่�สามีารถึทำาได้็แบบครั�งคราวและ
ตอ่เน�ือง งานอาสาตอบจดหมายให้อะไร

บ้าง?

“ถ้ึามีางานอาสาตอบจด็หมีายทุกคน
จะได้็รับพลังบวก พลังงานด่็ๆ ความีคิด็
ด่็ๆ กลับไป ต้องข้อบคุณวันน่�ท่�ทำาใหรู้้สึก
ว่า ฉันยงัเป็นมีนุษยอ์ยู่ โช่คด่็ท่�ฉันยัง 
ช่่วยเหลือคนอื�นๆ ได้็ และทำาให้เราเอง
ต้องข้ยันและสู้ให้มีากขึ้�น เพ�ือช่่วยใหค้น
อื�นๆ และเด็็กๆ ท่�ข้าด็โอกาสให้ได้็รบั
โอกาสท่�พวกเข้าควรได้็รับ เช่่น ได็รั้บสิทธิิ
ขั้�นพื�นฐานอย่างเท่าเท่ยมีกัน กคื็อการเข้้า
ถึึงการศึึกษาท่�ม่ีคุณภาพ”

จำ�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

รายงานประจำาปี 2563

ภาพรวมในปี 2563 ก้าวต่อไปในปี 2564 ผลการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน รายงานการเงิน ข้อมูลทั่วไป

| 55

เพร�ะอะไร
ถึงม�เป็นอ�ส�
ตอบจดหม�ย

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

ขอขอบคุณยุวพัฒน์  
ขอบคุณน้องๆ ที่น่ารัก
ทุกคนค่ะ

เป็นกิจกรรมที่ทำาให้เรา
เหมือนได้ชา ร์จพลัง
ตั ว เอง ด้ วยการ ให้
พลังงานออกไป เป็น
กิจกรรมที่สนุกมากๆ 
เลยค่ะ

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

เปดิ็โอกาสให้อาสารุ่นเยาวช่น นักเร่ยน 
นักศึกึษา ได้็ม่ีสว่นร่วมีในการทำางานช่่วยเหลอื
สังคมีจากการทำางานอาสาดู็แลนักเร่ยนทุนยุวพฒัน์
ผ่่านการพูด็คุยทางโทรศัึพท์และการเข่้ยน ตอบ
จด็หมีายเพื�อให้กำาลงัใจและสร้างความีเข้้าใจเรื�อง
การรับทุนการศึกึษา ทั�งน�่มูีลนธิิิฯ ม่ีวัตถุึประสงค์
เพื�อส่งเสรมิีใหเ้ยาวช่นเปน็ Active Citizen ได้็
ม่ีส่วนร่วมีและเข้า้ใจถึึงปัญหาเยาวช่นท่�ข้าด็โอกาส
มีากขึ้�น  รว่มีถึึงได้็รับรู้และเห็นความีแตกต่าง
หลากหลายข้องเยาวช่น

จำ�นวน Student
volunteer รุ่น 5-6 

20 คน

ดูแลนักเรียนทุนได้

455 คน
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อาสา ยุวพัฒน์สาร

รวมอ�ส�ยุวพัฒน์ส�ร 

 20 คน

ในการจัด็ทำาหนังสือยุวพัฒน์สารสำาหรับนักเร่ยน
ทุน มูีลนิธิิฯ ได็รั้บความีอนุเคราะห์จากอาสาสมัีครหลาย
ท่านมีาร่วมีแบง่ปนั บทความีท�่เปน็ประโยช่น์ ภาพถึา่ย 
ภาพวาด็  ฯลฯ เพื�อเปน็สื�อสร้างสรรคใ์ห้นกัเร่ยนทุนได็้
รับสาระความีรู้ต่อยอด็ความีคิด็และพัฒนาตนเองใน
ด้็านตา่งๆ
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สร้างการมีส่วนร่วม
ผ่านแคมเปญระดมทุน

แคมเปญ “ให้ไปต่อ” ปี 2 
ร่วมส่งน้องเรียนจบมัธยมต้น

สร้างการม่ีส่วนร่วมี ผ่า่นแคมีเปญ “ใหไ้ปตอ่ ป ี2”  
ร่วมีกับ เทใจด็อทคอมี โด็ยสามีารถึระด็มีเงนิทุนการศึึกษา
เพื�อช่ว่ยเหลอืเด็็กข้าด็โอกาสได็ถ้ึงึเป้าหมีาย 530 คน และ
ระด็มีทุนต่อเนื�องเพิ�มีขึ้�นอ่ก 100 คน เพ�ือช่่วยเหลอืเด็ก็
ข้าด็โอกาสในจังหวัด็เช่่ยงใหม่ีและเช่่ยงราย ซึ่�ึงเป็น 2 
จังหวัด็ท่�ได็รั้บผ่ลกระทบทางเศึรษฐกจิจากการระบาด็ข้อง 
COVID-19 รอบใหม่ี 

ทั�งน่�แคมีเปญ ให้ไปต่อ ได้็รับความีช่่วยเหลือ
ประช่าสัมีพันธ์ิจากบุคคลทั�วไปและรุ่นพ่�ยุวพัฒน์ผ่่าน 
โซึ่เช่่ยลมีเ่ด่็ย ทำาใหส้ามีารถึระด็มีทุนได็ถึ้ึงเปา้หมีายแล้ว
อย่างรวด็เรว็ 

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

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

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

วิกฤต COVID-19 เด็็กๆ อาจไม่ีได้็เร่ยน
หนงัสือต่อ

จากสถึานการณ์การแพร่ระบาด็ข้องไวรัส 
COVID-19..ทำาให้ครอบครัวข้องเด็็กๆ ท่� 
ข้าด็โอกาสหลายคนต้องเผ่ชิ่ญกับปัญหา 
การถูึกเลิกจ้าง ไม่ีม่ีงานให้รบัจ้าง รายได้็ข้อง
ครอบครัวท่�ลด็ลงหรือแทบไม่ีม่ีรายได้็เลยน่�ส่ง 
ผ่ลใหเ้ด็ก็ๆ ท�่อยู่ในวัยเร่ยนม่ีความีเส่�ยงท่�จะไมี่
ได็ก้ลับไปเร่ยนต่อเพราะครอบครัวม่ีเงินไม่ีพอ

ลำาบาก ขาดรายได้
กลัวจะไม่ได้เรียนต่อ!!

ผลสำารวจกลุ่มนักเรียนทุนยุวพัฒน์
กับผลกระทบจากสถึานการณ์  
โควิด-19

มูลนิ ธิ ยุวพัฒน์ ได้ทำาการสำารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ 
COVID-19 เมื่อปลายเดือนเมษายน 
2563 โดยมีนักเรียนทุนตอบแบบ
สำารวจ จำานวน 304 คน โดยสรุปผล
ได้ดังนี้

“สภาพตอนนี้ คือพ่อกับแม่
หนูทำางานไม่ได้เลยค่ะเพราะ
นายจ้างเขาเลิกจ้างงานช่วง
นี้ค่ะ หนูกลัวตอนเปิดเทอม
ไม่มี เงิน จ่ายค่า เทอมย่ิงมี  
พี่น้อง 4 คนอีกค่ะ”

ครอบครัวตกงานไม่มีเงินท่ีจะ
มาซื้ออาหารมาจุนเจือคนใน
ครอบครัว 5 คนตอนนี้มีเงิน
ในบัญชี 200 

แม่ถูกเลิกจ้างทำาให้ขาดราย
ได้แทบไม่มีเงินที่จะกินจะใช้ 
และกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ที่จะมาถึงตอนเปิดเทอมทั้ง
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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มูีลนิธิิยุวพัฒน์ช่วนผู้่ใหญ่ใจด่็ร่วมีบริจาค
คนละ 50 บาท เพื�อช่่วยเหลือให้เด็็กๆ ได็ม้ีโ่อกาส
กลับไปเร่ยนไมีต้่องออกกลางคันสามีารถึต่อยอด็
อนาคตด้็วยการศึึกษาได้็ตอ่ไป

บริจาค 50 บาท 
จะพาน้องกลับไปเรียน
หนังสือได้…อย่างไร?

ความีช่่วยเหลือจากเราทุกคน คนละ 50 
บาท จะสามีารถึตอ่อนาคตใหน้้องๆ เงนิบริจาค
ทั�งหมีด็จะนำาไปเป็นทุนสำาหรับคา่ใช่จ้า่ยท่�จำาเป็น
ในการกลับไปเร่ยนตอนเปิด็เทอมี ไม่ีว่าจะเป็น 
ค่าใช่จ่้ายท่�ต้องจ่ายโรงเร่ยน ค่าอาหารกลางวัน 
ค่ารถึโด็ยสาร แต่ละวันไม่ีตำ�ากว่า 50 บาท

ระด็มีทุนเพื�อช่่วยเหลือเด็็กข้าด็โอกาสท่�
ครอบครัวได้็รับผ่ลกระทบจากไวรสัโควิด็-19 ใน
ช่่วงเดื็อนมิีถุึนายน 2563 ได้็รับบริจาคเงนิ จำานวน   
2.95 ล้านบาท (ข้้อมูีล ณ 31 สิงหาคมี 2563  )

โด็ยได้็รับความีช่่วยเหลือในการเผ่ยแพร่
ประช่าสัมีพันธิจ์าก ผู้่ม่ีชื่�อเสย่ง influencer เพจ
และสื�อออนไลน์ รว่มีถึึงการบอกตอ่ข้องบรรด็า
ผู่้ใหญ่ใจด่็ สร้างการรับรู้และการม่ีส่วนร่วมี 
ม่ีผู้่รว่มีบรจิาค 8,132 ราย 

หม�ยเหตุ : จ�กก�รสำ�รวจค่�ใช้จ่�ยของนักเรียนทุนยุวพัฒน์ชั้น ม.3 – ม.6 จำ�นวน 401 คน ระหว�่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
กระบอกเสียงให ้มูลนิธิยุวพัฒน์
เป็นที่รู ้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

โครงการฟิู้ด ฟิอร์ กู้ด
พีอิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย

สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อโภชนาการเด็ก
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ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
กลไกสร้างการมีส่วนร่วม 
ระดมทุนในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม

แนวคิดโครงการ

ภาพรวมผลการดำาเนินงาน
ในปี 2563

สิ่งที่เราทำา

การดำาเนินโครงการ

ปันกนั เชื่�อว่า “สงัคมีจะด่็ขึ้�นได็ ้ หากเรา
แบ่งปนั” จึงมุ่ีงหวังท�่จะสรา้งการม่ีสว่นร่วมีผ่่าน
การปนัในรูปแบบต่างๆ อาท ิปันสิ�งข้อง ปันเงนิ 
ปันเวลา ปันความีสามีารถึ เพื�อก่อให้เกิด็การ
เปล่�ยนแปลงท่�ด่็ในสังคมี โด็ยม่ีรา้นปันกันเป็น
กลไกตัวกลาง (platform) ในการสร้างการม่ีส่วน
ร่วมีท่�ย�ังยืน

จากสถึานการณ์การแพร่ระบาด็ข้องไวรัส
โควิด็-19 ซึ่�ึงส่งผ่ลกระทบต่อภาคธุิรกิจและ 
ภาคสังคมี รวมีถึึงร้านปันก็เองก็ได้็รับผ่ลกระทบ
เช่่นกัน ทั�งน่� ร้านปันกันได้็เตร่ยมีรับมีือกับ
สถึานการณ์โด็ยการเพิ�มีมีาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติในการเข้้าใช้่บรกิารภายในร้าน การบริจาค
สิ�งข้อง รวมีถึึงการดู็แลสถึานท่�ร้านสาข้าและคลัง
สินค้าแบ่งปนัให้เป็นไปตามีมีาตรการท่�ภาครัฐได้็
กำาหนด็ไว้อยา่งเครง่ครัด็ เพื�อความีปลอด็ภัยข้อง
ผู้่ใช้่บรกิารและเจ้าหนา้ท�่ปฏิบัตงิาน  รวมีถึึงการ

• สร้างการรับรู้และการมี่ส่วนร่วมีเพื�อข้ยาย
เครือข่้ายสังคมีแห่งการแบง่ปนั เพิ�มีจำานวน
นักปันทั�งบุคคลทั�วไปและองคก์ร ผ่่านหนา้
ร้านปันกัน กิจกรรมี และการประช่าสัมีพนัธ์ิ 

• ระด็มีทุนการศึึกษาแก่เด็็กข้าด็โอกาส
• เป็นต้นแบบข้องการระด็มีทุนท่�ยั�งยืนให้กับ

องค์กรหรือมูีลนิธิิฯ อื�นๆ  

ร้านธุิรกิจเพื�อสงัคมี (Social Enterprise)  
เปิด็รบับริจาคสิ�งข้องสภาพด่็เพื�อนำามีาเป็นสินคา้
แบ่งปนัในรา้น เงินท่�ระด็มีได็ทั้�งหมีด็มีอบเป็นทุน
การศึกึษาแก่เด็็กข้าด็โอกาส ใน มูีลนิธิิยุวพัฒน์ 
ด้็วยการทำางานท่�เปน็ระบบและโปรง่ใส ตรวจสอบ
ได็้

www.pankansociety.com
pankansociety
pankansociety
adminpankan@ybf.premier.co.th
Line ID : @pankansociety
02-3011096
0819036639

ปรับแผ่นการทำางานเพื�อรองรับสถึานการณ์ทั�งใน
ระยะส�ันและระยะยาว อาทิ การช่ะลอการข้ยาย
สาข้า การเพิ�มีปริมีาณการจำาหนา่ยสนิคา้แบง่ปัน
ในช่่องทางออนไลน์ การปรับงบประมีาณและ
ควบคุมีค่าใช่จ่้าย ฯลฯ ทั�งน่�เพื�อให้ปันกันยังคง
สามีารถึสร้างการม่ีส่วนร่วมีและสร้างโอกาสทางการ
ศึึกษาได้็ต่อไป 
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สร้้างการ้มีีส่วนร้่วมี
บุคคลทั่วไปและองค์กรร่วมแบ่งปัน

สร้้างโอกาสทางการ้ศึึกษา
ระดมทุนก�รศึกษ�เพื่อเด็กข�ดโอก�สได้

พื้้�นที�การ้ปััน ผลลัพื้ธ์์ทางสังคมีอ้�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



รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

รายงานประจำาปี 2563

ภาพรวมในปี 2563 ก้าวต่อไปในปี 2564 ผลการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน รายงานการเงิน ข้อมูลทั่วไป

| 65

โครงการฟิู้ด ฟิอร์ กู้ด
พี่อิ่มท้องน้องอิ่มด้วย

PROVEN
MODEL

แนวคิดโครงการ

การดำาเนินโครงการ

Food4Good เชื่�อวา่ “โภช่นาการท่�ด่็” คอื
รากฐานข้องการเจริญเติบโต เด็็กทุกคนควรได็รั้บ
อาหารและสารอาหารท่�ถูึกต้อง ครบถ้ึวน เหมีาะ
สมีตามีวัย เพื�อม่ีสุข้ภาพและคุณภาพช่่วติท�่ด่็ใน
อนาคตเราทำาหน้าท่�เป็นกลไกสร้างการมีส่่วนรว่มี
ข้องทุกภาคส่วนในการสนับสนุนโภช่นาการท่�ด่็
และข้จัด็ปัญหาเด็็กทุพโภช่นาการใหห้มีด็ไปจาก
ประเทศึไทยอย่างยั�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 ฑ์์ 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�ยบุคคลในกลุ่มเด็กที่มี 
“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

ถึงึแมีว่้าบา้นเมีอืงจะเผ่ช่ญิกบัสถึานการณไ์วรัสโควิด็19 
ตั�งแต่ตน้ปี ส่งผ่ลกระทบในวงกว้างทั�งเรื�องสุข้ภาพ การงาน 
และเศึรษฐกจิ โรงเร่ยนเลื�อนการเปิด็เทอมี ผู้่ปกครองเด็็ก
หลายคนในหลายพื�นท่�ข้าด็รายได้็ Food4Good กยั็งได้็รบั
นำ�าใจจากบุคคลและองค์กรในการร่วมีกันระด็มีทุนทรัพย์เข้้า
มีาช่่วยเหลือ ทำาให้การทำางานข้องเราในการต่อสู่กับปัญหา 
ทุพโภช่นาการข้องเด็็กๆในพื�นท่�ยังคงทำาได้็อย่างเข้้มีข้้นและ
ต่อเนื�อง

ในปี 2563 Food4Good ข้ยายการทำางานจากพื�นท่�
หลกัในจังหวัด็แม่ีฮ่่องสอน ครอบคลุมี  6 จังหวัด็ ได้็แก ่
แมีฮ่่่องสอน ตาก ลำาปาง เช่่ยงใหม่ี กาฬสินธ์ุิ และสกลนคร 
สนับสนุนโภช่นาการท่�ด่็ให้เด็็ก 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 ช่วยเหลือฟิื้นฟิู
สุขภาพกายและใจ

สนับสนุน
การระดมทุนของภาคี

สร้างจิตสำานึก
ของการมีส่วนร่วม

เพื่อส่วนรวม
(Active Citizen)

• ค ว ามี เ ข้้ า ใจ ใน เ ด็็ ก พิ เศึษ “ มูี ล นิ ธิิ 
เด็อะเรนโบว์รูมี”

• ช่่วยเหลอืเด็็กปว่ยยากไร ้“มูีลนธิิิยุวรักษ์”
• ช่่วยเหลือเยาวช่นช่นกลุ่มีน้อยด็า้นการศึึกษา 

“มูีลนิธิิเยซูึ่อิตเพื�อการศึึกษา”
• พัฒนาเด็็กเล็กในโครงการพัฒนาเด็็กปฐมีวัย 

Integrated Child Center Active Learn-
ing Project (ICAP) 

• โครงการข้้อเข่้าเท่ยมีเพื� อู้ ป่วยยากไร ้ 
“มูีลนิธิิศัึลยฯ์ สร้างข้้อต่อช่่วิต”

• สร้างความีรู้ความีเข้้าใจเรื�องคุณภาพช่่วิต
ระยะท้ายและการตายด่็ “ช่่วามิีตร วิสาหกิจ
เพื�อสังคมี จำากัด็”

• สถึานการณ์การแพร่ระบาด็ไวรัส COVID-19
• สถึานการณ์ภัยฝุ่ัน PM 2.5

• สรา้งสงัคมีอยู่ด่็ม่ีสุข้ “มูีลนิธิิเพื�อคนไทย”
1. การลงทุนช่่วยเหลอืสงัคมี “กองทุน

รวมีคนไทยใจด่็”
2. ต่อต้านคอร์รัปชั่�นผ่่านการลงทุน 

“กองทุนธิรรมีาภิบาลไทย”
3. กองทุนสื�อเพ�ือความียุตธิิรรมีในสงัคมี
4. งานสื�อสารสังคมี
5. รอ้ยพลังเปล�่ยนประเทศึ
6. เทใจด็อทคอมี

• สร้ างการม่ีส่วนร่วมีเพ�ือสิ� งแวด็ล้อมี  
“มูีลนิธิิเอน็ไลฟ”

• ร่ ว มี ช่่ ว ย เหลื อ สั ง คมี ผ่่ านก า ร ช่้ 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�โลกได้็เผ่ชิ่ญกบัความีท้าทาย
ข้องวิกฤติการณ์โควิด็-19 อย่างท่�ไม่ีม่ีใครคาด็คิด็ 
ทุกคนได้็รบัการเร่ยกรอ้งให้เริ�มีตน้ “ช่่วติวิถ่ึใหม่ี” 
และทลายวิถ่ึช่่วิตเดิ็มีๆ อยา่งสิ�นเช่งิ มูีลนิธิิเด็อะ 
เรนโบว์ รูมี ปิด็ด็ำาเนนิการชั่�วคราวเพื�อข้านรบันโยบาย 
“หยุด็เชื่�อ เพ�ือช่าติ” ข้องรัฐบาล เพื�อความีปลอด็ภัย
ข้องทุกคน ระหว่างเดื็อนมีกราคมี - เมีษายน นอกจาก
นั�น ในปีน่� มูีลนิธิิเด็อะ เรนโบว์ รูมี จึงทลายข้้อ
จำากัด็ในหลายรูปแบบเราได้็สำารวจวธ่ิิการทำางานใหม่ีๆ 
เพื�อรบัใช้่สงัคมี เราได้็ยา้ยการเสวนาในแตล่ะเดื็อน
ไปบนแพลตฟอร์มีอินเตอร์เน็ตผ่่านแอปพลิเคชั่�น 
Zoom โด็ยม่ีการทำาวิด่็โอสั�นๆ เพื�อช่่วยให้พอ่แม่ี
สามีารถึจัด็การกับความีเคร่ยด็ในช่่วง “หยุด็เชื่�อ เพ�ือ
ช่าติ” และช่่วยเหลือในรับมืีอการเร่ยนออนไลน ์เพื�อ
แสด็งใหเ้ห็นว่า เราสามีารถึปรบัตัวได็กั้บทุกสถึานการณ ์
และมีนุษยช่าติสามีารถึยืนหยัด็เหนือความีท้าทาย
ใด็ๆ หากเรารว่มีมืีอกัน

• กิจกรรมีสรา้งความีตระหนกัรู้ และ สร้าง 
ความีเข้้าใจ

• จดั็ทำา“ถุึงกำาลังใจสายรุ้ง” ซึ่ึ�งประกอบไปด้็วย
สินค้าอุปโภคบริโภคท�่เก่�ยวกับสุข้อานามียั เช่่น 
ผ่งซัึ่กฟอก สบู่ แช่มีพู ยาส่ฟนั แปรงส่ฟัน 
กระด็าษทิช่ชู่ นำ�ายาทำาความีสะอาด็ ยาสมุีนไพร
สามัีญประจำาบ้าน อาหารแห้ง เช่่น ข้้าว นำ�ามีนั 
ข้นมี ด้็วยความีช่่วยเหลอืข้องผู้่ปรารถึนาด่็  
ให้กับครอบครัวข้องบุคคลท่�ม่ีความีต้องการ
พิเศึษ 122 ครอบครวั ทั�งในกรุงเทพและ 
ต่างจังหวัด็ 

• จัด็การเดิ็น-วิ�งการกุศึลเพื�อบุคคลท่�ม่ีความี
ต้องการพิเศึษในรูปแบบใหม่ีภายใต้แนวคิด็ 
“Breaking Bounderies” (ทลายข้้อจำากัด็) 
ระหว่าง วันท่� 1-30 พฤศึจกิายน 2363 ม่ี 
ผู้่สนับสนุนลงทะเบ่ยนวิ�งมีาไม่ีน้อยกว่า  
1000 คน โด็ยคณะกรรมีการและผู้่สนบัสนุน
ไ ด้็ ไป ร่ ว มี วิ� ง เ ชิ่ ง สัญลั กษณ์ เ มืี� อ วั น ท่�  
11 พฤศึจิกายน 2563 ณ สวนหลวง ร.๙ 
รวมีระด็มีทุนได้็ประมีาณ 7 แสนบาท
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• รว่มีกบับริษัท ผ่องผ่ล จำากัด็ ผ่ลติโครงการ
รายการโทรทัศึน์เพ�ือเด็็กและเยาวช่นเร�ือง  
“ต�ิงต�ิง หน้าต่างสายรุ้ง” โด็ยได้็รับทุนสนับสนุน
จากกองทุนพัฒนาสื�อปลอด็ภัยและสร้างสรรค์
น�ัน รายการดั็งกล่าว ได้็ออกอากาศึไปท�ังหมีด็ 
50 ตอนแล้ว ทางช่่อง New 18 โด็ยมีเ่น�ือหา
สำาหรับเด็็กอายุ 4-6 ปี เพื�อสร้างความีเข้้าใจ
เชิ่งบวกและการอยู่ร่วมีกันในสังคมีข้องคน 
ทุกคน สามีารถึทำาเรตติ�งได็เ้กินเป้าหมีาย โด็ย
ได้็รับเรตติ�งถึึง 1.5 ล้านวิว

• The Rainbow Room on the Road  การ
เสวนาต่อยอด็ความีคิด็จากรายการ “ตุ�งติ�ง 
หน้าต่างสายรุ้ง” โด็ยเชิ่ญครอบครัวบุคคลท่�ม่ี
ความีต้องการพิเศึษและผู้่สนใจรว่มี เพื�อส่ง
เสริมีความีเข้้าใจและทัศึนคติท่�ด่็เก่�ยวกับความี
ต้องการพิเศึษทั�งหมีด็ 5 ครั�งกับ 5 ชุ่มีช่น 
ดั็งน่�  1. บ้านแม่ีนก จังหวดั็ปทุมีธิาน่ 2.ชุ่มีช่น
เพื�อนพัฒนะสุข้และครอบครวั จังหวัด็สระบุร่ 
3.ศูึนย์การศึึกษาพิเศึษมีหาจักร่สริินธิร จังหวัด็
นครนายก 4. โรงเร่ยนอนุบาลวณลักษณ์ จงัหวดั็
กรุงเทพฯ 5. Gymboree ช่ดิ็ลมี/พระรามี 3 
จงัหวัด็กรุงเทพฯ

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

มูีลนิธิิฯ ได็ช่้่วยเหลอืคา่เดิ็นทาง คา่ยา คา่นมี 
ฯลฯ เพื�อให้เด็็กป่วยยากไรไ้ด้็รับการรักษาอยา่ง 
ต่อเนื�อง ทั�งน่�มุีลนธิิิฯ ได้็รบัความีรว่มีมืีอจาก
สังคมีสงเคราะห์ข้องโรงพยาบาลต่างๆ อาทิ  
โรงพยาบาลศิึรริาช่ โรงพยาบาลจุฬา โรงพยาบาล
ภูมิีพล โรงพยาบาลสมีเด็็จพระยุพราช่ ฯลฯ

ช่วยเหลือทางสังคม
• เพื�อช่่วยเหลือองค์กรท่�ประสบปญัหาข้าด็แคลน

ทุนทรัพย์ในการด็ูแลเร�ืองอาหารและสิ�งข้อง
จำาเป็นต่างๆ จากสถึานการณ์การแพรร่ะบาด็
ข้องไวรัส COVID-19 มูีลนิธิิฯ ได้็บริจาคสิ�งข้อง
เครื�องใช่จ้ำาเป็น อาทิ อาหาร เครื�องนุ่งห่มี 
หน้ากาก ฯลฯ ใหกั้บมูีลนิธิิต่างๆ อาทิ มูีลนิธิิ
คนตาบอด็แหง่ประเทศึไทย มูีลนธิิิคุณพอ่เรย์ 
มูีลนิธิิสร้างสรรค์เด็็ก เป็นต้น

• ร่วมีกบัโรงพยาบาลสารภ่ จ. เช่่ยงใหม่ี มีอบ
ถุึงยังช่่พให้กับเด็ก็และผู้่ท่�ได็รั้บผ่ลกระทบจาก
โรคเอด็ส์

กิจกรรมระดมทุน
• ร่วมีกับนิตยสารแพรวในงาน Praew Charity 

2020 ประมูีลออนไลน์การกุศึล “Share The 
Love สง่รกั...รกัษาน้อง” เพื�อระด็มีทุนมีอบ
ให้กับมูีลนิธิิยุวรกัษ์

จำ�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
ลงมือกระทำาด้วยตนเองที่ใช้แนวทาง high 
scope ของโครงการ RIECE Thailand โดยมี
ครูเป็นผู้จัดประสบการณ์ให้เด็กตามเนื้อหา 6 
กิจกรรมหลักของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 และผสมผสานสาระสำาคัญที่
เป็นประโยชน์กับเด็ก ดังนี้ 

1. ยึดหลักสำาคัญที่เป็นวงล้อแห่งการเรียนรู้
ของ high scope ทั้ง 5 ด้าน 

2. ใช้หลักจิตวิทยาเด็กและวินัยเชิงบวก 
3. ใช้หลักพัฒนาการเด็กดูแลเด็กให้เป็นไป

ตามพัฒนาการ
4. มีกิจวัตรประจำาวันของเด็กที่สม่ำาเสมอ
5. ดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยที่

เกี่ยวข้อง
6. จัดสิ่งแวดล้อมและสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ของเด็ก
7. แนวทางการพัฒนาเด็กที่สอดคล้องกับการ

พัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำาเร็จ EF 
(Executive Function)

special rainbow
hello@therainbowroom.org
02-023 2396

ภาพรวมในปี 2563 การขยายพื�นที่ของโครงการ ICAP

• จากศูึนย์ต้นแบบ ศึพด็. อบต. เข้าน้อย จ. ลพบุร่ 
ปัจจุบันโครงการ ICAP สามีารถึข้ยายไปสู่
อำาเภออื�นๆ ใน จ.ลพบุร่ และยังสามีารถึข้ยาย
ไปยังจังหวัด็อื�นๆ ซึึ่�งจะเป็นพื�นท่�นำาร่องในปี 
2564 ต่อไป

• ปัจจุบันโครงการ ICAP ได้็พฒันาศูึนย์ฝึัก
อบรมีใหม่้ีความีหลากหลายเนื�องจาก    ผู่เ้ข้้า
อบรมีท่�เป็นกลุ่มีเป้าหมีายม่ีความีต้องการท�่
แตกต่างกันออกไป รวมีท�ังเงื�อนไข้ท่�เก�่ยวข้อ้ง
กับครูท่�ว่าด้็วยสิทธิิ�การอบรมี บางคนสามีารถึ
เข้้าอบรมีเต็มีเวลาได้็ บางคนไม่ีสามีารถึเข้้า
อบรมีเต็มีเวลาได้็ รวมีถึึงการอนุญาตข้อง 

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�อสร้างโอกาสทางการศึึกษาและความีเสมีอภาคทางการศึึกษา 
โครงการ ICAP ได้็พยายามีข้ยายพื�นท่� ท�่พอจะเปน็ไปได้็ในพื�นท่�ท่�สนใจ
เข้้าร่วมีโครงการ ICAP ผ่่านการประช่าสัมีพันธ์ิ การนำาเสนองานตามี 
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิึ�นต่างๆ ใช่รู้ปแบบท่�ไมีเ่ป็นทางการ ตามี
แตล่ะพื�นท่�ท่�จะสมัีครใจเข้้ารว่มีโครงการ ตามีเป้าหมีายการขั้บเคลื�อนงาน
ท่�ได็ตั้�งเป้าหมีายไว้ ม่ีผ่ลการด็ำาเนินงาน ดั็งน่� 

• จากรูปแบบการอบรมีท่�ม่ีความีหลากหลายทั�ง 3 แบบ ทำาให้โครงการ 
ICAP สามีารถึข้ยายพื�นท่�เข้้าร่วมีโครงการ ICAP ได้็เพิ�มีมีากขึ้�น 
โด็ยม่ีครูท�่ผ่่านการอบรมีตั�งแต่ปี 2560-2563 ม่ียอด็รวมี16 รุ่น มี่
ครูผู้่ดู็แลเด็็กผ่่านการอบรมีแบบ ICAP มีย่อด็รวมี 215 คน มี่
สถึานพัฒนาเด็็กปฐมีวัยเข้้าร่วมีโครงการ ICAP ม่ียอด็รวมี 43 แห่ง 

• จากการข้ยายพื�นท่�ท�่เข้้ารว่มีโครงการ ICAP ตั�งแต่ปี 2560-2563 
ม่ีจำานวนห้องเรย่นท�่เข้้าร่วมี ICAP ยอด็รวมี 192 หอ้ง ม่ีเด็ก็ปฐมีวัย
ท่�ได้็เร่ยนตามีแนวทาง ICAP ยอด็รวมี 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)

ต้นสังกัด็ว่าจะให้ด็ำาเนนิการอย่างไร ฯลฯ 
ประจวบกับสถึานการณ์การแพร่ระบาด็
ข้องไวรสั COVID-19 ในปี 2563 จงึม่ี
การปรับการเข้้าฝึักอบรมีให้เป็นรูปแบบ 
online training 

• เพ�ือสร้างโอกาสทางการศึึกษาและความี
เสมีอภาคทางการศึึกษา โครงการ ICAP 
ได้็พยายามีข้ยายพื�นท่� ท่�สนใจเข้้ารว่มี
โครงการ ICAP ผ่่านการประช่าสัมีพันธิ ์
การนำาเสนองานตามีองค์กรการปกครอง
ส่วนท้องถิึ�นต่างๆ ใช้่รูปแบบท่�ไม่ีเปน็
ทางการ ตามีแตล่ะพื�นท่�ท่�จะสมีคัรใจเข้้า
ร่วมีโครงการ
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สร้างแรง
บันดาลใจ

พัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน 

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ 
เป็นมูลนิธิด้านการศึกษาที่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาไทย ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกคนในสังคม
สามารถเป็น ส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้ โดยการช่วยส่งเสริมให้
เด็กกล้าที่จะเดินตามความฝัน และกลับมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนและ
สังคมของเขา

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

ผลการดำาเนินงาน

ด้านเด็กและเยาวชน ด้านสังคม ด้านชุมชน

เด็็กได้็รบัโอกาสในการเร่ยนรู้และค้นหาตัวตน
ข้องตัวเองผ่่านกิจกรรมีนอกห้องเร่ยนท่�ปลูกฝัังเรื�อง
การรู้และตระหนักในตัวเอง (Self-Awareness) 
การล้มีแล้วลุกไว (Resilience) การม่ีความีคิด็แบบ
พัฒนาได้็ (Growth mindset) และการมีพ่ฤติกรรมี
เอื�อต่อสังคมี (Prosocial Behavior)

จับมืีอกับหน่วยงานรัฐและเอกช่นในการช่่วย
กันพัฒนาและขั้บเคลื�อนการศึึกษาไทยผ่่านโครงการ
ต่าง ๆ ท�่เล็งเห็นความีสำาคัญในการส่งเสริมีเด็็กไทย 
รวมีท�ังการเปิด็โอกาสใหทุ้กคนในสังคมีเข้้ามีาม่ีส่วน
ร่วมีในการเปล่�ยนแปลงการศึึกษาไทยด้็วยการเปดิ็
รับอาสาสมัีครคนทั�วไปมีาทำากจิกรรมีด้็านการศึึกษา

เปดิ็พื�นท่�ใหชุ้่มีช่นได้็มีาม่ีส่วนร่วมีในการพัฒนา
ศัึกยภาพข้องเด็็กไทย รวมีทั�งปลูกฝัังและส่งเสริมี
แนวคิด็ให้เด็็กไทยโด็ยการช่่วยให้เด็็กไทยกล้าในการ
เร่ยนรู้และกลับสร้างการเปล่�ยนแปลงให่เกิด็ขึ้�นกบั
ชุ่มีช่นและสงัคมีข้องเข้าเองด้็วย

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�รเรียนรู้เซื่เวียร์
219 หมู่ 8 ต.ท่�ข้�วเปลือก 
อ.แม่จัน จ.เชียงร�ย  57110

xavier.thai.2017@gmail.com
Facebook: Xavier.Learning.
Community

การดำาเนินงานในปี 2563 ปัจจุบนั ม่ีนกัศึึกษา 4  รุ่น จำานวน  94 คน  
ปีท่� 4 ม่ีจำานวน 28 คน ปีท่� 3 มีจ่ำานวน   20 คน  
รุ่นท่�  2 จำานวน 18 คนและรุ่นท่� 1 จำานวน 28  
คน และในปีน่� 2564  ม่ีนักศึึกษาท่�เร่ยนจบปริญญา
ตร่ เอกภาษาอังกฤษ มีสธิ (ในระยะเวลา 3 ปี 6 
เดื็อน)  จำานวน 13 คน ท่�เหลืออ่ก 15 คน อยู่
ระหว่างการเร่ยนและฝึักประสบการวิช่าช่่พ มีอ่าสา
สมัีคร และอาจารย์จากหลากหลายประเทศึรวมี  20  
คน และในเด็อืนเมีษายน 2564 จะมีนั่กเร่ยนรุ่นท�่ 
5 เพิ�มีจำานวนประมีาณ 30 คน  และนกัศึึกษารุ่น
แรกกเ็ร่ยนจบและหางานทำา ตามีท่�ตนเองสนใจ

สถึานการณ์การแพร่ระบาด็โควิด็ 19 ยิ�งนาน
วันยิ�งรุนแรงขึ้�น ทำาให้อัตราการเพิ�มีจำานวนผู้่เส่ย
ช่่วิตและ ผู้่ติด็เชื่�อ ผ่ลท่�ตามีมีา ทำาให้เกดิ็ปัญหา
สังคมีอย่างใหญ่หลวงอันเนื�องมีาจากการท่�รฐัจำาเปน็
ต้องปิด็เข้ตเมืีองต่าง ๆ และประช่าช่นไม่ีสามีารถึ
ทำางานได้็อยา่งเช่น่เคย ดั็งนั�นจึงม่ีบุคคลจำานวนมีาก
ข้าด็แคลนอาหาร เงนิและสิ�งข้องจำาเป็นต่าง ๆ ใน
การด็ำารงช่่วิต คณะเยสุอติในประเทศึไทย ได็แ้ต่ง
ตั�งท่มีทำางาน  จังหวดั็เช่่ยงรายได้็แก่ คุณพ่อวินัย 
บุญลือ (ผู้่ประสานงาน) ช่่วยเหลือช่าวบ้านจากการ
แพร่ระบาด็ข้องไวรรัสโควิด็ 19 ผ่่านการนำาข้องคุณ
พ่อเยสุอิต จะพิจารณาวา่จะช่่วยเหลอืผู้่สบภยัอย่างไร
ได้็บ้างในพื�นท่�ท่�รบัผิ่ด็ช่อบ 

 
สำาหรับชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ - ได็้ช่่วย
เหลือแรงงานต่างช่าติกลุ่มีต่าง ๆ จำานวน 2,500 

ครอบครัว และมีอบทุนการศึึกษาจำานวน 10 ทุน 
และช่่วยเหลือครอบครัวข้องหมีู่บ้านทับกุมีาร
ทอง ซึ่ึ�งเป็นหมูี่บ้านท่�ชุ่มีช่นการเร่ยนรู้เซึ่เว่ยร์ตั�ง
อยู่ จำานวน  25  ครอบครัว  เราได็้รับคำาร้องข้อ
จากคุณอด็ิศึักด็ิ�  เด็ช่วงศึ์ษา  ผู่้ใหญ่บ้านบ้านทับ
กมุีารทอง ให้ช่่วยเหลือกลุ่มีผู่้สูงอายุในหมูี่บ้าน  
คณะเยสุอิตร่วมีกับเจ้าหน้าท่�มีูลนิธิิเยสุอิตเพื�อ
การศึึกษา อาสาสมีัครและนักศึึกษา ได็้จัด็เตร่ยมี
เคร�ืองอุปโภคบริโภค และเริ�มีแจกตั�งแต่วันท่� 
14 เมีษายน 2563 แจกสิ�งข้องท่�จำาเป็นเช่่น ข้้าว 
น้ำามีัน นมี อาหารแห้ง เป็นต้น ในด็้านสุข้ภาพ
อนามัีย ได็้จัด็เตร่ยมีเคร�ืองวัด็อุณหภูมิีให้แก่
ผู่้นำาชุ่มีช่น เพื�อช่่วยในการตรวจวัด็อุณหภูมีิข้อง
สมีาช่ิกข้องพวกเข้าและแจกสบู่และสิ�งข้องอื�น ๆ 
รวมีถึึงข้้อมีูลเก่�ยวกับสุข้ภาพเพื�อป้องกันการติด็
เช่ื�ออ่กด็้วย โด็ยมี่ผู่้ใหญ่บ้านเป็นผู้่ท่�นำาเราไปยัง
แต่ละบ้าน ครอบครัวหลายแห่งมี่ผู่้ป่วยและถึูก
ปล่อยให้อยู่ตามีลำาพัง

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

องค์กรสาธารณประโยชน์ที่มีเป้าหมายพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainability) ด้วยความเชื่อที่ว่าการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาสังคมขนาดใหญ่นั้นจำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนและองค์กรท่ีหลากหลาย มูลนิธิฯ จึงให้
ความสำาคัญกับกลไกความร่วมมือที่แตกต่างและมีการจัดการอย่างเป็นระบบ เพ่ือเอื้อต่อการเชิญชวนคนไทยต่ืนรู้
จำานวนมากมาร่วมมือกันแก้ปัญหาสังคม และยังมุ่งเน้นการทำางานแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรตัวกลาง (Intermediary  
Organization) ที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมในประเด็นปัญหาสังคมต่างๆ ที่สำาคัญ

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

• เงินทุน
• อาสาสมัีคร
• ความีรู้
• เครือข่้าย
• สื�อ

ความีร่วมีมืีอเพื�อการลงทุนทางสังคมี
• กองทุนรวมีคนไทยใจด่็ BKIND
• กองทุนธิรรมีมีาภิบาลไทย Thai CG 

Fund
• กองทุนสื�อเพ�ือความียุติธิรรมีในสงัคมี  

(Media for Social Justice Fund)
• เทใจด็อทคอมี 

ความีรว่มีมืีอ “ร้อยพลังเปล่�ยนประเทศึ”
เพื�อขั้บเคลื�อนประเด็็นทางสังคมี
• การศึึกษาและเยาวช่น
• ผู้่สูงอายุ
• คนพิการ
• ต่อต้านคอร์รปัช่นั
• สิ�งแวด็ล้อมี
• คุณภาพช่่วติระยะสุด็ท้าย
• ฯลฯ

ความีร่วมีมืีองานสื�อสารสังคมี
• สื�อทั�วไป
• สื�อบุคคล
• สื�อองค์กร
• เครอืข้า่ยสื�อเพื�อพฒันาความียั�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�บันเซื่้นจ์ 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/



รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

รายงานประจำาปี 2563

ภาพรวมในปี 2563 ก้าวต่อไปในปี 2564 ผลการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน รายงานการเงิน ข้อมูลทั่วไป

| 82

โครงการที่ได้รับการสนับสนุน
โครงการ CAC SME Certification 

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
อ�่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�ได็ร้บัความีรว่มีมีอืในการสนับสนุนข้้อมูีลและ
ใช่ง้านข้้อมูีล จาก หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
ระหว่างประเทศึ สำานักสื�อมีวลช่น และเครือข่้าย
ภาคประช่าช่นผู้่ใช้่งานข้้อมีูลเปิด็เพื�อการต่อต้าน
คอรรั์ปช่นั

(คลิกรูปเพื่ออ่�นเพิ่มเติม)

https://www.hand.co.th/%E0%B8%BAbigopendata/
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มีจำ�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/mustshareofficial

การด็ำาเนินงานข้องตอ้งแฉในปี 2563 ได้็ข้ยายความีร่วมี
มืีอในการด็ำาเนินงานร่วมีกับหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มี 
ท้องถิึ�นและสื�อต่าง ๆ เพื�อข้บัเคลื�อนประเด็็นปัญหาให้
เกิด็การแก้ไข้เปล�่ยนแปลงขึ้�นในสังคมี โด็ยมีจ่ำานวนภาค่
เครือข่้ายและอาสาสมัีครผู้่ส่งเบาะแสในเพจต้องแฉ ด็งัน่� 
หน่วยงานภาครัฐ 24 หน่วยงาน  สำานักข่้าว 5 สำานักฯ 
กลุ่มีท้องถิึ�น 116 กลุ่มี เพจเฟซึ่บุ�ก 5 เพจ และ 
อาสาสมัีคร 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 
กิจกรรม/โครงก�ร/
ง�นรณรงค์สนับสนุน 

สื่อส�ธ�รณะเพื่อช่วยเหลือสังคม    
สนับสนุนการขั้บเคลื�อนงานข้องภาค่ภาคสังคมี

ใหเ้กดิ็ผ่ลลพัธิด้์็วยงานสื�อสาธิารณะ

• 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    
สร้างเสริมีและร่วมีข้ายายผ่ลการเข้้าถึึงพลเมีอืง

ม่ีส่วนร่วมีผ่่านกลไกแกปั้ญหาสงัคมี
ประเภทต่างๆ

ร่วมพลังสื่อเพื่อคว�มยั่งยืน    
สร้างเสริมีและพัฒนาพลังร่วมีสื�อกลุ่มีต่างๆ 
และเครือข่้ายสื�อร่วมีพัฒนาความียั�งยืน

ประเภทตา่งๆ

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 ด้็วยสถึานการณต่์างๆ 
ท่�เกดิ็ขึ้�น ทำาให้โครงการร้อยพลงัเปล่�ยน
ปรเทศึได้็ปรับเปล่�ยนแผ่นงานเพื�อใหเ้หมีาะ
สมีกับวิธ่ิการระด็มีความีร่วมีมืีอ โด็ยได้็
จัด็กิจกรรมีร่วมีกับภาคเ่ครือข่้ายในหลาก
หลายประเด็็น โด็ยในแตล่ะกิจกรรมียังคง
วัตถุึประสงค์หลักคือเพื�อข้ยายผ่ลและเสรมิี
สร้างสนับสนุนการทำางานข้ององค์กรขั้บ
เคลื�อนพัฒนาสงัคมี โด็ยการเชื่�อมีต่อ
ทรัพยากรท่�จำาเป็น

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

• แคมีเปญมืีอถืึอน่�พ�่ให้น้องเร่ยน เพื�อโครงการร้อย
พลงัการศึึกษา

• แคมีเปญ Limited Education 2020 – Commu-
nity Power เพื�อโครงการรอ้ยพลงัการศึึกษา

• โครงการชุ่มีช่นรู้ทนัผุ่่น
• โครงการมีอบห้องความีดั็นลบช่นิด็ครอบเต่ยงผู้่ปว่ย
• แคมีเปญฟิตน่�เพื�อน้อง ภายใต้ Limited Education 

2020 เพื�อโครงการรอ้ยพลงัการศึึกษา
• โครงการพัฒนาต้นแบบการสนับสนุนเด็ก็ยากจนได้็

รับอาหารท่�พอเพ่ยงและมีค่วามีปลอด็ภัย
• การระด็มีทุนผ่่าน influencer เพื�อโครงการร้อยพลัง

การศึึกษา
• กจิกรรมี Thai VI Global Forum การระด็มีทุน

เพื�อสนับสนุนโครงการรอ้ยพลังการศึึกษา

อ่�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

มูลนิธิเอ็นไลฟิ 
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

เป็นโครงการพฒันาพื�นท�่ 300 ไร่ ท่� ต.ทุ่งโพธิิ� 
อ.นาด่็ จ.ปราจ่นบุร่ เพื�อการเพิ�มีและฟ้�นฟูพื�นป่า โด็ย
ใช้่กลไกการสร้างกระบวนการเร่ยนรู้ด็้านเกษตร
ธิรรมีช่าติร่วมีกันข้องชุ่มีช่น ตามีหลักปรัช่ญาข้อง
เศึรษฐกิจพอเพ่ยง การพึ�งพาท่�ยั�งยืน เพื�อเป็นต้น
แบบข้องแหล่งเร่ยนรู้ในการจัด็การพื�นท่�ปา่ในรูปแบบ
ป่าครอบครัว และม่ีพื�นท่�การทำาการเกษตรท่�ตั�งอยู่
บนพื�นฐานการผ่ลิตอาหารท่�ยั�งยืน  ม่ีการจัด็การสิ�ง
แวด็ล้อมีและความีหลากหลายทางช่่วภาพในระบบ
การผ่ลติ รักษาวิถ่ึช่่วิตและวัฒนธิรรมีอันด่็งามีข้อง
สังคมีไว้

(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

เปน็โครงการท่�สง่เสรมิีและสนบัสนุน ในการ
บริหารจัด็การการใช่ท้รัพยากรช่ายฝัั�งโด็ยชุ่มีช่น
ใหเ้กิด็ประโยช่น์สูงสุด็และยั�งยืนข้องแหล่งอาหาร
ทะเลคุณภาพ ท่�เป็นห่วงโซึ่่สำาคัญข้องธุิรกิจ
อุตสาหกรรมีการท่องเท่�ยวข้องเมืีองกระบ่� สำาหรบั
พื�นท่�บ้านเกาะจำานั�น มีแ่หลง่หญา้ทะเลท่�อุด็มี
สมีบูรณ์มีากข้องจังหวัด็กระบ่� ท�่ม่ีความีสำาคัญ
ต่อระบบนิเวศึช่ายฝั�ัง เป็นแหลง่เพาะพันธ์ุิอนุบาล
สัตว์นำ�านานาช่นิด็ 

3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน

โครงการตอบแทนคุณระบบนิเวศ บน
พื�นที่แหลมพระนาง-ไร่เล

เป็นโครงการ ท่�ส่งเสริมีและสนับสนุน 
ผู้่ประกอบการบนพื�นท่�ให้ด็ำาเนินการพัฒนาบริเวณ
แหลมีพระนาง-ไรเ่ล ให้เป็นแหลง่ท่องเท่�ยวท่�มี่
การดู็แลรักษาสิ�งแวด็ล้อมีและระบบนิเวศึท่�สมีดุ็ล
เพื�อการยกระดั็บมีาตรฐาน ให้เป็นแหล่งท่องเท่�ยว
เชิ่งนิเวศึต้นแบบท่�ยั�งยืน โด็ยใช้่กลไกข้องการม่ี
ส่วนร่วมีข้องทุกภาคส่วน

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
พัฒนาในพื�นที่เกาะกลาง จังหวัดกระบี่

มูีลนิธิิเอ็นไลฟ รว่มีกับ บริษัท โลเคิล อไลค์ 
จำากัด็ พร้อมีด้็วยชุ่มีช่นตำาบลคลองประสงค ์
อำาเภอเมืีอง จังหวัด็กระบ่� ในความีร่วมีมืีอพฒันา
โครงการส่งเสริมีการท่องเท่�ยวเช่งิพฒันา ตามี
หลักเกณฑ์์การท่องเท่�ยวยั�งยนืสำาหรบัสถึานท�่ท่อง
เท่�ยว (GSTC-D) 

 2. การใช้กระบวนการบริหาร
จัดการพื�นที่ร่วม ในการฟิื้นฟิู
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความ
อุดมสมบูรณ์

โครงการอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล
จังหวัดกระบี่ พื�นที่เกาะพีพีเล

จากแนวคิด็ท่�จะลด็ภาระข้องระบบนิเวศึ ลด็
ผ่ลกระทบและความีเส่ยหายต่อแนวปะการัง
ธิรรมีช่าติ มูีลนิธิิเอ็นไลฟ รว่มีกับจังหวัด็กระบ่� 
กองทัพเรือ กรมีอุทยานแหง่ช่าติ สัตวป่์าและพันธ์ุิ
พืช่ กรมีทรัพยากรทางทะเลและช่ายฝัั�ง และมูีลนิธิิ
นายศึร่ผ่่อง–นางก่� ภูเกา้ล้วน ได้็ร่วมีกนัด็ำาเนิน
การสร้างอุทยานการเร่ยนรู้ใต้ท้องทะเลจังหวัด็
กระบ่�ขึ้�น ในปี พ.ศึ. 2555 โด็ยใช้่เรือหลวงท่�ปลด็
ประจำาการแล้วจำานวน 4 ลำา ได็แ้ก ่เรอืหลวงเกล็ด็
แก้ว (บริเวณเกาะพ่พ่เล) เรือหลวงโกลมัี เรือหลวง
ราว่ และเรอืหลวงตะลบิง (บรเิวณเกาะยาวาซึ่ำา) 

จากการสำารวจครั�งล่าสุด็ เมืี�อเด็อืนมีกราคมี 
2563 ท่�ผ่่านมีา พบว่า บริเวณอุทยานการเร่ยน
รู้ใต้ท้องทะเลจังหวัด็กระบ�่เป็นเสมีือนโอเอซึ่ิสท�่
ดึ็งดู็ด็สตัวน์ำ�าตา่งๆ จำานวนมีาก เปน็การเพิ�มีความี
อุด็มีสมีบูรณใ์หแ้ก่ท้องทะเล

ทั�งน่� มูีลนิธิิเอ็นไลฟ รว่มีกับจังหวัด็กระบ�่ 
กรมีประมีง กรมีทรัพยากรทางทะเลและช่ายฝัั�ง 
อำาเภอเหนือคลอง และชุ่มีช่น จัด็ทำาเข้ตรักษา
พืช่พนัธ์ุิทางการประมีง จำานวน 22.2  ไร ่เพื�อ
เป็นแหลง่เพาะพนัธ์ุิและอนุบาลสตัว์นำ�า
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ�น

8  นวัตกรรม
3 เรื่อง 54 หน่วยง�น

3 พื้นที่

• การทด็ลองการทำาถ่ึานกัมีมัีนสำาหรบัการบำาบัด็
กลิ�นในระบบบำาบัด็นำ�าเส่ย

• การทด็ลองนำากากจากการผ่ลิตอาหารมีาทำา
ปุ�ยหมัีก

• การทด็ลองนำาชั่นโรงมีาเล่�ยงในพื�นท่�
• ธินาคารนำ�าใตดิ้็นระบบปิด็ เพื�อสร้างความีชื่�น

ให้กบัพื�นท่�
• การให้นำ�าแปลงปลูกผ่่านแอพพลิเคชั่�น ทำาให้

ลด็ขั้�นตอนการให้นำ�าในพื�นท่�
• การทด็ลองนำาพันธ์ุิพชื่ข้า้วไร่ มีาปลูกในพ�ืนท่�

ด็อน 
• การทด็ลองปลูกพืช่สมุีนไพร การทด็ลอง

ปลูกพลูเหลือง
• การทำาตูอ้บพลังงานแสงอาทิตย์สำาหรับการ

แปรรูปผ่ลผ่ลิตทางการเกษตรโด็ยการอบ

• องค์ความีรู้ด้็านเกษตรธิรรมีช่าติ
• องค์ความีรู้เรื�องระบบนิเวศึในแหล่งอาศึัย

สัตว์ทะเลเท่ยมีในบริเวณอุทยานการเร่ยน
รู้ใต้ท้องทะเลจงัหวัด็กระบ่�

• องค์ความีรู้เรื�องการสำารวจปะการงัในบริเวณ
แหลมีพระนาง-ไร่เล

• ภาครัฐ – 25 หน่วยงาน
• ภาคเอกช่น – 12 หน่วยงาน
• ชุ่มีช่น - 8 ชุ่มีช่น
• สถึานศึึกษา – 9 แห่ง

• พื�นท่�บ้านเกาะจำา จ.กระบ่� – หอยชั่กต่น ธินาคารปูมีา้ 
• พื�นท่�ตำาบลคลองประสงค์ จ.กระบ่� – การเล่�ยงผึ่�งโพรงในป่าช่ายเลน
• พื�นท่�แหลมีพระนาง-ไรเ่ล – การจัด็ทำาพื�นท�่ฟ้�นฟูแนวปะการงัแหลมี

พระนาง-ไรเ่ล

กลไกนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม 

การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สร้างเครือข่าย 
พัฒนากลไกการมีส่วนร่วม 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการทรัพยากร
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ช่วยเหลือสังคม
ผ่านการช้อป

ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่สร้างแพลตฟอร์มไลฟ์สไตล์ 
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

ธุรกิจใจดีมอบร�ค�สุดพิเศษ
ให้คุณ ผ่�น Socialgiver

ค้นพบไลฟ์สไตล์ ก�รท่องเที่ยว 
และประสบก�รณ์อีกม�กม�ย

กำ�ไรทั้งหมดมอบให้กับ
โครงก�รเพื่อสังคม

ระบบนิเวศแห่ง “การให้”

เพราะว่าธุิรกิจใจด็ม่่ีทรัพยากรการบริการท่�คง
เหลือ (spare service capacity) จึงบรจิาค
บริการเหลา่นั�นให้กับ Socialgiver เพื�อเปล่�ยน
เปน็เงินทุนเพื�อสังคมี โด็ยไม่ีคิด็ค่าใช้่จา่ย เราจงึ
สามีารถึส่งต่อราคาสุด็พิเศึษน่�ให้กับคุณ!

Socialgiver คดั็สรรโรงแรมี ร้านอาหาร และ
กิจกรรมี จากแบรนด์็ชั่�นนำามีากมีาย ใหคุ้ณ 
สามีารถึช็่อปบัตรข้องข้วัญด่็ๆ ให้ตวัเองหรือเป็น
ข้องข้วัญให้กับคนท่�คุณรักและทุกบาทท�่ใช้่จ่าย
เพิ�มีกบัธุิรกิจใจด่็ถึอืเป็นการข้อบคุณและสนับสนุน
ให้ธุิรกจิรว่มีคืนกำาไรสู่สังคมี

รายได้็จากทุกการซึ่�ือ 50-70% มีอบให้โครงการ
เพื�อสงัคมีกว่า 40 โครงการทั�วไทยเพื�อท�่สรา้ง
ความีเปล่�ยนแปลงอย่างแท้จรงิทั�วประเทศึไทย
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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 ได้็ม่ีโครงการท่�เกิด็ขึ้�นเพื�อให้การสนับสนุนการบรรเทาภัยพิบัต ิ ซึึ่�งเป็นโครงการท่� 
Socialgiver เช่�ือวา่จะช่ว่ยทำาให้ปัญหาท่�เรากำาลังเจอสามีารถึถูึกแก้ไข้หรือยับยั�งได้็อย่างรวด็เร็วและทันท่
ท่�เกิด็ปัญหา

• 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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ช่วยเหลือฟิื้นฟิูสุขภาพกายและใจ
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 ด็ำาเนินการ
ผ่่าตัด็เปล่�ยนข้้อเข้่าและข้้อสะโพกเท่ยมี ให้ผู่้ป่วยข้้อเสื�อมีท่�ด็้อยโอกาส วันท่� 14-16 
กุมีภาพันธิ์ 2563 ณ โรงพยาบาลพะเยา จังหวดั็พะเยา จำานวนผู่้ป่วยทั�งสิ�น 41 ราย 
(53 ข้้อเท่ยมี) รวมีค่าใช่้จ่ายทั�งสิ�น 2,514,980.00 บาท (สองล้านห้าแสนหนึ�งหมีื�นส่�พัน
เก้าร้อยแปด็สิบบาทถึ้วน) 

โครงการเพื่อการศึกษา วันท่� 12 กุมีภาพันธิ์ 2563 มีอบทุนการศึึกษาให้แก่บุตร
ข้องนางเข้มีจิรา มี่วงอ่อน เป็นผู่้ป่วยอยู่ในการด็ูแลข้องมูีลนิธิิศึัลย์ฯ สร้างข้้อต่อช่่วิต 
จำานวน 100,000.00 บาท (หนึ�งแสนบาทถึ้วน)

โครงการเพื่อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
• วันท่� 26 มี่นาคมี 2563 บริจาคชุ่ด็ PPE สำาหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื�อต่อสู้ 

Covid-19 ให้แก่ รพ.ศึิริราช่ จำานวน 2,500 ชุ่ด็ ชุ่ด็ละ 610 บาท  รวมีค่าใช่้จ่าย
ทั�งสิ�น 1,525,000.00 บาท

• วันท่� 3 กันยายน 2563 บริจาควัสดุ็อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื�อใช่้ในการผ่่าตัด็ 
ข้้อเข้่า ให้แก่ รพ.เบตง จังหวัด็ยะลา รวมีค่าใช่้จ่ายทั�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 

ผู่้ป่วย ผู่้ดู็แลผู่้ป่วย รวมีถึึงประช่าช่นทั�วไป 
สามีารถึเปล่�ยนแปลงทัศึนคติให้เปิด็กว้างต่อ
การเร่ยนรู้ และทำาความีเข้้าใจกับแนวทางการ
ดู็แลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 
การสร้างคุณภาพช่่วิตระยะท้ายเพื�อการตาย
ด็่มีากข้ึ�น โด็ยมี่องค์ความีรู้ใน 5 มีิติ ได็้แก่ 
มีิติด็้านการแพทย์ มีิติด็้านกฎหมีาย มีิติด็้าน
จิตใจ มีิติด็้านการสื�อสาร/สังคมี และมีิติด็้าน
เศึรษฐกิจ ซึ่ึ�งจะเป็นการเพิ�มีคุณภาพช่่วิตตั�งแต่
เกิด็จนตายให้กับคนไทย

• ผ่ลิตหนังสือ “คู่มีือช่่วามีิตร:ลมีหายใจ 
สุด็ท้ายท่�เป็นสุข้” โด็ยนำาเนื�อหาจากชุ่ด็วิด่็โอ 
ค ว า มี รู้ มี า เ ร่ ย บ เ ร่ ย ง ใ น รู ป แ บ บ 
Infographic เพื�อสร้างความีรู้ ความีเข้้าใจ 
ให้เกิด็ความีตระหนักเรื�องการด็ูแลแบบ
ประคับประคอง (Palliative Care) และ
คุณภาพช่่วิตระยะท้ายใน 5 มีิติ แจก
จ่ ายให้กับโรงพยาบาลหน่วยบริการ
สาธิารณสุข้ รวมีถึึงผู่้ท่�สนใจ

• จัด็กิจกรรมี Exclusive Talk เพื�อให้ 
ผู่้สนใจประเด็็นคุณภาพช่่วิตระยะท้ายได็้
มี่โอกาสพดู็คุย แลกเปล่�ยนประสบการณ์ 
และสอบถึามีข้้อสงสัยกับผู่้เช่่�ยวช่าญอย่าง
ใกล้ช่ิด็ 

• จัด็กิจกรรมีเสวนา “ช่่วิตมี่ช่่วา ใหช้่่วิต 
ทุกวันมี่คุณภาพ ไปจนถึึงวันสุด็ท้าย” โด็ย
เช่ิญ Influencer ผู่้เช่่�ยวช่าญด็้านคุณภาพ
ช่่วิตระยะท้ายมีาเป็นวิทยากรให้ความีรู้ 
เพื�อสร้างความีตระหนักเร�ืองคุณภาพช่่วิต

ระยะท้าย เผ่ยแพร่ทางออนไลน์
• จัด็กิจกรรมีเสวนาสาธิารณะเพื�อรณรงค์

ผ่ลักดั็นนโยบาย ภายใต้แนวคิด็ “เพื�อนตาย” 
โด็ยจัด็เวท่เสวนาการดู็แลประคับประคอง 
พร้อมีส่งสารรณรงค์ ให้ภาคประช่าช่น
ร่วมีผ่ลักดั็นให้การดู็แบบประคับประคอง
ในหน่วยบริการสุข้ภาพเกิด็ข้ึ�นอย่างเป็น 
รูปธิรรมี 

(คลิกภ�พเพื่ออ่�นคู่มือชีว�มิตร)

(คลิกภ�พเพื่อชมกิจกรรมเสวน�)

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


รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

รายงานประจำาปี 2563

ภาพรวมในปี 2563 ก้าวต่อไปในปี 2564 ผลการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน รายงานการเงิน ข้อมูลทั่วไป

| 97

สนับสนุนโครงการระดมทุนของภาคีต่างๆ
สนับสนุนการระดมทุนของภาคีในช่วงสถานการณ์วิกฤตในประเทศ
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เพื่อช่วยเหลือ
สถานการณ์

แพร่ระบาดไวรัส 
COVID-19

เพื่อช่วยเหลือ
สถานการณ์ฝุ่น 

PM2.5

• รว่มีกบั Socialgiver ในโครงการ CoLIFE และ โครงการ COVID RELIEF เพื�อช่่วยเหลือ 
ผู้่ท่�ได้็รบัผ่ลกระทบจากการแพรร่ะบาด็  สามีารถึระด็มีทุนได้็  4,169,623 บาท โด็ยได็ช่้่วยเหลือ
ผู้่ท�่ได้็รบัผ่ลกระทบไปแลว้ 2,140 ครอบครวัหรอื 8,560 คน และได็ช่้่วยเหลือเรื�องอาหาร 
64,200 มี�ือ และโครงการ COVID-19 FUND for Thailand เพื�อช่่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย ์
และเจ้าหน้าท่�ท่�ปฏิบัติงาน สามีารถึระด็มีทุนได้็ 4,072,045 บาท โด็ยนำาเงนิมีาจดั็หาและบรจิาค
อุปกรณป้์องกนัภัยสว่นบุคคลใหก้บับคุลคกรทางการแพทย ์อาทิ ชุ่ด็ PPE หน้ากาก KN95 ชุ่ด็
กนันำ�า ฯลฯ มีอบให้กบัโรงพยาบาลช่นบทแล้วกว่า 200 แห่งทั�วประเทศึ

• ร่วมีกับกลุ่มีบรษัิทพร่เม่ียร์และภาค่เครือข้า่ย เทใจด็อทคอมี ใน โครงการ Negative Pressure 
Chamber ตู้ความีดั็นลบ เพื�อมีอบให้กบัโรงพยาบาลทั�วประเทศึ สามีารถึระด็มีทุนได้็ 275,339 
บาท มีอบตู้ให้กบัโรงพยาบาลได้็  100 แห่ง 

• ร่วมีกับมูีลนิธิิเพื�อคนไทยและภาค่เครือข้า่ย 
เทใจด็อทคอมี ใน โครงการรู้ทันฝุ่ัน ระด็มี
ทุนเพื�อจัด็ซืึ่�อเคร�ืองวดั็ค่าฝุ่ัน PM 2.5 มีอบ
ให้กบัศูึนยเ์ด็็กเล็ก  โรงเร่ยน และโรงพยาบาล
ชุ่มีช่นทั�วประเทศึ สามีารถึระด็มีทุนได้็ 
396,500 บาท โด็ยได้็นำาไปจัด็ซืึ่�อและสง่
มีอบเคร�ืองวัด็ค่าฝุ่ันแล้วจำานวน 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

ผู้บริหารสถึานศึกษา

ภาคีเครือข่ายการศึกษาและภาคสังคม

สถึานศึกษา

ผู้บริจาคสนับสนุน / องค์กร
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เยาวชนขาดโอกาส

สถานศึกษา

 ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้มีส่วนได้เสีย พันธกิจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองและการดำาเนินงานที่สำาคัญ

• มีอบโอกาสทางการศึึกษา
• ประคับประคองให้จบการศึึกษาข้ั�น

พื�นฐาน
• พัฒนาเยาวช่น

• นักเร่ยนได็้เข้้าถึึงการเร่ยนการสอน
ท่�มี่คุณภาพ

• ทำางานร่วมีกันเพื�อพัฒนาเยาวช่น
ข้าด็โอกาส และ พัฒนาโรงเร่ยน
เพื�อลด็ความีเหลื�อมีลำ�าทางการ
ศึึกษา

• ได็้รับโอกาสทางการศึึกษา
• มี่ท่�พ่�งพิงนอกเหนือจากบุคคลในครอบครัว
• มี่ช่่วิตท่�ด็่ข้ึ�น มี่ทางเลือกในการด็ำารงช่่วิตสามีารถึ

เล่�ยงตนเองและครอบครัวได็้

• ได็้มี่ส่วนร่วมีในการพัฒนาการศึึกษา

• การทำางานท่�มี่ประสิทธิิภาพร่วมีกับ ภาค่เครือข้่าย
และมูีลนิธิิฯ ในโครงการเพื�อพัฒนาการศึึกษาและ
เยาวช่น

• ได็้รับเครื�องมีือท่�ช่่วยพัฒนาการเร่ยนการสอน 
• พัฒนาบุคคลากรในโรงเร่ยน
• ช่่วยเหลือนักเร่ยนข้าด็โอกาสในโรงเร่ยน

• บริหารจัด็การกองทุนการศึึกษาอย่างเป็น
ระบบและมี่ประสิทธิิภาพ 

• คัด็เลือกนักเร่ยนทุนท่�มี่ความีจำาเป็นท่�สุด็ใน
การรับทุน

• ติด็ตามีดู็แลนักเร่ยนทุนอย่างต่อเนื�องผ่่าน
ช่่องทางการสื�อสารต่างๆ เพื�อลด็อัตราการ
ออกจากระบบการศึึกษา

• ปลูกฝัังจิตสำานึกท่�ด็่ เพื�อให้เยาวช่นได็้เป็น
พลเมีืองท่�มี่คุณภาพในสังคมี

• สร้ างความีเข้้ า ใจและความีร่ วมีมืีอกับ
บุคลากรในโรงเร่ยน

• ประสานการทำางานร่วมีกับคุณครูเพื�อการคัด็
กรองนักเร่ยนข้าด็โอกาสให้ได็้รับความีช่่วย
เหลือ

• รวมีกันกำาหนด็ทิศึทาง/วางแผ่นงานในการ
พัฒนาการศึึกษาในโรงเร่ยน

• จัด็การฝัึกอบรมีเพื�อเสริมีสร้างความีเข้้าใจ 
แลกเปล่�ยนเร่ยนรู้ เก่�ยวกับประสบการณ์การ
ใช่้เครื�องมีือในโรงเร่ยน
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ภาคีเครือข่าย
ด้านการศึกษา

ภาคสังคม

อาสาสมัคร

ผู้มีส่วนได้เสีย พันธกิจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองและการดำาเนินงานที่สำาคัญ

• ทำางานร่วมีกันเสมีือนหนึ�งท่มีเพื�อ
เป้าหมีายในการพัฒนาและลด็
ความีเหลื�อมีลำ�าทางการศึึกษา

• สนับสนุนการทำางานข้องแต่ละภาค่
เพื�อช่่วยเหลือสังคมีในด็้านต่างๆ 

• สามีารถึด็ำาเนินงานได็้อย่างราบรื�นและบรรลุ
วัตถึุประสงค์ตามีท่�ได็้ตั�งไว้

• การระด็มีทุนและการใช่้เงินทุนเพื�อการด็ำาเนินงาน
เป็นไปอย่างโปร่งใส

• รับทราบและติด็ตามีแผ่นการด็ำาเนินงานเพื�อ
สาธิารณะประโยช่น์ข้องแต่ละภาค่

• จัด็ทำารายงานท่�เก่�ยวข้้องตามีมีาตราฐาน
เด็่ยวกับมีูลนิธิิฯ

• เปิด็โอกาสให้บุคคลทั�วไปได็้มี่ส่วน
ร่วมีเพื�อช่่วยเหลือด็ูแลเด็็กข้าด็
โอกาส

• สามีารถึนำาเครื�องมีือ นวตกรรมี และความีรู้ความี
เช่่�ยวช่าญ ไปใช่้ในโรงเร่ยนได็้อย่างมี่ประสิทธิิภาพ

• บุคลากรในโรงเร่ยนสนับสนุน เข้้าใจ และมี่ความีรู้ 
ความีช่ำานาญในการใช่้เครื�องมีือต่างๆ ได็้เป็นอย่าง
ด็่

• ได็้ใช่้เวลาว่างให้เป็นประโยช่น์ต่อตนเองและส่วน
ร่วมี

• ได็้ใช่้ศึักยภาพ ความีรู้ ความีาสามีารถึข้องตนเอง
ในการทำางานอาสาสมีัคร

• ได็้รับประสบการณ์ ข้้อคิด็ท่�เกิด็ข้ึ�นจากการทำางาน
อาสาสมีัครเพื�อมีาปรับใช่้ในช่่วิตประจำาวัน

• ได็้รับทราบถึึงข้้อเท็จจริงข้องปัญหาการข้าด็โอกาส
และช่่องทางอื�นๆ ท่�ช่่วยเหลือได็้

• ได็้รับรุ้ถึึงผ่ลลัพธิ์ท่�เกิด็ข้ึ�นและประโยช่น์ท่�ได็้จาก
การทำางานอาสาสมีัครทั�งทางตรงและทางอ้อมี

• ลงพื�นท่�ติด็ตามีการใช่้เครื�องมีือ เก็บข้้อมูีล 
ผ่ลลัพธิ์ ปํญหาและอูปสรรคท่�เกิด็ช่ึ�น นำามีา
แก้ไข้ปรับปรุงร่วมีกัน

• ประสานงานร่วมีกันในท่มีวางแผ่นงาน
กำ าหนด็ทิศึทาง เพื� อการทำ า ง านร่ วมีกับ
โรงเร่ยนอย่างมี่ประสิทธิิภาพ

• บริหารจัด็การงานอาสาสมีัครอย่างเป็นระบบ 
เพื�อให้งานเอาสาเป็นไปอย่างต่อเนื�องและมี่
ประสิทธิิภาพ

• แสด็งผ่ลลัพธิ์ท่�เกิด็ข้ึ�นจากการปฏิบัติงาน
อาสา เด็็กๆ ได็้รับประโยช่น์และเกิด็การ
เปล่�ยนแปลงท่�ด็่ข้ึ�นอย่างไร
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ผู้บริจาคสนับสนุน
(องค์กร/ บุคคลทั่วไป)

พนักงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย พันธกิจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองและการดำาเนินงานที่สำาคัญ

• รับบริจาคเงินจากทั�งองค์กรและ
บุคคลท�ัวไปเพ�ือมีอบเป็นทุนการ
ศึึกษาและสนับสนุนการด็ำาเนินงาน
โครงการข้องมีูลนิธิิฯ 

• ทำ า ง าน เพื� อช่่ วย เหลือ เด็็กข้าด็
โอกาสและสร้างการมี่ส่วนร่วมีข้อง
สังคมี

• สนับสนุนและพัฒนาความีสามีารถึ
ข้องพนักงาน

• สร้างโอกาสและความีก้าวหน้าใน
การทำางาน

• เด็็กข้าด็โอกาสได็้รับประโยช่น์จากเงินบริจาค
• การนำาเงินบริจาคไปใช่้เป็นไปอย่างโปร่งใส

• ได็้ทำางานช่่วยเหลือสังคมี
• ผ่ลตอบแทนและสวัสด็ิการร่วมีถึึงความีมีั�นคงและ

ความีก้าวหน้าในการทำางาน
• ได็้พัฒนาความีสามีารถึและศึักยภาพ
• สภาพแวด็ล้อมีในการทำางานท่�ด็่

• จัด็ทำารายงานประจำาปี รายงานรายไตรมีาส 
รายงานการเงิน เผ่ยแพร่ในเว็บไซึ่ต์ข้องมีูล
นิธิิฯ เพื�อแสด็งผ่ลการด็ำาเนินงาน การบริหาร
จัด็การ และการนำาเงินบริจาคไปใช่้ เพื�อ
สาธิารณะประโยช่น์และการด็ำาเนินงานใน
โครงการต่างๆ 

• แสด็งผ่ลลัพธิ์ท่�เกิด็ข้ึ�นจากการสนับสนุนท่�
มูีลนิธิิฯ ได็้รับ และกิจกรรมีต่างๆ ข้องมีูล
นิธิิฯ  ผ่่านสื�อสังคมีออนไลน์อย่างสมี่ำาเสมีอ 

• การบริหารผ่ลตอบแทนและสวัสดิ็การเป็นไป
ตามีมีาตราฐาน

• จัด็การฝัึกอบรมีพนักงานเพื�อพัฒนาทักษะ
และประสิทธิิภาพในการทำางาน

• ปรับปรุงสภาพแวด็ล้อมี และเครื�องมีือ 
อุปกรณ์ต่างๆ ในการทำางาน

• จัด็กิจกรรมีเพื�อส่งเสริมีการทำางานร่วมีกัน
และความีผู่กพันในองค์กร
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รายงานการเงิน
เงินบริจาคและการใช้งบประมาณ

(มกราคม – ธันวาคม 2563)
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เงินบริจาคและการใช้งบ
ประมาณรายงานการเงิน

เงินบริจาครับ

เงินบริจาครับ
และแหล่งที่มา

เงินบริจาครับแบ่งตาม
วัตถุประสงค์

เงินบริจาคออก
เพื่อสาธารณะประโยชน์

เงินบริจาคออก
เพื่อการบริหารจัดการ

เงินบริจาคออก สถึานะทางการเงิน 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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เงินบริจาครับแบ่งตามวัตถุึประสงค์

(มกราคม – ธันวัาคม  2563)

เพื่อสนับสนุนงานที่เป็น platform เพื่อการขยายผลและงานภาคสังคมอื่นๆ ร่วัมกับภาคีต่างๆ

เพื่องานพัฒนาเยาวัชนขาดโอกาส

    รายละเอียด ล้านบาท

งานที่เป็น Platform เพื่อการขยายผล
 1. เพื่อโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน “โครงการ ฟุ้ด ฟอร์ กู้ด” 1.9
งาน สร้างการมีส่วันร่วัมเพื่อส่วันรวัม          
 1. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
  - กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย  21.6
  - กองทุนรวมคนไทยใจดี  3.4
  2. เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม Socialgiver 13.4
  3. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอื่นๆ  1.2
งานเพื่อช่วัยเหลือเด็กและเยาวัชน
 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  
งานสนับสนุนช่วัยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต
 1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเที่ยมเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล 10.3 
 “มูลนิธิศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต”
 2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย “ชีวามิตร”  4.5
   3. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้แก้ภาวะตัวเหลือง 2.5
 ในทารกแรกเกิด
โครงการรว่ัมกับภาคีในการสนับสนุนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
 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
ล�้นบ�ท

23%

29%

0%

48% สนับสนุนโครงการ
และการดำาเนินงาน
ของมูลนิธิฯ
157.1 ล้านบาท

ส นั บ ส นุ น ง า น ที่
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      
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เงินบริจาคออกเพื่อสาธารณประโยชน์และการบริหารงาน

(มกราคม – ธันวัาคม 2563)

    รายละเอียด ล้านบาท %

เพื่อสาธารณประโยชน์  313.4 96%

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน  14.1 4%  
                                
รวม    327.4 100%

เพื่อสาธารณประโยชน์
313.4 ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนการ
บริหารงาน
14.1 ล้านบาท

96%

14%
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เงินบริจาคออกเพื่อสาธารณประโยชน์ 

(มกราคม – ธันวัาคม  2563)

เพื่อสนับสนุน งานที่เป็น platform เพื่อการขยายผลและงานภาคสังคมอื่นๆ ร่วัมกับภาคีต่างๆ

เพื่องานพัฒนาเยาวัชนขาดโอกาส

    รายละเอียด ล้านบาท

งานที่เป็น Platform เพื่อการขยายผล
 1. ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน “โครงการร้านปันกัน” 52.4
    2. เพื่อโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน “โครงการฟู้ดฟอร์กู้ด” 5.0
งานสร้างการมีส่วันร่วัมเพื่อส่วันรวัม          
 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
งานช่วัยเหลือเด็กและเยาวัชน
 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
งานสนับสนุนชว่ัยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต
 1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเที่ยมเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล  5.8
    “มูลนิธิศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต”
 2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย “ชีวามิตร” 3.4
    3. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้แก้ภาวะตัวเหลืองในเด็กแรกเกิด 2.5 
โครงการรว่ัมกับภาคีในการสนับสนุนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
 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
ทำางานเพื่อสังคม
ร่วมกับภาคีต่างๆ 
163.3 ล้านบาท

งานพัฒนาเยาวชน
ขาดโอกาส
150.1 ล้านบาท
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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
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สถึานะทางการเงิน ยอดคงเหลือ

  รายละเอียด ล้านบาท 
 
 เงินทุนยกมา (1 มกราคม 2563) 75.5
       
 รับบริจาค  328.0

 บริจาคออก  327.4
     
      คงเหลือ 31 ธันวัาคม 2563  76.1
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ข้อมูลทั่วไป

ปัจจัยความเสี่ยง
โครงสร้างการจัดการคณะกรรมการ

นโยบายพัฒนาบุคลากร
ติดต่อมูลนิธิฯ
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ปัจจัยความเสี่ยง

• การเตร่ยมีความีพร้อมีในการรับมืีอกับสถึานการณ์ท่�ไม่ี
คาด็คิด็ ในป ี 2563 ทั�วโลกได็รั้บผ่ลกระทบอย่างมีาก
จากสถึานการณก์ารแพร่ระบาด็ข้องไวรัส COVID1-19  
รวมีถึึงมูีลนิธิิฯ เองกไ็ด้็รับผ่ลกระทบเช่่นกนั ทั�งในด้็าน
การทำางาน การระด็มีทุน และการดู็แลนักเร่ยนทุน 
มูีลนิธิิฯ ได้็ด็ำาเนินการปรบัแผ่นงาน การทำางานข้อง 
เจา้หนา้ท่�และ อาสาสมีคัร  การติด็ตามีดู็แลนกัเร่ยนทุน 
โด็ยเฉพาะนักเร่ยนท่�ม่ีความีเส่�ยงท�่จะต้องออกกลางคั�น
เนื�องจากผู้่ปกครองได้็รับผ่ลกระทบจากการสูญเส่ย 
รายได้็ ฯลฯ 

• การมีอบทุนการศึึกษาแกเ่ยาวช่นข้าด็โอกาส เป็นการ
สนับสนุนทุนระยะยาวต่อเนื�อง 3-6 ปีต่อคน ด็งันั�นจงึ
อาจจะม่ีความีเส่�ยงใน กรณ่ความีผั่นผ่วนข้องสถึานการณ์
ทาง เศึรษฐกจิท�่จะเกดิ็ขึ้�นในแตล่ะป ีมูีลนธิิิฯ จึงได็เ้ตร่ยมี
การสำารองเงนิทุนการศึึกษาไว้ 50% เพื�อให้มัี�นใจได้็ว่า
จะสามีารถึสนับสนุน ทุนการศึึกษาให้นักเร่ยนได้็จนครบ
ตามีท่� ตั�งใจไว้ 

• “โครงการร้อยพลังการศึึกษา” งานเพื�อการ พฒันาเยาวช่น 
เป็นการทำางานร่วมีกับภาค่ การศึึกษาและโรงเร่ยนในเครือ
ข่้าย ซึึ่�ง เป็นการทำางานในระยะยาวและต้องอาศัึย เวลา 
เพื�อทำาความีเข้้าใจ ปรับตัว แกไ้ข้ ปัญหา และประสาน
งานกนัอยา่งเปน็ระบบ การติด็ตามีผ่ลการทำางาน รวมี
ถึึงการให ้ความีรู้และเปน็ท�่ปรกึษาใหกั้บบุคลากรท�่ เก�่ยวข้้อง
จึงเป็นสิ�งสำาคัญ เพื�อให้แนใ่จได้็ว่า แต่ละเครื�องมีอืต่างๆ 
ในโครงการฯ จะเป็นประโยช่น์ให้กับนักเร่ยนข้าด็โอกาส
ได้็จริง 

• การคัด็เลือกนักเร่ยนทุนเป็นงานสำาคญัลำาดั็บแรกในการ
มีอบทุนการศึึกษาแก่เด็็กข้าด็ โอกาสท่�ม่ีความีจำาเป็นท่�สุด็ 
ดั็งนั�น กระบวนการคัด็เลือกจึงต้องอาศัึยความีคิด็ เหน็
ข้องคุณครูท่�อยู่ใกลชิ้่ด็และรู้จักเด็็กๆ เป็นอย่างด่็ รวมี
ถึงึระบบการสมัีครออนไลน์ จะต้องม่ีความีแมีน่ยำาในการ
จัด็เก็บและ วิเคราะห์ข้้อมูีลท่�ได้็รับ 

• เพื�อให้การทำางานข้องมูีลนิธิิฯ ทั�งในด้็านการ ช่่วยเหลือ
เยาวช่นข้าด็โอกาสและการสร้าง ความีรว่มีมืีอเป็นไปอย่าง
ต่อเนื�องและม่ี ประสิทธิิภาพ มูีลนิธิิฯ จึงม่ีขั้�นตอนใน
การ พิจารณาคัด็เลอืกบุคลากรท่�ม่ีความีเหมีาะ สมีใน
การปฏิบัติงาน ร่วมีถึึงการพัฒนา ศัึกยภาพและข้ยาย
อัตรากำาลังให้สอด็คล้อง กับแผ่นงานท่�ได้็ตั�งไว้ในแต่ละ
ปี ลด็อัตรา การ เข้้า-ออก ข้องพนักงานเพื�อรักษา ทรัพยากร
บุคคลท่�ม่ีความีรู้และเข้้าใจในงาน เป็นอยา่งด่็
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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 เอี่ยมรุ่งโรจน ์ กรรมการและเหรัญญิก

นายสุรเดช บุณยวัฒน กรรมการ

นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย ์ กรรมการ

นางกฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ กรรมการ

นางสาวทิพย์ชยา พงศธร กรรมการ

นางสาวโมนา ศิวรังสรรค ์ กรรมการและเลขานุการ 
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การดูแลและพัฒนาบุคคลากร

แม้ีในปี 2563 ประเทศึไทยจะประสบปัญหาสถึานการณ์การ
แพร่ระบาด็ไวรัส COVID-19 การดู็แลบุคลากรด้็านการพัฒนา
ศัึกยภาพและความีอยู่ด่็ม่ีสุข้ ยังคงเป็นส�ิงสำาคัญท่�ตอ้งด็ำาเนนิ
การอย่างต่อเนื�อง ด้็วยแนวทางและการด็ำาเนินการตา่งๆ ด็งัน่�

• มุ่ีงพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื�องในศึักยภาพด็้านต่างๆ 
เพื�อให้เกดิ็การปฏิบัตงิานท่�มีป่ระสิทธิิภาพ เช่่น การพัฒนา
ศัึกยภาพให้กบัพนกังานระด็บัเจา้หนา้ท่� และระด็บัหัวหน้า
งานขึ้�นไป ท่�ตอ้งออกปฏิบัตหิน้าท่�ในการทำากจิกรรมีเพื�อ
สังคมีให้เกิด็ความียั�งยืน ด็ว้ยการแก้ไข้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ การออกแบบความีคิด็ในเช่งิสร้างสรรคแ์ละวางแผ่น
งานเปน็ขั้�นตอน ผ่่านหลกัสูตร Design Thinking  
การบริหารจัด็การโครงการก็เป็นสิ�งสำาคญัในการสรา้งความี
ยั�งยืนในสังคมีจึงได็ม่้ีการจดั็อบรมีหลกัสูตร Proactive 
Project Management เพื�อให้บรรลุผ่ลสำาเรจ็ตามี 
เป้าหมีายและวตัถุึประสงคท่์�กำาหนด็  สำาหรบัการทำางาน
ร่วมีกันผู้่ม่ีส่วนได็ส้ว่นเสย่ เครือข้า่ยตา่งๆ น�ัน การสร้าง
ความีเข้้าใจในความีแตกต่างข้องบุคคลใหส้ามีารถึ เข้้าใจ 

เข้้าถึึง และเกิด็การทำางานร่วมีกันอย่างม่ีประสิทธิิภาพ 
พนักงานได้็เข้้ารว่มีหลักสูตร Enneagram  อ่กทั�งยงั
รวมีถึึงการพัฒนาพนักงานระดั็บปฏิบัติการหน้าร้าน 
ปันกนั โด็ยมูีลนิธิิฯ มุ่ีงหวงัให้พนักงานเกดิ็ความีตระหนัก
รู้ถึึงการเป็นผู่เ้ช่�ือมีตอ่โอกาส และจิตสำานกึการใหบ้ริการ 
ผ่่านการเร่ยนรู้ในห้องเร่ยนผ่สมีผ่สานกับการจำาลอง
สถึานการณ์เสมืีอนจริงเพื�อให้พนกังานปฏิบติังานได็ต้ามี
ขั้�นตอนมีาตรฐานอย่างม่ีประสิทธิิผ่ล ผ่่านหลักสูตรการ
ให้บรกิารท่�เป็นเลศิึสไตล์ปันกนั  ในรูปแบบการเร่ยนรู้
ระหว่างห้องเร่ยนและออนไลน์ มุ่ีงเน้นเรื�อง จิตสำานึกงาน
บริการ การวิเคราะห์จุด็แข็้งจุด็อ่อนข้องร้าน ช่่องทาง 
ส่งเสรมิีการข้ายใหม่ี เพื�อวางแผ่นและเตร่ยมีรับมืีอกับ
สถึานการณก์ารแพรร่ะบาด็ตลอด็ป ี2563

• การดู็แลพนักงานใหม่้ีช่่วติความีเป็นอยู่ท�่ด่็นั�น ในปี 2563 
เรามุ่ีงเน้นการสง่เสริมีใหพ้นกังานเรย่นรูก้ารรักษาสุข้ภาพ
ใหห่้างไกลไวรัส COVID-19  ประช่าสมัีพนัธ์ิข้้อมูีลเข้ต
และพ�ืนท่�เส�่ยง สง่เสรมิีใหป้ฏิบติัตนตามีหลักสุข้อนามัีย
ท่�ด่็ ทั�งข้ณะปฏิบัตหิน้าท่� และการใช่ช่้่วิตประจำาวนักับ
บุคคลในครอบครัว  จากการแพรร่ะบาด็ข้องเชื่�อไวรสั
ได้็ม่ีมีาตรการทำางานท่�บ้านได้็ (Work from Home) เพ�ือ
หล่กเล่�ยงความีเส่�ยง ความีแออัด็ จากการเดิ็นทางและ
การปฏิบัติงานร่วมีกันท�่สำานกังาน การจดั็หาเจลแอลกฮ่อลล์
ล้างมืีอและหน้ากากอนามีัยให้เพ่ยงพอคลอบคลุมีกับ
พนักงานสำาหรับการปฏิบัติงานทุกพื�นท่� รวมีถึึงมีาตรการ
ด้็านสุข้อนามัียตา่งๆ ตามีคำาแนะนำาข้องกระทรวงสาธิารณสุข้ 

รวมีถึึงการให้คำาปรึกษาแก่พนักงานท�่ม่ีความีวิตกกังวล
สำาหรับกรณ่ท่�ม่ีความีจำาเป็นตอ้งเดิ็นทางไปในพื�นท่�เส่�ยง 
เพื�อให้เกิด็การดู็แลอย่างต่อเนื�องทั�งทางด้็านร่างกายและ
จิตใจ

• การดู็แลเรื�องรายได็ข้้องพนักงานนั�น มูีลนธิิฯิ มุ่ีงหวงัให้
พนักงานได้็รบัผ่ลกระทบน้อยท่�สุด็ภายใต้ภาวะวิกฤต ซึ่�ึง
พนักงานบางส่วนได้็รับผ่ลกระทบจากการประกาศึปิด็
สถึานท่�ปฏบัิตงิานข้องรา้นชั่�วคราว เราพยายามีบรรเทา
ผ่ลกระทบจากการหยุด็งาน เช่่น การสรรหางานอื�นๆ โด็ย
การมีอบหมีายให้ปฏิบัติงานธุิรการ และงานคลังสนิค้า 
เปดิ็ร้านเพื�อจำาหนา่ยอาหารฯ การจัด็อบรมีพัฒนาทกัษะ
ต่างๆ  โด็ยมูีลนธิิิฯ ทำาหน้าท�่ติด็ตามีประสานงานกบั 
ภาครัฐสำาหรับเงินช่่วยเหลือกรณ่การว่างงานเนื�องจาก
เหตุสุด็วิสยัควบคู่กันไป ตลอด็จนสง่เสริมีให้พนักงาน
ทบทวนการใช้่จา่ย และปรบัลด็ค่าใช้่จ่ายท�่ไม่ีจำาเป็นลง 
เพื�อให้สามีารถึประคับประคองสถึานภาพทางการเงินข้อง
พนักงานเพื�อผ่่านวิกฤติน่�ไปได้็ร่วมีกนั

• การจัด็กิจกรรมีส่งเสริมีการออกกำาลังกายเพื�อให้มีร่่างกาย
แข็้งแรงและออกแบบโปรแกรมีเพื�อให้การออกกำาลังกาย 
1 นาท่เท่ากบั 1 บาทเป็นเงินสมีทบกิจกรรมีทางสังคมี 
โด็ยมุ่ีงเน้นการตระหนักถึึงการช่่วยเหลอืสังคมีนอกเวลา
ปฏิบัติงาน ซึึ่�งผ่ลลัพธ์ิจากกิจกรรมีน่�ม่ีการออกกำาลังกาย
รวมี 42,854 นาท่หรือเป็นเงินช่่วยเหลอืกจิกรรมีทางสงัคมี
เท่ากับ 42,854 บาท
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