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รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์...
ดำ�เนินงานโดยตรง
วิสัยทัศน์
เด็็กไทยทุุกคนควรได้้รัับโอกาสและเข้้าถึึง
การศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพและการปลููกฝัังที่่�ดีี โดย
เฉพาะเด็็กขาดโอกาสควรได้้รัับความช่่วยเหลืือ
เป็็นลำำ�ดัับแรก โดยทุุกคนในสัังคมมีีส่่วนช่่วยแก้้ไข
ปััญหาการศึึกษาไทยได้้ด้้วยการช่่วยเหลืือตาม
กำำ�ลัังและศัักยภาพที่่�มีีทั้้�งในรููปแบบทุุนทรััพย์์และ
ทุุนมนุุษย์์ นอกจากเรื่่�องการศึึกษาแล้้วมููลนิิธิิฯ
ยัังให้้ความสำำ�คััญในประเด็็นทางสัังคมอื่่�นๆ ไป
พร้้อมกัันด้้วยเพราะทุุกปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นในสัังคม
ย่่อมมีีความเกี่่�ยวเนื่่�องสััมพัันธ์์ต่่อกััน

พันธกิจ
• ช่่วยเหลืือเยาวชนขาดโอกาสได้้เข้้าถึึงการ
ศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพ
• ลดความเหลื่่�อมล้ำำ�� ทางการศึึกษาและอััตรา
การออกจากระบบการศึึกษา โดยการสร้้าง
เครืือข่่ายความร่่วมมืือระหว่่างโรงเรีียน ภาคีี
การศึึกษา เพื่่�อพััฒนาการเรีียนการสอนและ
การเสริิมสร้้างคุุณธรรมจริิยธรรมในโรงเรีียน
• สร้้างการมีีส่่วนร่่วมของคนในสัังคม องค์์กร/
ภาคีี ผ่่านการระดมทุุนและการทำำ�งานอาสา
สมััครอย่่างเป็็นระบบ
• ดำำ�เนิินงานโครงการที่่�เป็็นกลไก (platform)
การระดมทุุนและความร่่วมมืือ เพื่่�อการ
ขยายผลทางสัังคม
• สนัับสนุุนการทำำ�งานของภาคีีที่่�ทำำ�งานเพื่่�อ
สัังคมในประเด็็นที่่�หลากหลาย

สร้างโอกาส
ทางการศึกษา
และพัฒนาเยาวชน
ขาดโอกาส

สร้างการมีส่วนร่วม
เพื่อช่วยเหลือ
เยาวชนขาดโอกาส

ความร่วมมือเพื่อสร้าง
การเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม
Collaboration for Change

สนับสนุนภาคีเพื่อสังคม
เพื่อการขยายผล
งานสนับสนุน

รายงานประจำ�ปี 2563
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ภาพรวมในปี 2563
ภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ทั่่ว� โลก
และในประเทศไทย ซึ่่�งส่่งผลต่่อเศรษฐกิิจและสัังคม รวมไปถึึง
การเลื่่�อนการเปิิดภาคเรีียนปีีการศึึกษา 2563 ออกไปประมาณ
หนึ่่ง� เดืือนครื่่ง� จากปกติิ 16 พฤษภาคม ไปเป็็นวัันที่่� 1 กรกฏาคม
2563 และนัักเรีียนส่่วนใหญ่่ต้้องปรัับตััวกัับการเรีียนออนไลน์์
ซึ่่�งยิ่่�งตอกย้ำำ��ความเหลื่่�อมล้ำำ��ให้้เห็็นชััดขึ้้�น การดำำ�เนิินการในปีี
2563 ของมููลนิิธิิฯ จึึงมีีการขยัับ/ปรัับเปลี่่�ยนไปตามช่่วงเวลา
เปิิด-ปิิดเทอมเช่่นกััน แต่่มููลนิิธิิฯ ยัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อให้้ได้้ผลลััพธ์์ตามที่่�ตั้้�งเป้้าหมายไว้้ให้้ได้้มากที่่�สุุด โดยในปีี
2563 มีีนัักเรีียนขาดโอกาสที่่�ได้้รัับความช่่วยเหลืือผ่่านโครงการ
ต่่างๆ ที่่�มููลนิิธิิฯ ดำำ�เนิินงานโดยตรง 38,000 คน อีีกทั้้�งส่่งเสริิม
ให้้มีีกระบวนการพััฒนาคุุณธรรมในโรงเรีียนโดยมีีโรงเรีียนต่่างๆ
ที่่�อยู่่�ในเครืือข่่าย ดัังนี้้� โครงการทุุนการศึึกษา 2,100 โรงเรีียน
โครงการพััฒนาโรงเรีียนคุุณธรรมม 410 โรงเรีียน โครงการ
ร้้อยพลัังการศึึกษา 85 โรงเรีียน รวมทั้้�งหมด (ไม่่นัับโรงเรีียน
ที่่ทั� ับซ้้อนกััน) กว่่า 2,400 โรงเรีียน เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสเข้้าถึึง
การศึึกษา พััฒนาคุุณภาพการศึึกษา และพััฒนาทัักษะชีีวิิต

รายงานประจำ�ปี 2563

ในส่่วนการประคัับประคองนัักเรีียนที่่�ขาดที่่�พึ่่�ง นอกเหนืือ
จากงานดููแลติิดตามนัักเรีียนทุุนที่่�ทำำ�ตามปกติิอยู่่�แล้้ว มููลนิิธิิฯ
ได้้ริิเริ่่�มจััดตั้้�งชุุมนุุมนัักเรีียนทุุนยุุวพััฒน์์ร่่วมกัับ 14 โรงเรีียน
ในเครืือข่่าย เพื่่�อเปิิดพื้้�นที่่�ให้้นัักเรีียนได้้พััฒนาทัักษะการดำำ�เนิิน
ชีีวิิต รู้้�จัักตนเอง เห็็นคุุณค่่าในตนเอง การตั้้�งเป้้าหมายในชีีวิิต
ฯลฯ ในส่่วนการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชน ได้้ริิเริ่่�มนำำ�ร่่อง
โครงการสร้้างความร่่วมมืือระหว่่างโรงเรีียนและชุุมชนเพื่่�อ
บููรณาการ การเรีียนรู้้�สู่่�การพััฒนาทัักษะอาชีีพ (Community
Engagement) ร่่วมกัับ 3 โรงเรีียน
นอกจากนี้้�มููลนิิธิิฯ ยัังคงทำำ�งานในส่่วนของการสร้้างการ
รัับรู้้�เกี่่�ยวกัับการขาดโอกาสทางการศึึกษาเพื่่�อสร้้างการมีีส่่วน
ร่่วมในการช่่วยเหลืือเยาวชนขาดโอกาส ทั้้�งในรููปแบบของการ
ทำำ�งานอาสาสมััคร การสนัับสนุุนเงิินทุุนการศึึกษา การบริิจาค
สิ่่�งของ
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เด็็กขาดโอกาส ได้้เข้้าถึึงการศึึกษา

ได้รับโอกาสทางการศึกษา
นักเรียนทุนในความดูแล
คน

9,120

ข้อมูลทั่วไป

น้ำำ��ใจและความช่่วยเหลืือที่่�ได้้รัับ

ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางการศึึกษา
โรงเรียนในเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา
โรงเรียน ใน จังหวัด

85

รายงานการเงิน

30

รับบริจาคเพื่อโครงการ ทุนการศึกษา, โครงการ
ร้อยพลังการศึกษา และโครงการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม

69.6

ล้านบาท

อาสาสมัครร่วมพัฒนาเยาวชน

103

มีนักเรียนที่จะจบการศึกษาในเดือน
เมษายน2564 ประมาณ
คน

600

คน

มีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์ 3 ด้านหลัก ดังนี้
นิเทศอาสา

52

อัตราคงอยู่ของนักเรียนทุน

79.1%

90.1%

กำ�ลังจะจบ ม.6
หรือ ปวช. 3
ในเดือน เม.ย.64

จบ ม. 3 และเรียนต่อ ม.4
หรือ ปวช. 1
ในปีการศึกษา 2563

รายงานประจำ�ปี 2563

เข้าถึงการศึกษา
คน

9,120

คุณภาพการศึกษา
คน

16,000

ทักษะชีวิต

38,280 คน

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

คน

วิทยากรอาสา

27

คน
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ความก้้าวหน้้าในการทำำ�งานเพื่่�อช่่วยเหลืือเยาวชนขาดโอกาส

งานทุนการศึกษา “ส่งน้องเรียนสร้างเด็กดี”
2560 2561 2562

2563

จำ�นวนนักเรียน
ขาดโอกาส
ในความดูแล (คน)

6,102

7,689

10,082

9,120

เงินทุนการศึกษา	
ที่มอบให้ / ล้านบาท

43.6

61.8

70.5

66.4

จำ�นวนสะสมเยาวชน กว่า	กว่า	กว่า	กว่า*
ขาดโอกาสที่ได้รับ 11,000
14,000
17,000
17,000
คน
คน
คน
คน
ทุนการศึกษา	
*หมายเหตุ: ปี 2563 เป็นนักเรียนทุนต่อเนื่อง ไม่ได้เปิดรับนักเรียนทุนรายใหม่เพิ่ม

รายงานประจำ�ปี 2563

งานพัฒนาเยาวชน โครงการร้อยพลังการศึกษา
2560 2561 2562

2563

จำ�นวนโรงเรียน
52
ที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยพลังการศึกษา/
โรงเรียน

82

84

85

พื้นที่การดำ�เนินการ
โครงการ/จังหวัด

30

30

30

จำ�นวนภาคีการศึกษา 5
/องค์กร

6

6

5

เงินทุนสนับสนุน
/ ล้านบาท

35.2

44.7

78.3

92.1

จำ�นวนนักเรียน
ที่ได้รับประโยชน์

กว่า	กว่า	กว่า
14,000
15,000
15,000
คน
คน
คน

26

กว่า
38,000
คน
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• ลดอัตราการออกจากระบบการศึกษา โดยดูแล ติดตาม และ
ประคับประคองนักเรียนทุนใหเรียนจบ ม.6 / ปวช.3
• รวมกับโครงการรอยพลังการศึกษาในการขยายเครื่องมือใน
โครงการฯ ไปสูโรงเรียนอื่นๆ เพื่อนักเรียนขาดโอกาสไดรับ
ประโยชนจากการใชเครื่องมือเพิ่มมากขึ้น
• พั ฒ นาการทํ า งานร ว มกั บ ครู แ ละนั ก เรี ย นแกนนํ า ผ า น
“ชุมนุมนักเรียนทุนยุวพัฒน” เพื่อสรางความยั่งยืนในระบบ
การดู แ ลและประคั บ ประคองนั ก เรี ย นทุ น ในโรงเรี ย น

ขยายผลรวมกับภาคี
• ภาคีเครือขายรอยพลังการศึกษามีสวนรวมและมีความเปน
เจาของรวมกัน
• สรางความรวมมือกับหนวยงาน/สถานประกอบการในทองถิน่
เพื่ อ ช ว ยพั ฒ นาเยาวชนผ า นโครงการร อ ยพลั ง การศึ ก ษา
• สนับสนุนการทํางานเพือ่ สังคมรวมกับ ภาคี/องคกรในประเด็น
สังคมดานตางๆ

• สรางความรวมมืออยางตอเนื่องในการชวยเหลือสังคมและ
เยาวชนขาดโอกาสจากงานอาสาสมัครและการระดมทุน
• สรางความรวมมือสือ่ / บุคคลที่มีชื่อเสียง เพื่อการรับรูเกี่ยว
กับเยาวชนขาดโอกาส ผานงานสื่อสารประชาสัมพันธ การมี
สวนรวมกับแคมเปญระดมทุน ระดมสิง่ ของ ฯลฯ ทัง้ ในรูปแบบ
สื่อออนไลนและออฟไลน

รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

ภาพรวมในปี 2563

ก้าวต่อไปในปี 2564

ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

งานที่มูลนิธิดำ�เนินงานโดยตรง
ผลการดำ�เนินงานเพื่อการศึกษาและสร้างการมีส่วนร่วม

มอบทุนการศึกษา

สร้างการมี
ส่วนร่วม

“ส่งน้องเรียน
สร้างเด็กดี”

เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในโรงเรียน

โดย สถาบันพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์
พัฒนาเยาวชน ร่วมกับ

“ร้อยพลังการศึกษา”

โดย ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ
รายงานประจำ�ปี 2563
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เยาวชนขาดโอกาสทีอ่ ยูในวัยเรียนชัน้ ม.1 – ม.6
และ ปวช. 1- ปวช. 3

• เพือ่ ใหเยาวชนขาดโอกาสไดเขาถึงการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
• เพือ่ ลดอัตราการออกจากระบบการศึกษาดวยการดูแลติดตาม
ประคับประคอง ใหเด็กๆ ไดเรียนจนจบจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
• เพือ่ ปลูกฝงจิตสํานึกทีด่ คี นพบศักยภาพในตนเอง มีทางเลือก
ในชีวติ สามารถเลีย้ งดูตนเอง/ครอบครัว และเติบโตเปน
พลเมืองคุณภาพในสังคมตอไป

มีจาํ นวนนักเรียนขาดโอกาสไดรบั ความชวยเหลือและอยูในความ
ดูแล 9,120 คน แบงเปน นักเรียนทุนสายสามัญ 7,389 คน
สายอาชีพ 1,677 คน และทุนพิเศษ 54 คน โดยมีจาํ นวนเงินทุน
การศึกษาทีม่ อบให ในป 2563 มูลคาเทากับ 66.4 ลานบาท

สายสามัญเทอมละ 3,500 บาท ตอเนื่องจนจบ ม.6
สายอาชีพเทอมละ 7,000 บาท ตอเนื่องจนจบ ปวช.3

รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

ภาพรวมในปี 2563

ก้าวต่อไปในปี 2564

ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

จำ�นวนนักเรียนทุนที่อยู่ในความดูแล
(ณ 31 ธันวาคม 2563)

9,1คน20

ภาคเหนือ
1,902 คน

ภาคกลาง
2,005 คน

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
2,738 คน

ปวช.3
คน

301

ปวช.2
คน

13

54

642

ภาคตะวันตก
720 คน

ม.2

ปวช.1
คน

ภาคตะวันออก
515 คน

734

ม.6

2,340 คน

346 คน

จำ�นวนนักเรียนทุน
แบ่งตามชั้นเรียน

ม.5

1,079 คน
ภาคใต้
1,240 คน

รายงานประจำ�ปี 2563

ทุนพิเศษ
คน

ม.1
คน

ม.3
ม.4

1,069 คน

2,542 คน
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จํานวนนักเรียนทุน
(แบ่งเป็นสายการเรียน)

68.19%

ทุนสายสามัญ (ม.1- ม.6)
จํานวน 7,389 คน

จํานวนนักเรียนทุน (หญิง)
6,219 คน
31.81%

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

จํานวนนักเรียนทุน (ชาย)
2,901 คน

การดูแลติดตามนักเรียนทุน
เนือ่ งจากเยาวชนขาดโอกาสในมูลนิธยิ วุ พัฒนสว นใหญแลว
จะมาจากครอบครัวทีเ่ ปราะบาง ขาดการดูแลเอาใจใส ขาดทีพ่ ง่ึ และ
การชีแ้ นะแนวทางในการเรียน การใชชวี ติ ประจําวัน ฯลฯ ดังนัน้
นอกจากการใหทนุ การศึกษาแลว มูลนิธฯิ ยังใหความสําคัญในการ
ดูแลติดตามนักเรียนทุน เปนทีป่ รึกษาและใหกาํ ลังใจ เพือ่ ประคับ
ประคองใหเด็กๆ ยังคงอยูใ นระบบไมออกกลางคัน ผานชองทางการ
สือ่ สารตางๆ โดยเจาหนาทีม่ ลู นิธฯิ และอาสาสมัคร
นอกจากนีม้ ลู นิธฯิ ไดรเิ ริม่ จัดตัง้ “ชุมนุมนักเรียนทุนยุวพัฒน”
(YBF Club) ในการดูแลนักเรียนทุนในโรงเรียนเพือ่ ดูแลประคับ
ประคองนักเรียนทุนในโรงเรียนผานกระบวนการเลน การลงมือ
ปฏิบตั แิ ละกระบวนการกลุมในคาบชุมนุมฯ

กับนักเรียนทุน

กิจกรรม
ในโรงเรียน

สาระดีๆ

• ชุมนุมนักเรียนทุนยุวพัฒน
•
•
•
•

การพูดคุยทางโทรศัพท
การเขียนจดหมาย
การแชทผานสือ่ ออนไลน
การลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มติดตาม

• ยุวพัฒนสาร
• Content ใน facebook
กลุมปดนักเรียนทุน
ยุวพัฒน

เพื่อสรางการรับรูเกี่ยวกับวัตถุประสงค
เปาหมาย ประโยชนที่จะไดรับจากชุมนุม รวมถึง
พัฒนาศักยภาพและทักษะครูและนักเรียนแกนนํา
ดังนี้
ครูแกนนํา ไดแก ทักษะการนํากิจกรรม,
ทั ก ษะการให ข  อ มู ล ย อ นกลั บ และทั ก ษะการตั้ ง
คําถามเพื่อถอดบทเรียน
นักเรียนแกนนํา ไดแก ทักษะการกลา
แสดงออก, ทักษะการสือ่ สาร และทักษะการทํางาน
รวมกับผูอื่น
โดยจัดกิจกรรม 2 รุน
• 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

รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

ภาพรวมในปี 2563

ก้าวต่อไปในปี 2564

ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ชุมนุมนักเรียนทุน

การดูแลติดตาม
ผ่านการสื่อสารกับนักเรียนทุน

• มีีโรงเรีียนที่่�เข้้าร่่วมโครงการ 14 โรงเรีียน ครููแกนนำำ� 18
คน นัักเรีียนแกนนำำ� 43 คน และมีีนัักเรีียนที่่�อยู่่�ในชุุมนุุม
337 คน

• นัักเรีียนทุุนได้้รัับการติิดตามจากการโทรพููดคุุยและเยี่่�ยม
ติิดตามที่่�โรงเรีียนจำำ�นวน 5,024 คน คิิดเป็็น 55% ของ
จำำ�นวนนัักเรีียนทุุนทั้้�งหมด (ข้้อมููล พ.ย.63)

ผลการประเมินตนเองของนักเรียน
ในชุมนุมฯ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
(จำ�นวนผู้ตอบ Pre-Test 207 คน Post-test 165 คน)

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

ได้มีการคิดถึงในตัวเรา
คิดว่าคนอื่นเป็นแบบไหน
ได้สนิทกับพี่ๆ น้องๆ
และดูแลกันเหมือนพี่น้องค่ะ

การตั้งเป้าหมายในชีวิต

2.70
2.79

คะแนนเต็ม 4

การคิดตัดสินใจและแก้ไขปัญหา

2.70
2.72

การเห็นคุณค่าในตนเอง

2.84
2.87

การรู้จักตนเอง / ตระหนักรู้ในตนเอง

2.94
2.91

Pre-test
รายงานประจำ�ปี 2563

ครูช่วยให้คำ�แนะนำ�
ให้คำ�ปรึกษา
และใจดีด้วยค่ะ

ได้รู้เกี่ยวกับความคิดของเพื่อนๆ
ได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำ� ได้ทำ�ความรู้จัก
กับเพื่อนๆ มากขึ้นค่ะ

Post-test
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F
สื่อสรางสรรค สาระประโยชนเกี่ยวกับการเรียน
การใช ชี วิ ต ทั ก ษะอาชี พ เรื่ อ งเล า จากรุ  น พี่ ฯลฯ
จัดพิมพและสงออกใหกับนักเรียนทุน ปละ 4 ฉบับ
การดูแลโดยพี่ๆ ยุวพัฒนและพี่เลี้ยง
อาสาผานทางสื่อออนไลน ใน Facebook
กลุมปดนักเรียนทุน โดยมีเนื้อหาสาระ
ชวนคุย ชวนคิด และใหทักษะการเรียน
การใชชีวิต
ตัวอยางประเด็นการใหคําปรึกษา
• การเรียน ไดแก การเรียนทัว่ ไป การเรียนตอ,
การประกอบอาชีพ
• การใชชีวิตวัยรุน ไดแก ความสัมพันธ
และปญหาในครอบครัว, เพือ่ น, ความรัก
การรั บ มื อ และการจั ด การกั บ อารมณ
• ดานลบตางๆ

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

รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

ภาพรวมในปี 2563

ก้าวต่อไปในปี 2564

ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

เพราะโอกาสที่ได้รับ
เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต
ที่เปลี่ยนแปลง
การได้รับโอกาสในวันนั้น
วันนี้ ... มีอดีตนักเรียนทุนมากมาย
ได้เริ่มต้นต่อยอดชีวิตของพวกเขา
ไปสู่ความฝันที่ได้ตั้งใจไว้

รายงานประจำ�ปี 2563
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ที่
6
เดือนมีนาคม 2563 นองๆ จํานวน 740 คน เรียนจบ
ม.6/ปวช.3 และสิน้ สุดการรับทุนจากมูลนิธยิ วุ พัฒน มูลนิธฯิ
ไดสง แบบสํารวจใหนกั เรียนทุนกลุม นี้ โดยมีนกั เรียนตอบกลับ
485 คน และยินยอมใหเปดเผยขอมูล 459 คน คิดเปน 62%
ของจํานวนนักเรียนทีจ่ บ พบวาโดยสวนใหญ 71% นองๆ
เลือกเรียนตอ ในระดับทีส่ งู ขึน้

ปริญญาตรี

ปวส./
อนุปริญญา

ตอนนี้หนูก็
เรียนจบแ วหนูก็จะต
จะตัตตงใจทางานหาเลย
้งใจทํ
จ างานหาเลี
า ห ล้ยงครอบครัว
ดีขนนคะ
ดขน
ึ้

ทุนการศึกษาและคอยช
ตลอด

ที่มอบ
ือให ําปรึกษามาโดย

เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ไป ผมจะตั้งใจเรียน
เเละพัฒนาความสามารถของตัวเองยิ่งๆ ขึ้นไป เเละ
เป
ี่ดีในสังคมครับ ตอนนี้ผมเเละครอบครัวอ
กันอย ีความสุขโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

ภาพรวมในปี 2563

ก้าวต่อไปในปี 2564

ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

โอกาสทางการศึกษา
สร้างโอกาสในชีวิต...
จากจุุดเริ่่�มต้้นที่่�ได้้รัับโอกาส
ทางการศึึกษา ในวัันนี้้�น้้องๆ หลาย
คนมีีชีีวิิตที่่�เปลี่่�ยนแปลง ได้้มีีโอกาส
เรีียนจบการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานและ
ต่่อยอดโอกาสในชีีวิิตของตนเองไป
สู่่�การเรีียนในระดัับที่่�สููงขึ้้�น และ
หลายคนได้้ทำำ�ตามความฝัันประกอบ
อาชีีพที่่สุ� ุจริิต มีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�
ดีีขึ้้�น สามารถเลี้้�ยงดููครอบครััวและ
ช่่วยเหลืือสัังคมในบางโอกาส

อดีตนักเรียนทุนที่สิ้นสุดการรับทุนนานกว่า 1 ปี
ในวันนี้เป็นอย่างไร?
สถานะปัจจุบันของอดีตนักเรียนทุน

66.7%

49.4%
ชาย

มูลนิธิฯ ได้สำ�รวจกลุ่มอดีต
นั ก เรี ย นทุ น ที่ สิ้ น สุ ด การรั บ
ทุนไปแล้วนานกว่า 1 ปี เมื่อ
เดือนตุลาคม 2563 มีจำ�นวน
ผู้ตอบกลับและยินยอมให้เปิด
เผยข้อมูล 942 คน โดยมี
สถานะ ดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2563

กลุ่มอายุที่ตอบแบบสำ�รวจ

942

25 ปี และน้อยกว่า

25%

18.5%
26-30 ปี

ทำ�งานประจำ�

42.3%
หญิง

ทำ�งานและเรียนไปด้วย

75%
14.8%

8.4%

30 ปีขึ้นไป

อื่นๆ
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รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

ภาพรวมในปี 2563

ได้รับโอกาส
ทางการศึกษา

ก้าวต่อไปในปี 2564
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วุฒิการศึกษาที่ได้รับ ณ วันที่สำ�รวจ

ข้อมูลทั่วไป

ปั จ จุ บั น ดิ ฉั น ได้ รั บ การบรรจุ เ ป็ น ข้ า ราชการ
ครู ...ดิฉันจะทำ�หน้าที่ให้ดีที่สุด เป็นครูที่ดี เป็น
ตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน เเละยินดีเป็นผู้ให้
เมื่อมีโอกาส

88%

81%

รายงานการเงิน

55%
41%
16%

4%
อายุ 25 ปี และน้อยกว่า*
ปวส. / ปริญญาตรี หรือสูงกว่า

10%

3%
26-30 ปี
ม.6 / ปวช.3

2%

มากกว่า 30 ปี

ต่ำำ��กว่่า ม.6 หรืือ ปวช.3

กลุ่มอายุ 25 ปี และน้อยกว่า (จำ�นวน 377 คน จาก 628 คน ) ส่วนใหญ่กำ�ลังศึกษาต่อ ระดับ ปวส./ ปริญญาตรี

สาขาและคณะ
ที่อดีตนักเรียนทุน
นิยมเรียนต่อ

ปริญญาตรี

ครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์
บริหารธุรกิจและบัญชี
วิศวกรรมศาสตร์

ปวส./
อนุปริญญา

พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรม
คหกรรม

“ขอบคุุณทุุนการศึึกษาจากมููลนิิธิิยุุวพััฒน์์ ซึ่่�งในขณะ
นั้้�นครอบครััวดิิฉัันประสบปััญหาในเรื่่�องการเงิิน พ่่อแม่่เเยก
ทาง คุุณตาเสีียชีีวิิต ขาดเสาหลัักของครอบครััว ต้้องอาศััย
อยู่่�กัับยายเเละน้้องๆ ในตอนนั้้�นดิิฉัันได้้รัับการอุุปการะจาก
ครููที่่�ปรึึกษาที่่�รู้้�สึึกสงสารเเละให้้ไปพัักอาศััยอยู่่�ที่่�บ้้านของท่่าน
ช่่วยเหลืืองานบ้้าน เพื่่�อให้้มีีโอกาสเรีียนต่่อใกล้้บ้้าน ไม่่ต้้อง
เดิินทางไกล ดิิฉัันได้้รัับทุุนการศึึกษาจากมููลนิิธิิยุุวพััฒน์์
ช่่วยให้้ดิิฉัันมีีเงิินใช้้จ่่ายระหว่่างการเรีียนเเละทำำ�ให้้ดิิฉััน
สามารถสอบเข้้าศึึกษาต่่อในระดัับมหาวิิทยาลััย เเละเรีียน
จบคณะครุุศาสตร์์ สาขาวิิชาคณิิตศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
ราชภััฎบุุรีีรััมย์์ ปััจจุุบัันดิิฉัันได้้รัับการบรรจุุเป็็นข้้าราชการ
ครูู ตำำ�เเหน่่งครููผู้้�ช่่วย ดิิฉัันรู้้�สึึกภาคภููมิิใจ เเละขอบคุุณ
มููลนิิธิยุิ ุวพััฒน์์ที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้ดิิฉัันประสบความสำำ�เร็็จ
ดิิฉัันจะทำำ�หน้้าที่่�ให้้ดีีที่่�สุุด เป็็นครููที่่�ดีี เป็็นตััวอย่่างที่่�ดีีให้้แก่่
นัักเรีียน เเละยิินดีีเป็็นผู้้�ให้้เมื่่�อมีีโอกาส ขอบคุุณค่่ะ”

นางสาว ภาวิณี พวงเงิน
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ.นครราชสีมา

รายงานประจำ�ปี 2563
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..ในวัน นี้ ฉัน ได ีย นจบปริญ ญาตรี . .ในคณะ
วิศวกรรมศาสตรที่ฉันใฝ และได ํางานใน

การประกอบอาชีพ
“ในวันนีฉ้ นั ไดเรียนจบปริญญาตรีในคณะวิศวกรรมศาสตร
ทีฉ่ นั ใฝฝน และไดทาํ งานในองคกรทีด่ ี ทําใหฉนั สามารถดูแล
ครอบครัวของฉันได และนอกจากนัน้ การทีฉ่ นั เคยไดรบั โอกาส
เมือ่ ฉันมีโอกาสทีจ่ ะเปนผูใ หบา ง ฉันก็พรอมทีจ่ ะแบงปนอยาง
เต็มใจ เชน บริจาคทุนใหกบั นองทีโ่ รงเรียน ในฐานะศิษยเกา
และการรวมสมทบทุนบริจาคตางๆ ฉันอยากมีสว นรวมในการ
สงตออุดมการณทดี่ อี ยางที่ ฉันเคยไดรบั มา”

3
/

...เมื่ อ ได้ ล งพื้ น ที่ ที่ ไ ปทํ า งาน ก็ ไ ด้ เ ห็ น และ
รั บ รู ้ ถึ ง ปั ญ หาของชุ ม ชนโดยเฉพาะเด็ ก ที่
ขาดโอกาสทางการศึ ก ษาและขาดการได้ รั บ
สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารทางสั ง คม ทํ า ให้ เ รารู ้ สึ ก ว่ า
อยากจะช่ ว ยเหลื อ เขา เหมื อ นที่ เ ราเคยได้ รั บ
ความช่ ว ยเหลื อ มา
ทุ ก วั น นี้ เ มื่ อ มี โ อกาส ก็ จ ะตอบแทนสั ง คม
ตามกํ า ลั ง ที่ เ ราพอจะทํ า ได้
มู ล นิ ธิใ ห ชี วิ ต ให โ อกาสทางการศึ ก ษากั บ เด็ ก บ า นๆ
คนหนึ่ ง ทํ า ให ทุ ก วั น นี้ มี ก ารงานที่ มั่ น คงมี เ งิ น มี กํ า ลั ง ในการ
ดู แ ลครอบครั ว สั ง คม ไม เ คยลื ม ค ะ ทุ ก วั น นี้ เ มื่ อ มี โ อกาส
ก็ จ ะตอบแทนสั ง คม ตามกํ า ลั ง ที่ เ ราพอจะทํ า ได เ พราะคํ า ว า
ใหไมมีที่สิ้นสุดคะ”

“...จากที่ไดรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒนในหลาย
ปที่ผานมา ทําใหมีโอกาสศึกษาตอจนจบ และตนเองรูสึกมี
กํ า ลั ง ใจในการเรี ย นการใช ชี วิ ต ต อ จนมี ห น า ที่ ก ารงานที่ ดี
และมั่นคง ตอนนี้ไดรับการบรรจุเปนขาราชการในตําแหนง
เจาพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบตั งิ านของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย ซึง่ ทํางานในสวนของการดูแลชวยเหลือ
ราษฎรบนพื้ น ที่ สู ง หรื อ ชาวเขาในเขตพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด แพร
ซึ่งเปนบานเกิดของตนเองเมื่อไดลงพื้นที่ไปทํางานก็ไดเห็น
และรั บ รู  ถึ ง ป ญ หาของชุ ม ชนโดยเฉพาะเด็ก ที่ข าดโอกาส
ทางการศึ ก ษาและขาดการได รั บ สิ ท ธิ์ ส วั ส ดิ ก ารทางสั ง คม
ทําใหเรารูสึกวาอยากจะชวยเหลือเขาเหมือนที่เราเคยไดรับ
ความชวยเหลือมาถาไมไดรับทุน ชีวิตคงไมประสบความสําเร็จ
และมีวนั นีไ้ ดคะ

ภาพรวมในปี 2563

ปีี 2560

ก้าวต่อไปในปี 2564

ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

ปีี 2561

ปีี 2562

ยอดบริิจาคสะสม
(ปีี 2555-2563)

722,067
69,000
บาท

ปีี 2563

722,067

โดยอดีตรุ่นพี่นักเรียนทุนยุวพัฒน์
เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับรุ่นน้อง

549,412

476,076

ยอดบริจาคสะสม
“กองทุนพี่ให้น้อง”

653,067

รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

ปีี 2563

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

หากผมมีกำ�ลังทรัพย์สินเพียงพอ ผมมีความ
ยินดีอย่างยิ่งที่จะส่งต่อโอกาสดีๆ แบบที่ผม
ได้รับนี้ ให้กับรุ่นน้องของทางมูลนิธิยุวพัฒน์
ในโอกาสที่เหมาะสม
ถ้ า มี โ อกาสหรื อ มี ทุ น มากพอ ก็ อ ยากจะส่ ง
มอบทุนการศึกษาให้แก่รุ่นน้องๆได้เรียนต่อกัน
ถึงไม่มากแต่ก็อยากมอบให้แก่น้องๆ รุ่นหลัง
ค่ะ

“…หากในตอนที่่�ผมอยู่่�ประถมและไม่่ได้้รัับทุุนจาก
มููลนิิธิิยุุวพััฒน์์อนาคตของผมก็็คงจะออกจากเส้้นทางการ
ศึึกษาและออกไปช่่วยเหลืือครอบครััวทำำ�งานหาเงิินเลี้้�ยงชีีพ
และคงไม่่มีีโอกาสได้้รัับราชการ...ตอนนี้้�ผมได้้เป็็นข้้าราชการ
ครููบรรจุุโรงเรีียนสตรีีพััทลุุงเป็็นโรงเรีียนในจัังหวััดที่่�ผมอยู่่�

“ขอบคุุณมากคะสำำ�หรัับทุุนการศึึกษาของมููลนิิธิที่ิ ่�ช่่วย
ให้้หนููได้้เรีียนจบในระดัับการศึึกษาที่่�สููงขึ้้�น จบมาก็็มีีงานทำำ�
เป็็นหลัักแหล่่ง มีีรายได้้ที่่�มั่่�นคง ถ้้ามีีโอกาสหรืือมีีทุุนมาก
พอก็็อยากจะส่่งมอบทุุนการศึึกษาให้้แก่่รุ่่�นน้้องๆได้้เรีียนต่่อ
กัันถึึงไม่่มากแต่่ก็็อยากมอบให้้แก่่น้้องๆ รุ่่�นหลัังค่่ะ”

นัับว่่าเป็็นสิ่่ง� ที่่ดีี� เป็็นอย่่างมากในชีีวิิตผม และในทุุกวัันนี้้�
ผมมีีโอกาสจะตอบแทนเพื่่�อนมนุุษย์์ ถึึงแม้้จะไม่่ได้้ตอบแทน
ด้้วยกำำ�ลัังทรััพย์์แต่่ก็็ได้้ตอบแทนโดยการช่่วยต่่อชีีวิิตเพื่่�อน
มนุุษย์์ นั่่�นคืือผมได้้มีีโอกาสบริิจาคเกล็็ดโลหิิตเป็็นประจำำ�
…และหากผมมีีกำำ�ลัังทรััพย์์เพีียงพอ ผมมีีความยิินดีีเป็็น
อย่่างยิ่่�งที่่�จะส่่งต่่อโอกาสดีีๆ แบบที่่ผม
� ได้้รัับนี้้�ให้้กัับรุ่่�นน้้อง
ของทางมููลนิิธิยุิ ุวพััฒน์์ในโอกาสที่่�เหมาะสม”

นางสาว เสาวลักษณ์ หนองนา
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ.บุรีรัมย์

นาย ไตรภพ คงเสน
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์
จ.พัทลุง

บาท

รายงานประจำ�ปี 2563
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ผลการดําเนินงานของมูลนิธิฯ

พัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

โรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมทีข่ าดโอกาสทัว่ ประเทศ

ศ

• ลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาดวยการพัฒนาคุณภาพการ
คุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนเครือขายผานเครื่องมืีอ
เพือ่ พัฒนาเยาวชนใน 3 ดานหลัก ดังนี้ ดานการเขาถึงึ การ
ศึกึ ษา ดานคุณภาพการศึกึ ษา และดานพัฒนาทักษะชีวิต
• สรางความรวมมือระหวางชุมชน โรงเรียน และหนวยงานทองถิน่
เพือ่ รวมกันพัฒนาเยาวชน

• มีโรงเรียนในเครือขายรอยพลังฯ ทัง้ หมด 85 โรงเรียนใน 30
จังหวัดและมีจํานวนนักเรียนทุนไดรับประโยชนโดยตรงรวม
มากกวา 38,000 คน
• ในป 2563 ไดมกี ารชะลอการขยายเครือ่ งมีอื เนือ่ งจากสถานการณ
การแพรระบาดไวรัส COVID-19 รวมถึงึ ความพรอมของ
โรงเรียนในดานตางๆ ทัง้ ในโรงเรียนในเครือขายฯ สวนใหญ
จะใชเครือ่ งมีอื อยางนอย 3 เครือ่ งมีอื
• สรางการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานในทองถิ่นกับ
“โครงการสรางความีรวมมีือระหวางโรงเรียนและชุมชนเพื่อ
บู ร ณ า ก า ร ก า ร เ รี ย น รู  สู  ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ อ า ชี พ ”
(Community Engagement) โดยขณะนี้มีองคกรรวม
พัฒนาเยาวชนในโรงเรียน นํารองจํานวน 3 โรงเรียน ดังนี้
1.โรงเรียนแมวนิ สามัคคี จ.เชียงใหม 2.โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
จ.บุรรี มั ย 3.โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม จ.กาญจนบุรี

(คลิกชม)
“ 6 นาที ที่ ค ุณ จะได จัก โครงการร
ัง
การศึกษา กับ 6 เครื่องมือ
และพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนขาดโอกาส ”

www.tcfe.or.th
Facebook.com/Thailand
CollaborationForEducation
tcfe@ybf.premier.co.th
LineID @TCFE
โทร 023011117
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รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

ภาพรวมในปี 2563

ก้าวต่อไปในปี 2564

ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

ความคืบหน้าของโครงการร้อยพลังการศึกษา

ปีี 2558

ปีี 2559

ปีี 2560

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

จุดเริ่มต้น
ของเครือข่าย
ความร่วมมือ

ขยายผลสู่โรงเรียน

เครือข่ายร้อยพลัง
การศึกษา

ขยายผลอย่าง
ต่อเนื่อง และริเริ่ม
สานพลัง (Synergy)

สร้างการ
เปลี่ยนแปลง

สร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
(Community
Engagement)

เกิิ ด ความร่่ ว มมืื อ ระหว่่ า ง
มููลนิิธิิยุุวพััฒน์์ และ Learn
Education โดยมีีโครงการ
นำำ�ร่่อง 4 โรงเรีียน ใน 2
จัังหวััด

มีีการขยายผลไปสู่่�อีีก 19
โรงเรีียน รวมเป็็ น 22
โรงเรีียนจาก 14 จัังหวััด

ร่่วมมืือกัับองค์์กรภาคีีเพิ่่�มอีีก
3 องค์์กร คืือ Edutech
Innovation, Teach for
Thailand, a-chieve, เกิิด
เป็็น ‘เครืือข่่ายร้้อยพลัังการ
ศึึกษา’ อย่่างเป็็นทางการ มีี
จำำ�นวนโรงเรีียนเข้้าร่่วมเพิ่่�ม
30 โรงเรีียน รวมเป็็น 52
โรงเรีียน จาก 26 จัังหวััด

ขยายโรงเรีียนในเครืือข่่ายร้้อย
พลัังการศึึกษาเพิ่่�มเติิม รวม
เป็็น 82 โรงเรีียน จาก 30
จัังหวััด

เพิ่่� ม กระบวนการพัั ฒ นา
โรงเรีียนคุุ ณ ธรรมมาอีีก
1 เครื่่�องมืือที่่�ร่่วมสร้้างการ
เปลี่่�ยนแปลง รวมมีีองค์์กร
ภาคีีทั้้�งหมด 5 องค์์กร 6
เครื่่�องมืือ มีีจำำ�นวนโรงเรีียน
ในเครืือข่่าย 84 โรงเรีียน 30
จัังหวััด

เริ่่�มดำำ�เนิินโครงการสร้้างความ
ร่่วมมืือระหว่่างโรงเรีียนและ
ชุุมชนเพื่่�อบููรณาการการเรีียน
รู้้�สู่่�การพััฒนาทัักษะอาชีีพใน
โรงเรีียนนำำ�ร่่อง 3 แห่่ง

รายงานประจำ�ปี 2563
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ภาพรวมความคืืบหน้้า
โครงการร้้อยพลัังการศึึกษาในปีี 2563
จำ�นวนโรงเรียน

82

84

85

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

จำ�นวนนักเรียนที่ได้รับประโยชน์
ปีี 61/62
กว่่า 15,000 คน

ปีี 63
กว่่า 38,000 คน

จำ�นวนเครื่องมือที่อยู่ในโรงเรียน
		
		
		
		
		
		

1 เครื่องมือ
2 เครื่องมือ
3 เครื่องมือ
4 เครื่องมือ
5 เครื่องมือ
6 เครื่องมือ

จำ�นวนโรงเรียน
7 โรงเรียน
15 โรงเรียน
26 โรงเรียน
22 โรงเรียน
13 โรงเรียน
2 โรงเรียน

จำ�นวนโรงเรียนที่ใช้เครื่องมือต่างๆ ของโครงการฯ ณ ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างปี 2561-2563
7
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
60
ในโรงเรียน
59
โดย โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
12
ครูแนะแนวรุ่นใหม่
26
โดย a-chieve
29
21
ครูผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
33
สอนวิชา คณิต วิทย์ และ อังกฤษ
33
โดย ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
9
ห้องเรียนดิจิทัล อังกฤษ
33
ระบบ Winner English
33
โดย Edutech Innovation
48
ห้องเรียนดิจิทัล คณิต/วิทย์
42
โดย Learn Education
43
ทุนยุวพัฒน์
โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
ปี 61

*ภาคเรีียนที่่� 2/2563
รายงานประจำ�ปี 2563

ปี 62

ปี 63

77

81
82

หมายเหตุ: นักเรียนที่ใช้เครื่องมือจะทับซ้อนกันและเป็นกลุ่นนักเรียนมัธยมต้นเป็นส่วนใหญ่
ยกเว้นเครื่องมือ Winner English ที่มีนักเรียนชั้น ป.3 – ป.6 ที่ ได้ใช้เครื่องมือด้วย
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โรงเรีียนที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
จำำ�นวน 85 โรงเรีียน
30 จัังหวััด

ภาคเหนือ
21 โรงเรียน
ภาคกลาง

19 โรงเรียน

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
24 โรงเรียน
ภาคตะวันออก
9 โรงเรียน

ภาคตะวันตก
8 โรงเรียน

ภาคใต้
4 โรงเรียน

ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

ภาคกลาง
#กรุุงเทพ
1. โรงเรีียนมััธยมวััดดาวคนอง
#นครปฐม
2. โรงเรีียนสามพรานวิิทยา
3. โรงเรีียนโพรงมะเดื่่�อวิิทยาคม
4. โรงเรีียนภััทรญาณวิิทยา
#นครสวรรค์์
5. โรงเรีียนตากฟ้้าวิิชาประสิิทธิ์์�
6. โรงเรีียนพนมรอกวิิทยา
7. โรงเรีียนเก้้าเลี้้�ยววิิทยา
8. โรงเรีียนพยุุหะพิิทยาคม
9. โรงเรีียนพระบางวิิทยา
10. โรงเรีียนเขากองพิิทยาคม
11. โรงเรีียนวัังข่่อยพิิทยา
12. โรงเรีียนเทพศาลาประชาสรรค์์
#ลพบุุรีี
13. โรงเรีียนบ้้านเกาะรััง***
14. โรงเรีียนบ้้านวัังเพลิิง***
15. โรงเรีียนโคกตููมวิิทยา
16. โรงเรีียนปิิยะบุุตร์์
#สุุโขทััย
17. โรงเรีียนบ้้านแก่่งวิิทยา
18. โรงเรีียนไทรในวิิทยาคมรััชมัังคลาภิิเษก
19. โรงเรีียนบ้้านตลิ่่�งชััน***
ภาคตะวัันออก
#สระแก้้ว
1. โรงเรีียนอรััญประเทศ
2. โรงเรีียนตาพระยา
#ชลบุุรีี
3. โรงเรีียนเกาะจัันทร์์พิิทยาคาร
4. โรงเรีียนท่่าข้้ามพิิทยาคม***
5. โรงเรีียนหนองใหญ่่ศิิริิวรวาทวิิทยา
#จัันทบุุรีี
6. โรงเรีียนหนองตาคงพิิทยาคาร
7. โรงเรีียนแหลมสิิงห์์วิิทยาคม
#ปราจีีนบุุรีี
8. โรงเรีียนศรีีมโหสถ
#ระยอง
9. โรงเรีียนห้้วยยางศึึกษา
ภาคเหนืือ
#เชีียงราย
1. โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา พััฒนาการ เชีียงราย

รายงานประจำ�ปี 2563

2. โรงเรีียนเวีียงเชีียงรุ้้�งวิิทยาคม
#เชีียงใหม่่
3. โรงเรีียนแม่่ริิมวิิทยาคม
4. โรงเรีียนบ้้านสบเตี๊๊�ยะ***
5. โรงเรีียนแสะเมิิงพิิทยาคม
6. โรงเรีียนแม่่วิินสามััคคีี***
7. โรงเรีียนบ้้านเวีียงฝาง***
8. โรงเรีียนเวีียงแหงวิิทยาคม
#น่่าน
9. โรงเรีียนบ่่อเกลืือ
10. โรงเรีียนมััธยมนำำ�กลาง
11. โรงเรีียนทุ่่�งช้้าง
12. โรงเรีียนสา
13. โรงเรีียนนาน้้อย
14. โรงเรีียนบ้้านหลวง
#ลำำ�ปาง
15. โรงเรีียนห้้างฉััตรวิิทยา
16. โรงเรีียนเมืืองน่่านพััฒนวิิทย์์
17. โรงเรีียนเสด็็จวนขยางค์์กุุลวิิทยา
#ลำำ�พููน
18. โรงเรีียนแม่่ตีีนวิิทยา
19. โรงเรีียนทุ่่�งหััวช้้างพิิทยาคม
20. โรงเรีียนบ้้านห้้วยต้้มชััยยะ
	วงศาอุุปถััมภ์์***
#แม่่ฮ่่องสอน
21. โรงเรีียนปายวิิทยาคาร
ภาคใต้้
#ตรััง
1. โรงเรีียนห้้วยนางราษฏร์์บำำ�รุุง
2. โรงเรีียนทุ่่�งหนองแห้้งประชาสรรค์์
3. โรงเรีียนสามััคคีีศึึกษา
#สุุราษฏร์์ธานีี
4. โรงเรีียนเตรีียมอุุดมศึึกษา พััฒนาการ
	สุุราษฏร์์ธานีี
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
#ชััยภููมิิ
1. โรงเรีียนหนองบััวระเหววิิทยาคาร
2. โรงเรีียนเทพสถิิตวิิทยา
#หนองบััวลำำ�ภูู
3. โรงเรีียนนาวัังศึึกษาวิิช
#กาฬสิินธุ์์�
4. โรงเรีียนหนองกุุงศรีีวิิทยาคม***

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

#สุุริินทร์์
5. โรงเรีียนบ้้านหนองคัันนา
6. โรงเรีียนแกศึึกษาพััฒนา
7. โรงเรีียนกระเทีียมวิิทยา
8. โรงเรีียนขนาดมอญพิิทยาคม
9. โรงเรีียนเมืืองบััววิิทยา
#บุุรีีรััมย์์
10. โรงเรีียนรวมมิิตรวิิทยา***
11. โรงเรีียนบ้้านตะโก***
12. โรงเรีียนถนนหัักพิิทยาคม
#ขอนแก่่น
13. โรงเรีียนน้ำำ��พองศึึกษา
14. โรงเรีียนบ้้านทุ่่�งมน***
#นครพนม
15. โรงเรีียนศรีีโคตรบููรณ์์
#มหาสารคาม
16. โรงเรีียนหนองเหล็็กศึึกษา
17. โรงเรีียนนาภููพิิทยาคม
#อุุบลราชธานีี
18. โรงเรีียนบ้้านสำำ�โรง (คุุรุุประชาสามััคคีี)***
19. โรงเรีียนดงยางวิิทยาคม
#นครราชสีีมา
20. โรงเรีียนนิิคมพิิมายศึึกษา
21. โรงเรีียนเกล็็ดลิ้้�นวิิทยา
22. โรงเรีียนลำำ�ทะเมนไชยพิิทยาคม
#ศรีีสะเกษ
23. โรงเรีียนบ้้านปรืือดััน***
24. โรงเรีียนน้ำำ��เกลี้้�ยงวิิทยา
ภาคตะวัันตก
#กาญจนบุุรีี
1. โรงเรีียนนิิวิิฐราษฎร์์อุุปถััมภ์์
2. โรงเรีียนทองผาภููมิิวิิทยา
3. โรงเรีียนพนมทวนชนููปถััมภ์์
4. โรงเรีียนวััดตระคร้ำำ��เอน***
5. โรงเรีียนห้้วยกระเจาพิิทยาคม
6. โรงเรีียนพระแท่่นดงรัังวิิทยาคาร
7. โรงเรีียนด่่านมะขามเตี้้�ยวิิทยาคม
8. โรงเรีียนบ่่อพลอยรััชดาภิิเษก
หมายเหตุุ
โรงเรีียนขยายโอกาส = 16 โรงเรีียน***
โรงเรีียนมััธยม = 69 โรงเรีียน
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เข้้าถึึงการศึึกษา
“ทุุนการศึึกษา”

จำ�นวนนักเรียนทุน
ในโรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา

ทุนการศึกษาต่อเนื่อง
จนจบมัธยม 6 หรือเทียบเท่า
สำ�หรับนักเรียนที่ขาดโอกาส

(แยกตามชั้นเรียน)

1,576

1,721

3,530
82
คน

ในโรงเรีียนเครืือข่่ายฯ

จำ�นวน(คน)

จำำ�นวนนัักเรีียน
ที่่�ยัังคงเรีียนอยู่่�ทั้้�งหมด

162

โรงเรีียน

49

2
อััตราคงอยู่่�

96.5 %
รายงานประจำ�ปี 2563

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

19
ม.6

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุุ: ไม่่ได้้รัับนัักเรีียนทุุนใหม่่ในปีี 2563 นัักเรีียนทุุนในชั้้�น ม.1 จำำ�นวน 2 คน เป็็นนัักเรีียนที่่�เรีียนซ้ำำ��ชั้้�น
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คุุณภาพการศึึกษา

ห้องเรียนดิจิทัล
คณิต/วิทย์
ระบบ Learn Education

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

12,907

คน

จำำ�นวนโรงเรีียนที่่�ใช้้เครื่่�องมืือ

43

โรงเรีียน

รายงานประจำ�ปี 2563

ข้อมูลทั่วไป

ภาพรวมการใช้เครื่องมือ ภาคเรียนที่ 1/63
วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

39 โรงเรียน

3 โรงเรียน

โรงเรีียนส่่วนใหญ่่มีีอััตราการใช้้งานต่ำำ�� แต่่โรงเรีียนที่่�
มีีการใช้้งานสููงมีีผลคะแนนสอบท้้ายบทที่่�ดีีกว่่ากลุ่่�มที่่�
มีีการใช้้งานน้้อย โดยมีีคะแนนเฉลี่่�ยที่่� 48%

เริ่่�มมีีการใช้้งานในเทอม 1/63 โดยมีีอััตราการใช้้งาน
และคะแนนสอบท้้ายบทที่่�ค่่อนข้้างต่ำำ�� มีีอััตราใช้้งาน
เฉลี่่�ยที่่� 31% และคะแนนสอบท้้ายคาบที่่� 23%

คะแนนสอบท้ายบทใน วิชาคณิตศาสตร์

จำำ�นวนนัักเรีียนที่่�ได้้รัับประโยชน์์

รายงานการเงิน

60%
50% คะแนนผ่่านเกณฑ์์ 50%
40%
30%
20%
39%
10%
0%

คะแนนสอบท้ายบท วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1
60%
คะแนนผ่่านเกณฑ์์ 50%

40%

41%

48%

ผลคะแนนของ ผลคะแนนของ ผลคะแนนของ
กลุ่่�มโรงเรีียนที่่�มีี กลุ่่�มโรงเรีียนที่่�มีี กลุ่่�มโรงเรีียนที่่�มีี
อััตราใช้้งาน อััตราใช้้งาน อััตราใช้้งาน
<40%
40-60%
>60%
หมายเหตุ: จำ�นวนโรงเรียนที่สามารถนำ�ผลมาใช้วิเคราะห์ 24 โรงเรียน

20%
0%

23%
ผลคะแนนของ 3 โรงเรีียนที่่�มีี
อััตราใช้้งานเฉลี่่�ย 31%

หมายเหตุ: จำ�นวนโรงเรียนที่สามารถนำ�ผลมาใช้วิเคราะห์ 3 โรงเรียน
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ผลการดําเนินงานของมูลนิธิฯ

รายงานการเงิน

คุณภาพการศึกษา

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

ระบบ Winner English

วิชาภาษาอังกฤษ

11,830
34

โรงเรียน

• มีโรงเรียนใชงานระบบ 34 โรงเรียน
และเริ่มใชงานระบบใหม Winner
-Adventure ทีอ่ อกแบบใหครูสามารถ
• บริ ห ารจั ด การห อ งเรี ย นได ม ากขึ้ น
64% ของโรงเรียนมีอัตราการเขาใช
ระบบเทอม 1/63 ในระดับปานกลาง
ถึึ ง สู ง และหลั ง การเรี ย นผ า นระบบ
• นักเรียนมีผลคะแนน Post-test สูงขึน้
24% - 26% นักเรียนทั้งระดับชั้น
ประถมและมั ธ ยมต น มี พั ฒ นาการ
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเทอม 1/62

คน

อ

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

38.88
30.38

34.97

15%

(12 ร.ร.)
คะแนนเฉลี่ย Pre-test

31.25

37.51
29.92

24%

(11 ร.ร.)
คะแนนเฉลี่ย Post-test

26%

(10 ร.ร.)
หมายเหตุ: จํานวนโรงเรียน
ที่มีผลสอบ 33 โรงเรียน
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รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

ภาพรวมในปี 2563

ก้าวต่อไปในปี 2564

ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

คุุณภาพการศึึกษา

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

ภาพรวมการใช้เครื่องมือ ภาคเรียนที่ 1/63

ครูผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
สอนวิชา คณิต วิทย์ และ
อังกฤษ

วิทย์ คณิต และภาษาอังกฤษ
จำำ�นวนนัักเรีียนที่่�ได้้รัับประโยชน์์

7,614
85

คน

จำำ�นวนครููทีีชฯ รุ่่�น 5 และ 6
คน

• จากการสอนของครููทีีชฯ นัักเรีียนมีีผล
การสอบ Post-test เฉลี่่�ยเพิ่่�มขึ้้�นมาก
ในวิิชาภาษาอัังกฤษที่่� 34% รองลงมา
คืือวิิชาคณิิตศาสตร์์และวิิทยาศาสตร์์

คะแนนสอบก่อนและหลังเรียน ทั้ง 3 วิชา ภาคเรียนที่ 1/63
30%

35%

จำำ�นวนโรงเรีียนที่่�ใช้้เครื่่�องมืือ

33

38%

ก่อนเรียน

31%

30%

17%
วิิทยาศาสตร์์

42%

26%

34%

คณิิตศาสตร์์

ภาษาอัังกฤษ

หลังเรียน

โรงเรีียน

รายงานประจำ�ปี 2563
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รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

ภาพรวมในปี 2563

ก้าวต่อไปในปี 2564

ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

คุุณภาพการศึึกษา

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

การวัดผลจากแบบสอบถามด้านทัศนคติของนักเรียน

• หลัังการเรีียนกัับครููทีีชฯ ผลสำำ�รวจอุุปนิิสััยพื้้�นฐานของนัักเรีียนในเทอม 1/63 ไม่่เปลี่่�ยนแปลง ส่่วนทัักษะที่่�จำำ�เป็็นต่่อการดำำ�รงชีีวิิตในสัังคม มีี
คะแนนเพิ่่�มขึ้้�นในทุุกประเด็็นโดยเฉพาะการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น

ผลประเมินอุปนิสัยพื้นฐานที่สำ�คัญ
(Character Strength)

ผลประเมินทักษะที่จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวิต
ในสังคม (Essential Skills)

หลัังเรีียน ผลการประเมิินมีีการเปลี่่�ยนแปลง
เพิ่่�มขึ้้�นและลดลงเพีียงเล็็กน้้อยประมาณ 1%

หลัังเรีียนผลการประเมิินเพิ่่�มขึ้้�นในทุุกทัักษะโดยเฉพาะ
การทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น

คะแนนเต็ม 5 คะแนน

คะแนนเต็ม 5 คะแนน

3.10
3.14
3.64
3.60

ความรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้ของตนเอง

3.37
3.41

ความพยายาม
หลังเรียน

รายงานประจำ�ปี 2563

3.26

การทำ�งานร่วมกับผู้อื่น

ก่อนเรียน

ภาคเรียนที่ 1/63

ภาคเรียนที่ 1/63

กรอบความคิดแบบเติมโต

3.18
3.27
3.25

การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ

3.24

ความตระหนักรู้

3.17
หลังเรียน

ก่อนเรียน
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ผลการดําเนินงานของมูลนิธิฯ

รายงานการเงิน

ทักษะชีวติ
สรุปผลการจัดอบรม Train the Trainers ครูแนะแนวรุนใหมสรางเด็กไทยใหออกแบบ
ชีวติ ตนเองได รุนที่ 3

โครงการครูแนะแนว

• จํานวนครูแนะแนวทีผ่ านการคัดเลือกเขารวมการอบรม17 คน และเขารวมอบรมครบตาม
หลักสูตรจํานวน 11 คน
• ภายหลังการอบรมครู สวนใหญมกี ารเปลีย่ นแปลงดานทัศนคติ และพฤติกรรมของตนเอง
ตอนักเรียนและคนรอบตัว และเมือ่ ครูนาํ หลักสูตรไปใชสอน ครูเห็นวานักเรียนรูสกึ ปลอดภัย
และกลาแสดงความคิดเห็นในหองเรียนมากขึน้

เพื่อสังคมอาชีฟ
(a-chieve)

6,588

และเรื่องราวที่สื่อ

คน

สถานศึกษาและ

52

คน

- ครูอร โรงเรียนสา จ.น่าน

ครูมีการ
เปลี่ยนแปลง
วิธีการสอน
ครูมี
ความมั่นใจใน
ครูมี
การเปลี่ยนแปลง

29

2

เปลี่ยนแปลง

1

4

8
9

มีความสุข
และสนุกมากขึ้น

5

อ
โรงเรียน
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รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

ภาพรวมในปี 2563

ก้าวต่อไปในปี 2564

ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ทัักษะชีีวิิต
พััฒนาคุุณธรรม
จริิยธรรม

จำำ�นวนนัักเรีียนที่่�ได้้รัับประโยชน์์
คน

จำำ�นวนโรงเรีียนที่่�ใช้้เครื่่�องมืือ

59

โรงเรีียน

รายงานประจำ�ปี 2563

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

ภาพรวมการใช้เครื่องมือ ภาคเรียนที่ 1/63

เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมในโรงเรียนผ่าน
โครงงานคุณธรรมในการ
เรียนรู้และปฏิบัติจริง โดย
สถาบั น พั ฒ นาโรงเรี ย น
คุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์

38,280

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

• จำำ�นวนโรงเรีียนในโครงการพััฒนาโรงเรีียน
คุุณธรรมมีีทั้้�งหมด 410 โรงเรีียน ใน
จำำ� นวนนี้้� เ ป็็ น โรงเรีียนในเครืื อ ข่่ า ย
ร้้อยพลัังการศึึกษา 59 โรงเรีียนโดยการ
ดำำ� เนิิ น โครงการได้้ ทำำ� ให้้ เ กิิ ด การ
เปลี่่�ยนแปลงเชิิงบวกกัับนัักเรีียนในหลาย
ด้้าน
• 27 โรงเรีียนในเครืื อ ข่่ า ยร้้ อ ยพลัั ง
การศึึกษาได้้เข้้าร่่วม “โครงการส่่งเสริิม
การพััฒนาคุุณธรรมความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
และพฤติิ ก รรมต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต
เพื่่� อ ให้้ ส ถานศึึ ก ษาเป็็ น แบบอย่่ า งใน
สัังคม”

จากการเข้้าสัังเกตการทำำ�โครงงานโรงเรีียน
คุุณธรรมของนิิเทศอาสาพบความสำำ�เร็็จที่่�เกิิดกัับ
นัักเรีียนจากการดำำ�เนิินโครงการฯ ทั้้�งหมด 9
ประเด็็นหลััก*
1. นัักเรีียนมีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับคุุณธรรม
จริิยธรรม มีีเจตคติิเชิิงบวกต่่อการ
พััฒนาคุุณธรรม
2. มีีภาวะผู้้�นำำ� และกล้้าแสดงออก
3. มีีความตรงต่่อเวลา
4. แต่่งกายถููกต้้องเหมาะสม
5. มีีจิิตสาธารณะ มีีจิิตอาสา และมีีน้ำ�ำ� ใจ
ต่่อผู้้�อื่่�น
6. มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ส่่วนรวม
และสิ่่�งแวดล้้อม
7. มีีความรัับผิิดชอบในการเรีียนมากขึ้้�น
มีีทัักษะในการคิิดวิิเคราะห์์ ความคิิด
สร้้างสรรค์์ และการแก้้ปััญหา
8. มีีความสามััคคีี ไม่่ทะเลาะวิิวาท
9. มีีความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต และพฤติกรรมต่อต้าน
การทุจริตฯ
เริ่่�มดำำ�เนิินโครงการในภาคเรีียน 1/63 มีี
จำำ�นวนโรงเรีียนที่่�เข้้าร่่วมโครงการ = 200
โรงเรีียนรวมโรงเรีียนเครืือข่่ายร้้อยพลััง 27
โรงเรีียน
โครงการและกิิจกรรมหลัักเกี่่�ยวกัับคุุณธรรม
ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตและพฤติิกรรมต่่อต้้าน
การทุุจริิตฯ
• การเก็็บของได้้คืืนเจ้้าของ
• ไม่่ลอกการบ้้าน/ ทำำ�งานด้้วย
ตนเอง
• ไม่่ลัักขโมย/ ไม่่พููดปด
• รัักษาและตรงต่่อเวลา

ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2563
* วิเคราะห์ผลการดำ�เนินโครงการฯ ในโรงเรียน 120 แห่งของ
เครือข่ายสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์
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รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

ภาพรวมในปี 2563

ก้าวต่อไปในปี 2564

ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

Learn Education
ห้้องเรีียนดิิจิิทััล
คณิิต วิิทย์์

รายงานประจำ�ปี 2563

Winner English

ห้้องเรีียนดิิจิิทััล อัังกฤษ

Teach for Thailand
ครููผู้้�นำำ�การเปลี่่�ยนแปลง
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รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

ภาพรวมในปี 2563

ก้าวต่อไปในปี 2564

ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรีียนคุุณธรรม
a-cheive

ส่่งเสริิมคุุณธรรมจริิยธรรมในโรงเรีียน

ครููแนะแนวรุ่่�นใหม่่
รายงานประจำ�ปี 2563

| 35

ผลการดําเนินงานของมูลนิธิฯ

รายงานการเงิน

โครงการรอยพลัังการศึึกษานอกจากจะทํางานรวมกับโรงเรีียนในเครืือขายเพื่อ
พััฒนาคุณภาพการเรีียนการสอนในโรงเรีียนผานเครื่องมืือตางๆ โดยภาคีีการศึึกษาทั้ง 5
ภาคีแลว เรายัังเล็็งเห็็นถึึงความสําคัญของการสรางการมีีสวนรวมของชุุมชนที่มีความ
มุงหวัังอยากเห็็นเยาวชนในพื้นที่ของตนเองไดรับการพััฒนาและมีีความพรอมในทัักษะ
อาชีีพสามารถเติิบโตไปเปนกําลังสําคัญใหกับชุุมชนและประเทศตอไปในอนาคต จึึงชวน
โรงเรีียนในเครืือขาย มหาวิิทยาลััย องคกรธุุรกิิจทั้งภาครััฐและเอกชนและผูทํางานอาชีีพ
ตางๆ เขามามีีสวนรวมกับ“โครงการสรางความรวมมือระหวางโรงเรีียนและชุุมชนเพื่อ
บูรู ณาการการเรียี นรูส กู ารพัฒ
ั นาทักั ษะอาชีพี ของนักั เรียี น” (Community Engagement)
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ร ว มมืื อ กัั น ช ว ยเหลืื อ และพัั ฒ นาเยาวชนในท อ งถิ่ น ของตนตามกํ า ลั ง
และศัักยภาพของแตละคน/ องคกร
•
•

•

โครงการ “English for Hospitality” โรงเรียนแมวนิ สามัคคี จ. เชียงใหม รวมกับ
ไฉไล ออรคดิ รีสอรท ทีจ่ ะมาชวยพัฒนาภาษาอังกฤษเพือ่ ทักษะอาชีพใหกบั นักเรียน
ทีอ่ ยูในชุมนุม “ภาษาสูอาชีพ”
โครงการ “English for Everyday Life” โรงเรียนรวมมิตรวิทยา จ. บุรรี มั ย รวม
กับ คณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรรี มั ย จัดคายกิจกรรมเสริมความรูและรวมพัฒนาหลักสูตรเพือ่ พัฒนาทักษะ
การสือ่ สารภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน
แนวคิด “คนหาตัวตน คนพบอาชีพ” โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม จ.กาญจนบุรี
รวมกับ โรงพยาบาลหวยกระเจาเฉลิมพระเกียรรติ 80 พรรษา. ธารปุญญเมลอนฟารม
และสุวทิ ยการยาง 3 องคกรทีจ่ ะมาชวยในการแนะแนวอาชีพใหเด็กๆ ไดเขาใจและ
เรียนรูแนวทางอาชีพในชุมชนของตน
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อยากให้น้องๆ รู้สึกว่าภาษา
อั ง กฤษเป็ น เรื่ อ งสนุ ก ไม่ ใ ช่
เรื่องที่น่าอายในการใช้ภาษา
อังกฤษ ถ้าจะวัดความสำ�เร็จ
ในระยะสั้น แค่น้องรู้สึกสนุก
ในการทำ � กิ จ กรรมและสนใจ
อยากจะไปหาความรู้ ต่ อ
แต่ ถ้ า ในระยะยาวก็ อ ยากจะ
ลงรายละเอี ย ดในการสอน
น้องๆ เพิ่มขึ้น

นางสาวน้ำำ��ฝน ครุุฑแก้้ว
นัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� 2 สาขาวิิชาภาษาอัังกฤษ
ธุุรกิิจ คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยราชภััฎบุุรีีรััมย์์
รายงานประจำ�ปี 2563

ก้าวต่อไปในปี 2564
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เพราะทุ ก วั น นี้ ภ าษาอั ง กฤษ
จำ� เป็ น มากๆ ครั บ ผมอยาก
พั ฒ นาเรื่ อ งภาษาอั ง กฤษ
ของตัวเองให้ ม ากขึ้ น อยาก
เรี ย นรู้ คำ � ศั พ ท์ เ ยอะๆ อยาก
สื่ อ สารภาษาอั ง กฤษให้ เ ก่ ง
อยากโต้ตอบภาษาอังกฤษกับ
ชาวต่างชาติได้ และอยากให้
วิ ช าภาษาอั ง กฤษเรี ย นแล้ ว
สนุ ก เพราะจะทำ � ให้ เ พื่ อ นๆ
คนอื่ น ๆ หั น มาสนใจภาษา
อังกฤษมากขึ้น
น้้องรพีีพััฒน์์
นัักเรีียนชั้้�น ม.3

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รู้ สึ ก ว่ า โ ค ร ง ก า ร นี้ เ ป็ น
โครงการที่ ดี โดยปกติ ท าง
มหาวิ ท ยาลั ย ช่ ว ยอยู่ แ ล้ ว
แต่พอเราเห็นโครงการอื่นๆ
เข้ า มาช่ ว ยด้ ว ย ช่ ว ยคนใน
บ้านเราเองก็มีความยินดีมาก
และสิ่ ง นี้ ก็ เ ป็ น นโยบายของ
มหาวิทยาลัยเองด้วยในเรื่อง
การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พั ฒ นา
เด็ ก ๆ เรามองว่ า เป็ น ความ
ร่ ว มมื อ ที่ ดี ม ากและทำ � ให้ เ รา
มี ไ ฟในการเข้ า มาช่ ว ยเหลื อ
จุดนี้ด้วย

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

หนูชอบเล่นเกมภาษาอังกฤษ
อ ย า ก ไ ด้ ค ว า ม รู้ อ ย า ก รู้
คำ � ศั พ ท์ เ ยอะๆ อยากพู ด
ภาษาอั ง กฤษได้ เพราะถ้ า
ได้ ไ ปต่ า งประเทศเราจะได้
พูดคุยได้ เวลามีชาวต่างชาติ
มาที่ โ รงเรี ย น หนู ก็ อ ยากจะ
พูดแนะนำ�ให้เขารู้จักโรงเรียน
ของเราด้วยค่ะ

น้้องเบญ นัักเรีียนชั้้�น ป. 5
อาจารย์์พรภวิิษย์์ ชะนวนชััย
สาขาวิิชาภาษาอัังกฤษธุุรกิิจ
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยราชภััฎบุุรีีรััมย์์
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

กิิจกรรม Community Engagement

รายงานประจำ�ปี 2563
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

เรื่่�องเล่่า
ร้้อยพลัังการศึึกษา...

สอนแนะแนวตามวิธีการเชิงบวกกับครูแนะแนวรุ่นใหม่ ครูต้น
#a-chieve

เรียนภาษาอังกฤษ กับ ครูเต๋อ
#ทีชฟอร์ไทยแลนด์

ทุนการศึกษาช่วยให้ไนท์ได้เรียนต่อ
#มูลนิธิยุวพัฒน์

(คลิิกรููปเพื่่�ออ่่านเพิ่่�มเติิม)

(คลิิกรููปเพื่่�ออ่่านเพิ่่�มเติิม)

(คลิิกรููปเพื่่�ออ่่านเพิ่่�มเติิม)

E-donation ปันบุญ แสกน QR
ผ่าน mobile banking ทุกธนาคาร

รายงานประจำ�ปี 2563

ผ่านบัญชีธนาคาร มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อโครงการร้อยพลังการศึกษา
ธนาคารกสิกรไทย สาขาพาราไดซ์พาร์ค ศรีนครินทร์

เลบที่บัญชี 030-3-79257-0
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รวมขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

410

โรงเรียนทัง้ ภาครัฐและเอกชนทัว่ ประเทศ

จริยธรรมในโรงเรียน

โดย สถาบันพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม

• สงเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา
• สนับสนุนการสรางสรรคนวัตกรรมเพือ่ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ในเด็กและเยาวชน
• สงเสริมสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา

สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ไดรบั ความรวมมือและการสนับสนุน
อยางตอเนือ่ งจากนิเทศอาสาเขามาชวยดําเนินงานทัง้ หมด 52 คน
และวิทยากรอาสา 27 คน เพือ่ ชวยขับเคลือ่ นการดําเนินการดาน
การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมใหแกโรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการทัง้ หมด
410 แหง นอกจากนี้ การดําเนินงานของสถาบันพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม ยังไดรบั การสนับสนุนจากผูมสี วนเกีย่ วของอืน่ ๆ ไดแก
ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูปกครอง ชุมชน

นิเทศอาสา

52

คน

วิทยากรอาสา

27

โรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาส
โรงเรียนมัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา

ง

99
151
125
35

ง
ง
ง
ง

ในป 2563 ทีผ่ านมาแมวาประเทศไทยตองเผชิญ
ิ ความยากลําบาก
ในการรับั มือื กับั การแพรระบาดของโรคไวรัสั COVID-19 ซึง่ สงผล
กระทบถึงึ สถานศึกึ ษาทัว่ ประเทศอยางหลีกี เลีย่ งไมได รวมทัง้ โรงเรียี น
ทีเ่ ขารวมโครงการพัฒ
ั นาโรงเรียี นคุณ
ุ ธรรมทัง้ หมด แตเพือ่ ใหการ
ดําเนิินงานดานการพััฒนาคุุณธรรมในนัักเรีียนยัังคงดําเนิินการ
ไดอยางตอเนือ่ ง สถาบันั พัฒ
ั นาโรงเรียี นคุณ
ุ ธรรมจึงึ ไดมกี ารปรับั เปลีย่ น
แนวทางการดํ า เนิิ น งานด า นต า งๆ ให มี ค วามเหมาะสมและ
สอดคลองกับั สถานการณดงั กลาว เชน การนําระบบการประชุมุ
ออนไลนเขามาใชงาน ทัง้ ในการประชุมุ ระหวางมูลู นิธิ ยิ วุ พัฒ
ั นและ
นิเิ ทศอาสา และระหวางนิเิ ทศอาสากับั โรงเรียี นในความดูแู ล เปนตน
โดยคํานึงถึึงประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลการดําเนิินงานในการ
พัฒ
ั นาโรงเรียี นคุณ
ุ ธรรมในภาพรวมเปนสําคัญ ซึง่ สรุปุ การดําเนินิ งาน
ของสถาบันั พัฒ
ั นาโรงเรียี นคุณ
ุ ธรรม ดังั นี้

คน
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6.

7.

1. การสนับสนุนการนิเทศใหแกโรงเรียน
ทีเ่ ขารวมโครงการจํานวน 410 แหง
โดยการสนับสนุนใหนเิ ทศอาสา ดําเนิน
การนิเทศใหกบั โรงเรียนคุณธรรมครบ
ทุกแหง (ภาคเรียนที่ 1/2563)
2. จัดประชุมนิเทศอาสาทัง้ หมดพรอมกัน
เพือ่ กําหนดเปาหมายการดําเนินงานทัง้
2 ภาคเรียน โดยผานระบบออนไลน
3. สงเสริมสนับสนุนโรงเรียนคุณธรรมให
เปนแหลงเรียนรู จํานวน 15 แหง สําหรับ
โรงเรีย นและหน ว ยงานภายนอกที่
ตองการสถานทีศ่ กึ ษาดูงานการพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรม วางกรอบและแนวทาง
การพัฒนาความพรอมของแหลงเรียนรู
4. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก ทีเ่ ล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
พัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน ทัง้ นักเรียนและ
บุคลากร เชน การรับทุนภายนอกในโครงการ
CG Fund เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม
ความซือ่ สัตยสจุ ริตใหกบั นักเรียนและบุคลากร
ของโรงเรียนคุณธรรม จํานวน 200 แหง
5. เพิม่ ประสิทธิภาพในการนิเทศโรงเรียน โดย
การสนับสนุน ใหนิเทศอาสาใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชน โปรแกรม Zoom หรือ

8.

9.

MS Team เปนตน ในการดําเนินการนิเทศ
และใหคําปรึกษาแกบุคลากรของโรงเรียน
คุณธรรม ซึง่ จะชวยเพิม่ ความถี่ ความสะดวก
และความปลอดภัย ใหแกนิเทศอาสาและ
บุคลากรของโรงเรียนในการใหนเิ ทศปรึกษา
พัฒนานวัตกรรมดานการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม ผานความรวมมือในรูปแบบตางๆ
กับหนวยงานภายในมูลนิธยิ วุ พัฒน เพือ่ ให
นักเรียนของโรงเรียนคุณธรรมมีมมุ มองดาน
คุณธรรมที่หลากหลายและสอดคลองกับ
การทํางานในชีวติ จริงมากขึน้
พัฒนาศักยภาพใหกบั นิเทศอาสาและวิทยากร
อาสา ผานกระบวนการแลกเปลีย่ นรูระหวาง
พืน้ ที่ เพือ่ ชวยเพิม่ ประสบการณและมุมมอง
ทีห่ ลากหลายใหแกนเิ ทศอาสาและวิทยากร
อาสา เพือ่ นําความรูและประสบการณเหลา
นั้นไปสูการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมไดอยางเปนรูปธรรมมากยิง่ ขึน้
ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ เสริมหนุนและใหกาํ ลังใจผูบริหาร
และบุคลากรของโรงเรียนในการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมจนประสบผลสําเร็จ รวม
ทั้งยังเปนการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานดานการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ในพืน้ ทีต่ างๆ ทัว่ ประเทศ เพือ่ นําขอมูลที่
ไดจากพืน้ ทีม่ าใชปรับปรุงการดําเนินงานใน
รอบปถดั ไป
จัดทําชุดความรู “การวิจยั ในชัน้ เรียนเพือ่
ประเมินคุณธรรมของนักเรียน” เพือ่ นํามา
ใชเปนเครือ่ งมือฝกอบรมใหความรูแกบคุ ลากร

10.

ของโรงเรียนคุณธรรม (ในป 2564) รวม
ทัง้ โรงเรียนอืน่ ๆ ทีม่ คี วามสนใจในการนํา
ชุดความรูดงั กลาวไปใชเปนแนวทางใน
การประเมินผลไดทเี่ กิดจากการทําโครง
งานคุณธรรมในชัน้ เรียน

11. พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ก า ร ฝ  ก อ บ ร ม
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ใหมคี วามกระชับและครอบคลุมเนือ้ หา
ที่สําคัญและจําเปนเพื่อใหการฝกอบรม
บุคลากรแตละรุนใชเวลาสั้นลงใหเหลือ
เพียง 5 ชม. หรือแลวเสร็จไดภายใน
1 วัน รวมทั้งมีการปรับรูปแบบการ
ฝกอบรมจากการฝกอบรมบุคลากร
โดยวิ ท ยากรมาเป น การฝ ก อบรม
ในลักษณะการนิเทศ
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ผลกระทบจากการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

นักเรียน

โรงเรียน
• มีสภาพแวดลอมและบรรยากาศทีเ่ อือ้ ตอการพัฒนาคุณธรรม
(Ethical Climate)
• มีความพรอมที่จะพัฒนาเปนแหลงเรียนรูดานพัฒนา
คุณธรรม (Ethics Resource Center)
• มีเครือขายความรวมมือดานพัฒนาคุณธรรม เชน เครือ
ขายผูปกครอง เครือขายชมรมศิษยเกา

รายงานการเงิน

• มีเจตคติเชิงบวกตอการพัฒนาคุณธรรม
• มีทกั ษะในการจัดการตนเอง กํากับตนเอง ควบคุมตนเอง
เห็นคุณคาในตนเอง
• มีภาวะผูนาํ กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก
• พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงคเพิม่ ขึน้ พฤติกรรมทีไ่ มพงึ ประสงค
ลดลง มีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความซือ่ สัตย ความพอ
เพียง จิตอาสา จิตสาธารณะ ความสุภาพเรียบรอย ความ
กตัญูกตเวที เพิม่ สูงขึน้
• มีความสุขในการเรียนมากขึน้ ความเครียดลดลง ผลสัมฤทธิ์
การเรียนดีขนึ้
• มีความรับผิดชอบตอสังคม สวนรวมและสิง่ แวดลอม
• ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณธรรมผูเรียน และ
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณธรรมกับทางโรงเรียน
มากขึน้

คุณธรรม

ผลกระทบโดยตรงที่สาํ คัญ ที่สุดของโครงการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม ยังคงเปนการเติบโตของคุณธรรมจริยธรรม
ทีเ่ กิดขึน้ ภายในตัวนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนคุณธรรม
ขณะทีผ่ ลกระทบทางออมหรือผลพลอยไดอนื่ ๆ ซึง่ เปนผลจาก
การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ยังคงเปนสิง่ ทีม่ คี วามโดดเดน
อยางตอเนือ่ ง เชน ผลการเรียนทีด่ ขี นึ้ ของนักเรียนทีท่ าํ โครง
งานคุณธรรม บางโครงงานสามารถสรางรายไดและเปนสวน
เสริมฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวของของนักเรียนใน
ระหวางเรียน หรือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดย
เฉพาะการพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรู ยังชวยเสริมสรางบรรยากาศ
การเรียนรูทวั่ ทัง้ โรงเรียน และสงผลใหโรงเรียน ผูปกครอง
และชุมชน มีความรวมมือกันมากขึน้ ในการดูแลนักเรียนให
เปนคนดี มีความประพฤติดี และมีความปลอดภัย ทัง้ ภายใน
และภายนอกโรงเรียน เปนตน
นอกจากนี้ ผลพลอยไดอกี สวนหนึง่ คือ การทีห่ นวยงาน
ภายนอกใหความสนใจและเขามาสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ของโรงเรียน โดยเฉพาะหนวยงานทองถิน่ ทีเ่ ห็นและรับรูถงึ ผล
ดีทเี่ กิดขึน้ จากการทําโครงงาน ก็ยนิ ดีเขามาใหการสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนมากขึน้

www.yuvabadhanafoundation.org/moralschools
https://www.facebook.com/Moralschool.ybf
Thanyaporn.K @ybf.premier.co.th โทร 02 301 1238
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อ
(Collaboration)

รายงานการเงิน

(Involvement &
Engagement)

platform
เพื่อการระดมทุ น
ทางสังคม

อ

และบุคคลทั่วไป

งานอาสาสมัคร

ร่วมบริจาคแคมเปญ
ระดมทุนการศึกษา
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ความรวมมือของภาคีเครือขายการศึกษาที่ทํางานรวมกันเสมือนเปนหนึ่งทีมเพื่อนําเครื่องมือและ
นวตกรรมทางการศึกษามาชวยในการมาชวยในการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนใหเกิดชึ้นอยาง
ตอเนือ่ งและขยายการทํางานในทุกๆ ป โดยมูลนิธยิ วุ พัฒนรวมกับภาคีหลักทีท่ี าํ งานดานการศึกษา ดังนี้
Learn Education, Teach for Thailand, Winner English และ a-chieve

รายงานการเงิน

มูลนิธยิ วุ พัฒนไดรบั การสนับสนุนชวยเหลือ
ในการบริจาคทุนทรัพยและสิ่งของตางๆ จาก
องคกรและบุคคลทัว่ ไป อาทิ การจัดแคมเปญ
ระดมทุ น /สิ่ง ของ การบริจ าคสนับ สนุน
ทุนการศึกษา การประชาสัมพันธ ฯลฯ
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ก้าวต่อไปในปี 2564
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา
องค์ ก ร ผู้ ป ระกอบการและบุ ค คลทั่ ว ไป ร่ ว ม
บริจาคทุนทรัพย์เพื่อให้มูลนิธิฯ บริหารจัดการ
เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ที่ขาดโอกาสต่อไป

บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด ร่วมบริจาค
เงินทุนการศึกษา 50,000 บาท ในแคมเปญ “ยิ้มสู้ไปกับ
คอลเกต” จากการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์คอลเกตออนไลน์” โดย
คอลเกตร่วมบริจาค 20 บาท สำ�หรับทุกการสั่งซื้อใน
แอพพลิเคชั่นลาซาด้า
ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำ�กัด (มหาชน) ร่วม
สนับสนุนมอบเงินทุนการศึกษา 500,000 บาท

รายการรถโรงเรียน ช่อง GMM25 โดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี
จำ�กัด มอบทุนการศึกษา 8,000 บาท จากการสะสมเงินรางวัล
ในรายการ (รายการเทปละ 2,000 บาท จำ�นวน 4 เทป)
รายงานประจำ�ปี 2563

ร้านอาหาร Le Cabanon ชวนลูกค้าและคู่ค้าร่วมฉลอง
ครบรอบวันเกิดร้านและมอบรายได้ทั้งหมดให้กับ 2 มูลนิธิ โดย
มอบให้กับมูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อทุนการศึกษา 100,000 บาท

(คลิิกรููปเพื่่�ออ่่านรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม)

คุณกษิต บุญนาค หัตถ์เทพประทานกรีดกระดาษ ศิลป์ประณีต
ผู้เข้าแข่งขันแสดงความสามารถในรายการ “Super 100
อัจฉริยะเกินร้อย” มอบเงินรางวัล 40,000 บาท ที่ได้รับจาก
รายการให้กับมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อเป็นทุนการศึกษา
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รายงานการเงิน

องค์ ก รร่ ว มมอบสิ่ ง ของเพื่อส่ง เสริมด้านการศึก ษาและ
ช่วยเหลือระดมทุนผ่านธุรกิจขององค์กรเพื่อสร้างความ
ยั่ ง ยื น และความตระหนั ก รู ้ เ กี่ ย วกั บ เด็ ก ขาดโอกาสใน
วงกว้าง

Carenation พวงหรีดสานบุญ
สนับ สนุน ทุน การศึก ษาแก ็ก ขาดโอกาสโดยมอบเงิน
อ
www.care-nation.com
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รายงานการเงิน

“การเอาเกมมารวมอ กับ การเรีย น
ในห ทํา ให สึก อยากเรีย นมาก
ขึ้น
เรีย นแบบนี้ ก็ ค งอยากเรีย นขึ้น เยอะ
เลย

น
โรงเรียนวัดตระครํา้ เอน จ.กาญจนบุรี

• 30 ตุลาคม 2563: โครงการรอยพลังการศึกษาไดมโี อกาสชวนชวนพีๆ่ ผูใหญใจดี 5 องคกร ธนาคาร
ยูโอบี มูลนิธใิ จกระทิง สมาคมนักลงทุนเนนคุณคา (ประเทศไทย) Money Coach และ Robowealth
ที่สนใจและสนับสนุนงานดานการศึกษามารวมสัมผัสประสบการณ “ไปเปนนักเรียนหนึ่งวันกับ
รอยพลังการศึกษา” ทีโ่ รงเรียนวัดตระครํา้ เอน จ.กาญจนบุรี เพือ่ ใหพๆี่ ไดมโี อกาสสัมผัสและเรียน
รูเครือ่ งมือการเรียนการสอนในโครงการฯ ทีส่ รางโอกาสและพัฒนาการศึกษาใหกบั เยาวชน โดยการ
เขาชัน้ เรียนจริงรวมกับนองๆ นักเรียน 1 วัน ในหองเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระบบ E- Learning
โดย Winner English วิชาวิทยาศาสตรกบั ครูทชี ฟอร ไทยแลนด และ วิชาแนะแนวหลักสูตร
a-chieve
เพือ่ โอกาสในการตอยอดเปนโครงการสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนรวมกับโครงการ
รอยพลังการศึกษาตอไปในอนาคต

มูลนิธิใจกระทิง
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ข้อมูลทั่วไป

องค์กรร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

EASTMAN FOUNDATION
SOI 15 CO., LTD.
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PCL (HEAD OFFICE)
UP. EDUCATION
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม)
ชมรมสัตวแพทย์บำ�บัดโรคแมวแห่งประเทศไทย
ธนาคารเกียรตินาคิน จำ�กัด (มหาชน) (สำ�นักงานใหญ่)
ธนาคารทหารไทยจำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
บริษัท กิจการดี จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
บริษัท เกรียงไทยวัฒนา อินเตอร์เทรด จำ�กัด
บริษัท ค. คน จำ�กัด
บริษัท ครึ่งเก้า จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
บริษัท คอมูนิเคชั่น วัน จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
บริษัท คีพส์ แอดนด์ โค จำ�กัด
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด
บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
บริษัท เจนเนอรัล ทรานสมิสชั่น เน็ทเวิร์ค จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
บริษัท ช๊อกเก็ต ไนน์ จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
บริษัท ชาร์เตอร์ สแควร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
บริษัท เชียร์ค็อกเทล จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
บริษัท ซัน แพคเกจจิ้ง (2010) จำ�กัด
บริษัท ซิมเปิ้ล เวิร์ค จำ�กัด
บริษัท ซุปเปอร์จิ๋ว จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
บริษัท ซุปเปอร์โซนิค จำ�กัด
บริษัท เซ้าท์เทอร์นสกาย จำ�กัด
บริษัท ดาต้า โปรคอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำ�กัด
บริษัท เดอะแบล็คไรซ์ทราเวล จำ�กัด
บริษัท แดพเพอร์ เจ็นเนอรัล อะแพเริล จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)

รายงานประจำ�ปี 2563

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

บริษัท ทรู ทัช จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
บริษัท ที.เค. อะไหล่ยนต์
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำ�กัด
บริษัท เท็ดพาร์ทเนอร์ส จำ�กัด
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอร์เตอร์ จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
บริษัท ไทยวิวัฒน์สุขภัณฑ์
บริษัท นานดีอินเตอร์เทรด จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
บริษัท บรันซ์ไทม์ จำ�กัด
บริษัท บริทาเนีย จำ�กัด
บริษัท บัตรกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บ้านฟิล์ม จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
บริษัท บีแมเนจเม้นท์โค้ช จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
บริษัท พรรณพัฒน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จำ�กัด
บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำ�กัด
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำ�กัด
บริษัท พัฒนวรรณ คอนสตรั๊คชั่น จำ�กัด
บริษัท พี เอม ฟูด จำ�กัด
บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
บริษัท เพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
บริษัท ฟ้าคะนอง จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไมซ์ ดีโป (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท รายา เฮริเทจ จำ� กัด
บริษัท วอด เดอะ ดัก จำ�กัด (ประเทศไทย)

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

บริษัท วอร่า พลั (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท วินเทค โคท (2002) จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
บริษัท สไปซี่นานา จำ�กัด
บริษัท หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
บริษัท หลักทรัพย์ เยรตินาคินภัทร จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ (กิมโป๊)
บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำ�กัด
บริษัท อลีนนรณา จำ�กัด สำ�นักงานใหญ่
บริษัท อินเตอร์ ดาต้า รีคัฟเวอรี จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
บริษัท อินเตอร์แอคทีฟ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
บริษัท อินเตอร์แอคทีฟ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
บริษัท อุ๊คบี จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
บริษัท เอ เอ็กซ์ ดี จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
บริษัท เอเวอสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำ�กัด
บริษัท โอลสยาม โฮลดิ้ง จำ�กัด
บริษัท เฮด ฮันเดรด จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน
มูลนิธิชุมชนโคราช (ร้านโคราช-ปันกัน)
มูลนิธิทีเอ็มบี
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต
ศุนย์นวัตกรรมการออกแบบดิจิทัลและเทคโนโลยี จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีวัสดุ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัท พรีเมียร์ จำ�กัด
บริษัท โอมาร์ เพนาร์ เมเนจเมนท์ จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
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ผลการดําเนินงานของมูลนิธิฯ

รายงานการเงิน

ปญหาการศึกษาและเยาวชนขาดโอกาสเปนปญหาใหญที่ทุกคนควรมีสวนรวมชวยกันแกไขการมี
สวนรวมดวยการลงแรงและเวลาก็สําคัญไมยิ่งหยอนกวาการบริจาคทุนทรัพย เพราะนอกจาก
ความขาดโอกาส เด็กๆ ยังขาดที่พ่ึงทางใจและแบบอยางที่ดี อาสาสมัครจึงเปนสวนสําคัญที่จะ
เติมเต็มสิ่งเหลานี้ใหกับเยาวชนได
งานอาสาสมัครเพือ่ รวมชวยเหลือดูแลเยาวชน ไดแก
• พีเ่ ลีย้ งอาสา
• Pen Pal Day อาสาผูใหกาํ ลังใจ
• Student Volunteer

• 50 บาท สงนองเรียน
• ใหไปตอ ป 2 รวมกับ เทใจดอทคอม
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ภาพรวมในปี 2563

ก้าวต่อไปในปี 2564

ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

ผลลัพธ์การทำ�งานของอาสาสมัคร
มูลนิธิฯ เริ่มมีการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมอาสาสมัครตั้งแต่
ปี 2559 จนถึงปี 2563 เป็นเวลากว่า 4 ปี ที่ได้สร้างการมีส่วน
ร่วมโดยมีจ�ำ นวนอาสาสมัครสะสม 1,481 คน

การได้้ทำำ�งานอาสา
ทำำ�ให้้เข้้าใจปััญหา
เรื่่�องความเหลื่่�อมล้ำำ��
ได้้ชััดเจนมากขึ้้�น

จำำ�นวนอาสาสมััคร
(ม.ค. – ธ.ค. 63)
รวม
พี่่�เลี้้�ยงอาสา

25

คน

อาสาผู้้�ให้้กำำ�ลัังใจ
(Pen Pal)

58

คน

123

คน
Student
Volunteer

20

คน

อาสาเขีียนบทความ
ยุุวพััฒสาร

20

ศิิรภััสสร จำำ�ปา (เฟิิร์์ส)
อาสา Pen Pal Day รุ่่�นที่่� 7

คน

ช่่วยประคัับประคอง แนะนำำ� ให้้กำำ�ลัังใจ
นัักเรีียนทุุนยุุวพััฒน์์
2,328 คน โดยตรง
และ
5,400 คน ผ่่านเฟสบุ๊๊�คกลุ่่�มปิิดนัักเรีียนทุุน
รายงานประจำ�ปี 2563

อ่่านเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับงานอาสา
https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/volunteer/

สนใจงานอาสาสมััคร โทร. 02-3011147
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ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

พี่เลี้ยงอาสา
งานอาสาแบบต่่อเนื่่�องเพื่่�อช่่วยดููแลน้้องๆ นัักเรีียนทุุนผ่่านช่่อง
ทางออนไลน์์ใน Facebook กลุ่่�มปิิดนัักเรีียนทุุน และการติิดตาม
พููดคุุยผ่่านทางโทรศััพท์์ โดยมีีระยะเวลาในการทำำ�งาน 4 เดืือน

จำำ�นวนพี่่�เลี้้�ยงอาสา รุ่่�น 9-10

25

คน

ดููแลนัักเรีียนทุุนผ่่านทางโทรศััพท์์

137

คน

ชวนน้้องคิิด ชวนน้้องคุุย กัับ content จากพี่่�ๆ อาสา

และ ผ่่านทาง Facebook
กลุ่่�มปิิดนัักเรีียนทุุนที่่�มีีจำำ�นวน

5,400

รายงานประจำ�ปี 2563

คน
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รายงานการเงิน

ผลที่เกิดขึ้น
หลังจากมีพี่เลี้ยง

จากการสอบถามนัก เรีย นทุน
จํานวน 331 คน จากจํานวน
ทั้งหมด 1,193 คน ที่ดูแลโดยพี่

อยากเปลี่ยนแปลง

92.45%

91.84%

81.57%

73.72%

มีความมั่นใจ
ในตัวเองมากขึ้น

70.39%
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ผลที่เกิดขึ้น
หลังจากมีพี่เลี้ยง

77.6%

77.2%

รายงานการเงิน

73.8%

72.6%

หลังจบ ม.3

71.9%

จากการสอบถามนัก เรีย นทุน
จํานวน 1,208 คน จากทั้งหมด
5,400 คน ที่ดูแลโดยพี่เลี้ยง
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Pen Pal day
(ตอบจดหมายน้อง)
อาสาผู้้�ให้้กำำ�ลัังใจด้้วยการตอบจดหมาย
น้้องๆ นัักเรีียนทุุน เขีียนข้้อความให้้กำำ�ลัังใจ ให้้
ข้้อคิิดต่่างๆ ถึึงน้้องๆ นัักเรีียนทุุนทั่่�วประเทศ โดย
เป็็นงานอาสาที่่�สามารถทำำ�ได้้แบบครั้้�งคราวและ
ต่่อเนื่่�อง

จำำ�นวนอาสา Pen Pal day รุ่่�น 7
และ Pen Pal จากที่่�บ้้าน

58
1,706

คน

ตอบจดหมายได้้

รายงานประจำ�ปี 2563

ฉบัับ

งานอาสาตอบจดหมายให้อะไร
บ้าง?
“ถ้้ามางานอาสาตอบจดหมายทุุกคน
จะได้้รัับพลัังบวก พลัังงานดีีๆ ความคิิด
ดีีๆ กลัับไป ต้้องขอบคุุณวัันนี้้�ที่่�ทำำ�ให้้รู้้�สึึก
ว่่า ฉัันยัังเป็็นมนุุษย์์อยู่่� โชคดีีที่่�ฉัันยััง
ช่่วยเหลืือคนอื่่�นๆ ได้้ และทำำ�ให้้เราเอง
ต้้องขยัันและสู้้�ให้้มากขึ้้�น เพื่่�อช่่วยให้้คน
อื่่�นๆ และเด็็กๆ ที่่�ขาดโอกาสให้้ได้้รัับ
โอกาสที่่�พวกเขาควรได้้รัับ เช่่น ได้้รัับสิิทธิิ
ขั้้�นพื้้�นฐานอย่่างเท่่าเทีียมกััน ก็็คืือการเข้้า
ถึึงการศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพ”
คุุณ ศิิรภััสสร จำำ�ปา อาสา Pen Pal day รุ่่�น 7
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เพราะอะไร
ถึึงมาเป็็นอาสา
ตอบจดหมาย

ดี ใ จทุ ก ครั้ ง ที่ ไ ด้ ม าค่ ะ
และจะพยายามมาให้
ได้ในทุกๆ ครั้ง แม้เรา
ไม่ ไ ด้ พ บเจอกั บ น้ อ งๆ
แต่ ก ารที่ เ รามาบ่ อ ยๆ
ทำ � ใ ห้ เ ร า ไ ด้ เ จ อ กั บ
จดหมายที่น้องๆ เขียน
ต อ บ ม า ใ ห้ เ ร า รู้ สึ ก
อบอุ่นในใจค่ะ อยากมา
เป็ น กำ � ลั ง ใจให้ น้ อ งๆ
ตลอดไป
ขอขอบคุ ณ ยุ ว พั ฒ น์
ขอบคุณน้องๆ ที่น่ารัก
ทุกคนค่ะ

รายงานประจำ�ปี 2563

เป็นกิจกรรมที่ทำ�ให้เรา
เหมื อ นได้ ช าร์ จ พลั ง
ตั ว เอง ด้ ว ยการให้
พลั ง งานออกไป เป็ น
กิ จ กรรมที่ ส นุ ก มากๆ
เลยค่ะ

ทำ � ไมถึ ง มาเป็ น อาสา
จิ ต อาสาการให้ เ ป็ น
สิ่ ง สำ � คั ญ กำ � ลั ง ใจคื อ
พลั ง ผลั ก ดั น ให้ เ ราทำ �
ทุกอย่างสำ�เร็จ การส่ง
กำ � ลั ง ใจเหมื อ นต้ น ไม้
ที่แตกกิ่ง ก้าน ใบ ที่
ให้ ค วามสุ ข กั บ คนรอบ
ข้ า งเพื่ อ ต่ อ ยอดและ
ยั่งยืน และทำ�ตนให้เป็น
ประโยชน์อย่างต่อเนืิอ่ ง
แบบไม่มีที่สิ้นสุด
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Student Volunteer
(ตอบจดหมายน้อง)
เปิิดโอกาสให้้อาสารุ่่�นเยาวชน นัักเรีียน
นัักศึึกษา ได้้มีีส่่วนร่่วมในการทำำ�งานช่่วยเหลืือ
สัังคมจากการทำำ�งานอาสาดููแลนัักเรีียนทุุนยุุวพััฒน์์
ผ่่านการพููดคุุยทางโทรศััพท์์และการเขีียน ตอบ
จดหมายเพื่่�อให้้กำำ�ลัังใจและสร้้างความเข้้าใจเรื่่�อง
การรัับทุุนการศึึกษา ทั้้�งนี้้�มููลนิิธิิฯ มีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เยาวชนเป็็น Active Citizen ได้้
มีีส่่วนร่่วมและเข้้าใจถึึงปััญหาเยาวชนที่่�ขาดโอกาส
มากขึ้้�น ร่่วมถึึงได้้รัับรู้้�และเห็็นความแตกต่่าง
หลากหลายของเยาวชน

จำำ�นวน Student
volunteer รุ่่�น 5-6

20
455

คน

ดููแลนัักเรีียนทุุนได้้
คน

รายงานประจำ�ปี 2563
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ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

อาสา ยุวพัฒน์สาร

ในการจััดทำ�ำ หนัังสืือยุุวพััฒน์์สารสำำ�หรัับนัักเรีียน
ทุุน มููลนิิธิิฯ ได้้รัับความอนุุเคราะห์์จากอาสาสมััครหลาย
ท่่านมาร่่วมแบ่่งปััน บทความที่่�เป็็นประโยชน์์ ภาพถ่่าย
ภาพวาด ฯลฯ เพื่่�อเป็็นสื่่�อสร้้างสรรค์์ให้้นัักเรีียนทุุนได้้
รัับสาระความรู้้�ต่่อยอดความคิิดและพััฒนาตนเองใน
ด้้านต่่างๆ

รายงานประจำ�ปี 2563

รวมอาสายุุวพััฒน์์สาร

20

คน
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

สร้างการมีส่วนร่วม
ผ่านแคมเปญระดมทุน
แคมเปญ “ให้ไปต่อ” ปี 2
ร่วมส่งน้องเรียนจบมัธยมต้น
สร้้างการมีีส่่วนร่่วม ผ่่านแคมเปญ “ให้้ไปต่่อ ปีี 2”
ร่่วมกัับ เทใจดอทคอม โดยสามารถระดมเงิินทุุนการศึึกษา
เพื่่�อช่่วยเหลืือเด็็กขาดโอกาสได้้ถึึงเป้้าหมาย 530 คน และ
ระดมทุุนต่่อเนื่่�องเพิ่่�มขึ้้�นอีีก 100 คน เพื่่�อช่่วยเหลืือเด็็ก
ขาดโอกาสในจัังหวััดเชีียงใหม่่และเชีียงราย ซึ่่�งเป็็น 2
จัังหวััดที่่�ได้้รัับผลกระทบทางเศรษฐกิิจจากการระบาดของ
COVID-19 รอบใหม่่
ทั้้�งนี้้�แคมเปญ ให้้ไปต่่อ ได้้รัับความช่่วยเหลืือ
ประชาสััมพัันธ์์จากบุุคคลทั่่�วไปและรุ่่�นพี่่�ยุุวพััฒน์์ผ่่าน
โซเชีียลมีีเดีีย ทำำ�ให้้สามารถระดมทุุนได้้ถึึงเป้้าหมายแล้้ว
อย่่างรวดเร็็ว
อ่านเพิ่มเติม
https://taejai.com/th/d/haipaitor2/

รายงานประจำ�ปี 2563

เงิินบริิจาค
(25 กัันยายน – 31 ธัันวาคม 63)

6,615,000

บาท

ทุุนการศึึกษา
ส่่งน้้องเรีียนได้้จนจบ ม. 3

630
1,159

คน

จำำ�นวนผู้้�บริิจาค
ราย
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ภาพรวมในปี 2563

แคมเปญ “50 บาท ส่งน้องเรียน”

วิิกฤต COVID-19 เด็็กๆ อาจไม่่ได้้เรีียน
หนัังสืือต่่อ
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส
COVID-19..ทำำ� ให้้ ค รอบครัั ว ของเด็็ ก ๆ ที่่�
ขาดโอกาสหลายคนต้้ อ งเผชิิ ญ กัั บ ปัั ญ หา
การถููกเลิิกจ้้าง ไม่่มีีงานให้้รัับจ้้าง รายได้้ของ
ครอบครััวที่่�ลดลงหรืือแทบไม่่มีีรายได้้เลยนี้้�ส่่ง
ผลให้้เด็็กๆ ที่่�อยู่่�ในวััยเรีียนมีีความเสี่่�ยงที่่�จะไม่่
ได้้กลัับไปเรีียนต่่อเพราะครอบครััวมีีเงิินไม่่พอ

“สภาพตอนนี้ คื อ พ่ อ กั บ แม่
หนูทำ�งานไม่ได้เลยค่ะเพราะ
นายจ้างเขาเลิกจ้างงานช่วง
นี้ ค่ ะ หนู ก ลั ว ตอนเปิ ด เทอม
ไม่ มี เ งิ น จ่ า ยค่ า เทอมยิ่ ง มี
พี่น้อง 4 คนอีกค่ะ”
นัักเรีียนชั้้�น ม.6 จ.นราธิิวาส

ก้าวต่อไปในปี 2564

ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

74.8%

ลำ�บาก ขาดรายได้
กลัวจะไม่ได้เรียนต่อ!!

นัักเรีียนพลาดโอกาส
ในการทำำ�งานหารายได้้เสริิม
ในช่่วงปิิดเทอม

ผลสำ�รวจกลุ่มนักเรียนทุนยุวพัฒน์
กั บ ผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19
มู ล นิ ธิ ยุ ว พั ฒ น์ ไ ด้ ทำ � การสำ � รวจ
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สถานการณ์
COVID-19 เมื่อปลายเดือนเมษายน
2563 โดยมีนักเรียนทุนตอบแบบ
สำ�รวจ จำ�นวน 304 คน โดยสรุปผล
ได้ดังนี้

ครอบครัวตกงานไม่มีเงินที่จะ
มาซื้ อ อาหารมาจุ น เจื อ คนใน
ครอบครัว 5 คนตอนนี้มีเงิน
ในบัญชี 200

ข้อมูลทั่วไป

38.3%

93.7%

ไวรััสโควิิด-19 มีีผลกระทบต่่อรายได้้ของครอบครััว
ทำำ�ให้้ครอบครััว
รายได้้ลดลง
(59.1%)

ไม่่มีีรายได้้เนื่่�องจาก
ไม่่มีีงานให้้รัับจ้้าง
(24.5%)

ไวรััสโควิิด-19
ส่่งผลให้้ตััวเองมีีความเสี่่�ยง
ที่่�จะไม่่ได้้เรีียนต่่อ

ไม่่มีีรายได้้
เพราะถููกเลิิกจ้้าง
(10.1%)

แม่ถูกเลิกจ้างทำ�ให้ขาดราย
ได้ แ ทบไม่ มี เ งิ น ที่ จ ะกิ น จะใช้
และกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ที่ จ ะมาถึ ง ตอนเปิ ด เทอมทั้ ง
ของตนเองและน้องชายค่ะ

นัักเรีียนชั้้�น ม. 6 จ.สุุริินทร์์
นัักเรีียนชั้้�น ม. 3 จ.เชีียงใหม่่

(คลิกรูปเพื่ออ่านเกี่ยวกับแคมเปญ)
รายงานประจำ�ปี 2563
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ข้อมูลทั่วไป

มููลนิิธิิยุุวพััฒน์์ชวนผู้้�ใหญ่่ใจดีีร่่วมบริิจาค
คนละ 50 บาท เพื่่�อช่่วยเหลืือให้้เด็็กๆ ได้้มีีโอกาส
กลัับไปเรีียนไม่่ต้้องออกกลางคัันสามารถต่่อยอด
อนาคตด้้วยการศึึกษาได้้ต่่อไป

บริจาค 50 บาท
จะพาน้องกลับไปเรียน
หนังสือได้…อย่างไร?
ความช่่วยเหลืือจากเราทุุกคน คนละ 50
บาท จะสามารถต่่ออนาคตให้้น้้องๆ เงิินบริิจาค
ทั้้�งหมดจะนำำ�ไปเป็็นทุุนสำำ�หรัับค่่าใช้้จ่่ายที่่�จำำ�เป็็น
ในการกลัับไปเรีียนตอนเปิิดเทอม ไม่่ว่่าจะเป็็น
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�ต้้องจ่่ายโรงเรีียน ค่่าอาหารกลางวััน
ค่่ารถโดยสาร แต่่ละวัันไม่่ต่ำำ��กว่่า 50 บาท
ระดมทุุนเพื่่�อช่่วยเหลืือเด็็กขาดโอกาสที่่�
ครอบครััวได้้รัับผลกระทบจากไวรััสโควิิด-19 ใน
ช่่วงเดืือนมิิถุุนายน 2563 ได้้รัับบริิจาคเงิิน จำำ�นวน
2.95 ล้้านบาท (ข้้อมููล ณ 31 สิิงหาคม 2563 )
โดยได้้รัับความช่่วยเหลืือในการเผยแพร่่
ประชาสััมพัันธ์์จาก ผู้้�มีีชื่่�อเสีียง influencer เพจ
และสื่่�อออนไลน์์ ร่่วมถึึงการบอกต่่อของบรรดา
ผู้้�ใหญ่่ใจดีี สร้้างการรัับรู้้�และการมีีส่่วนร่่วม
มีีผู้้�ร่่วมบริิจาค 8,132 ราย

หมายเหตุ : จากการสำ�รวจค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนยุวพัฒน์ชั้น ม.3 – ม.6 จำ�นวน 401 คน ระหว่างวันที่ 8 – 15 พฤษภาคม 2563

เงิินบริิจาค

(4 มิิ.ย. – 31 ส.ค. 63)

2,958,856.31

ทุุนการศึึกษาส่่งน้้องเรีียนได้้

422

ทุุน

จำำ�นวนผู้้�บริิจาค

8,132

ราย

บาท

รายงานประจำ�ปี 2563
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ผลการดําเนินงานของมูลนิธิฯ

รายงานการเงิน

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
ไม่ได้เป็นผู้ชนะ แต่คุณหนูนาได้
ช่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเป็ น
กระบอกเสี ย งให้ มู ล นิ ธิ ยุ ว พั ฒ น์
เป็นที่รู้จักมากขึ้น

)

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

ข้อมูลทั่วไป

งานโครงการที่เป็น platform เพื่อการระดมทุนและขยายผลลัพธ์ทางสังคม

โครงการร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

โครงการฟู้ด ฟอร์ กู้ด

สร้างการมีส่วนร่วมจากการ “แบ่งปัน”
เพื่อโอกาสทางการศึกษา

สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อโภชนาการเด็ก

สังคมแห่งการแบ่งปัน

รายงานประจำ�ปี 2563

พีอิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย
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ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
กลไกสร้างการมีส่วนร่วม
ระดมทุนในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม

แนวคิดโครงการ
ปัันกััน เชื่่�อว่่า “สัังคมจะดีีขึ้้�นได้้ หากเรา
แบ่่งปััน” จึึงมุ่่�งหวัังที่่�จะสร้้างการมีีส่่วนร่่วมผ่่าน
การปัันในรููปแบบต่่างๆ อาทิิ ปัันสิ่่�งของ ปัันเงิิน
ปัันเวลา ปัันความสามารถ เพื่่�อก่่อให้้เกิิดการ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�ดีีในสัังคม โดยมีีร้้านปัันกัันเป็็น
กลไกตััวกลาง (platform) ในการสร้้างการมีีส่่วน
ร่่วมที่่ยั่่� �งยืืน

การดำ�เนินโครงการ
ร้้านธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม (Social Enterprise)
เปิิดรัับบริิจาคสิ่่�งของสภาพดีีเพื่่�อนำำ�มาเป็็นสิินค้้า
แบ่่งปัันในร้้าน เงิินที่่�ระดมได้้ทั้้�งหมดมอบเป็็นทุุน
การศึึกษาแก่่เด็็กขาดโอกาส ใน มููลนิิธิยุิ ุวพััฒน์์
ด้้วยการทำำ�งานที่่�เป็็นระบบและโปร่่งใส ตรวจสอบ
ได้้

รายงานประจำ�ปี 2563

ก้าวต่อไปในปี 2564

ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

สิ่งที่เราทำ�
• สร้้างการรัับรู้้�และการมีีส่่วนร่่วมเพื่่�อขยาย
เครืือข่่ายสัังคมแห่่งการแบ่่งปััน เพิ่่�มจำำ�นวน
นัักปัันทั้้�งบุุคคลทั่่�วไปและองค์์กร ผ่่านหน้้า
ร้้านปัันกััน กิิจกรรม และการประชาสััมพัันธ์์
• ระดมทุุนการศึึกษาแก่่เด็็กขาดโอกาส
• เป็็นต้้นแบบของการระดมทุุนที่่�ยั่่�งยืืนให้้กัับ
องค์์กรหรืือมููลนิิธิิฯ อื่่�นๆ

ภาพรวมผลการดำ�เนินงาน
ในปี 2563
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส
โควิิด-19 ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อภาคธุุรกิิจและ
ภาคสัังคม รวมถึึงร้้านปัันก็็เองก็็ได้้รัับผลกระทบ
เช่่ นกัั น ทั้้� ง นี้้� ร้้ า นปัั น กัั น ได้้ เตรีียมรัั บ มืื อ กัั บ
สถานการณ์์โดยการเพิ่่�มมาตรการและแนวทาง
ปฏิิบัติั ิในการเข้้าใช้้บริิการภายในร้้าน การบริิจาค
สิ่่�งของ รวมถึึงการดููแลสถานที่่�ร้้านสาขาและคลััง
สิินค้้าแบ่่งปัันให้้เป็็นไปตามมาตรการที่่�ภาครััฐได้้
กำำ�หนดไว้้อย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อความปลอดภััยของ
ผู้้�ใช้้บริิการและเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิงาน รวมถึึงการ

ปรัับแผนการทำำ�งานเพื่่�อรองรัับสถานการณ์์ทั้้�งใน
ระยะสั้้�นและระยะยาว อาทิิ การชะลอการขยาย
สาขา การเพิ่่�มปริิมาณการจำำ�หน่่ายสิินค้้าแบ่่งปััน
ในช่่องทางออนไลน์์ การปรัับงบประมาณและ
ควบคุุมค่่าใช้้จ่่าย ฯลฯ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้ปัันกัันยัังคง
สามารถสร้้างการมีีส่่วนร่่วมและสร้้างโอกาสทางการ
ศึึกษาได้้ต่่อไป

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

ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

สร้้างการมีีส่่วนร่่วม
บุุคคลทั่่�วไปและองค์์กรร่่วมแบ่่งปััน

รายงานการเงิน

สร้้างโอกาสทางการศึึกษา
ระดมทุุนการศึึกษาเพื่่�อเด็็กขาดโอกาสได้้

340,000

7,352
51.5

มากกว่่า
ราย
• 	ผู้้�บริิจาคสิ่่�งของ
• 	ผู้้�บริิจาคเงิินรัับสิินค้้าแบ่่งปััน
• 	ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมและอาสาสมััคร

ทุุนศึึกษา
คิิดเป็็นจำำ�นวนเงิิน
ล้้านบาท

218

(ทุุนการศึึกษา สายสามััญ 7,000 บาท/ คน/ ปีี
และ สายอาชีีพ 14,000 บาท/ คน/ ปีี)

องค์์กร
ร่่วมสนัับสนุุนปัันกััน

พื้้�นที่่�การปััน

อ่่านเพิ่่�มเติิมรายงานประจำำ�ปีี โครงการร้้านปัันกััน
www.pankansociety.com/report

15 1
1
244

ข้อมูลทั่วไป

ผลลััพธ์์ทางสัังคมอื่่�นๆ

1.6

สาขา คลัังสิินค้้าแบ่่งปััน
ร้้านปัันกััน โดย มููลนิิธิิยุุวพััฒน์์

มากกว่่า
ล้้านชิ้้�น
สิ่่�งของบริิจาคที่่�นำำ�กลัับมาหมุุนเวีียนใช้้ใหม่่
ช่่วยเหลืือสิ่่�งแวดล้้อม

แฟรนไชส์์
โคราชปัันกััน โดย มููลนิิธิิชุุมชนโคราช

แบ่่งเบาภาระค่่าครองชีีพ
จากสิินค้้าแบ่่งปัันราคาย่่อมเยา

จุุดตั้้�งกล่่องรัับปััน
อนุุเคราะห์์พื้้�นที่่�ตั้้�งกล่่องรัับปัันจากองค์์กรภาคีี

สร้้างงานสร้้างอาชีีพ
พนัักงานประจำำ�สาขา/เจ้้าหน้้าที่่�คลัังสิินค้้า

(ข้้อมููล ณ ธัันวาคม 2563)

รายงานประจำ�ปี 2563
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รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

การดำ�เนินโครงการ

โครงการฟู้ด ฟอร์ กู้ด
พี่อิ่มท้องน้องอิ่มด้วย

ระดมทรััพยากรเพื่่�อให้้เด็็กๆ ได้้รัับอาหารที่่�
มีีสารอาหารครบถ้้วน หลากหลาย และ
เพีียงพอต่่อการเจริิญเติิบโต

โครงการเกษตรปลอดภััยในโรงเรีียนเพื่่�อ
ความมั่่�นคงทางอาหารในโรงเรีี ย นและ
ชุุมชน

เราช่่วย

ข อ ง เ ด็็ ก ที่่�มีี ภ า ว ะ
ทุุพโภชนาการกลัับมา
อ ยู่่� ใ น เ ก ณ ฑ์์ ป ก ติิ
ภายใน 1 ปีี การศึึกษา

เราสนัับสนุุน
เราเสริิม

ความรู้้�ด้้ า นการจัั ด การอาหารและ
โภชนาการให้้กัับคุุณครููและเด็็กในโรงเรีียน

รายงานประจำ�ปี 2563

กลไกการช่่วยเหลืืออย่่างยั่่�งยืืน

80%

แนวคิดโครงการ
Food4Good เชื่่�อว่่า “โภชนาการที่่�ดีี” คืือ
รากฐานของการเจริิญเติิบโต เด็็กทุุกคนควรได้้รัับ
อาหารและสารอาหารที่่ถู� ูกต้้อง ครบถ้้วน เหมาะ
สมตามวััย เพื่่�อมีีสุุขภาพและคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีใน
อนาคตเราทำำ�หน้้าที่่�เป็็นกลไกสร้้างการมีีส่่วนร่่วม
ของทุุกภาคส่่วนในการสนัับสนุุนโภชนาการที่่�ดีี
และขจััดปััญหาเด็็กทุุพโภชนาการให้้หมดไปจาก
ประเทศไทยอย่่างยั่่�งยืืน

PROVEN
MODEL

เราติิดตาม

ติิ ด ตามภาวะโภชนาการเด็็ ก ทั้้� ง โรงเรีี ย น
และเฝ้้ า ระวัั ง รายบุุ ค คลในกลุ่่�มเด็็ ก ที่่�มีี
“ภาวะทุุพโภชนาการ” พร้้อมทั้้�งมีีระบบส่่ง
ต่่อให้้สาธารณสุุขในพื้้�นที่่�

*ข้้อมููลปีีการศึึกษา 2563

www.foof4good.com
food4goodth
info@food4good.in.th
02-301 1144
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ผลลัพธ์การดำ�เนินงาน

เพื่อขจัดปัญหาเด็กทุพโภชนาการ
ปี 2563
ถึึงแม้้ว่่าบ้้านเมืืองจะเผชิิญกัับสถานการณ์์ไวรััสโควิิด19
ตั้้�งแต่่ต้้นปีี ส่่งผลกระทบในวงกว้้างทั้้�งเรื่่�องสุุขภาพ การงาน
และเศรษฐกิิจ โรงเรีียนเลื่่�อนการเปิิดเทอม ผู้้�ปกครองเด็็ก
หลายคนในหลายพื้้�นที่่�ขาดรายได้้ Food4Good ก็็ยัังได้้รัับ
น้ำำ�� ใจจากบุุคคลและองค์์กรในการร่่วมกัันระดมทุุนทรััพย์์เข้้า
มาช่่วยเหลืือ ทำำ�ให้้การทำำ�งานของเราในการต่่อสู่่�กัับปััญหา
ทุุพโภชนาการของเด็็กๆในพื้้�นที่่�ยัังคงทำำ�ได้้อย่่างเข้้มข้้นและ
ต่่อเนื่่�อง
ในปีี 2563 Food4Good ขยายการทำำ�งานจากพื้้�นที่่�
หลัักในจัังหวััดแม่่ฮ่่องสอน ครอบคลุุม 6 จัังหวััด ได้้แก่่
แม่่ฮ่่องสอน ตาก ลำำ�ปาง เชีียงใหม่่ กาฬสิินธุ์์� และสกลนคร
สนัับสนุุนโภชนาการที่่ดีี� ให้้เด็็ก จำำ�นวน 2,113 คน ใน 20
โรงเรีียน

20

• มีีระบบจััดการอาหารและโภชนาการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และยั่่�งยืืน
• มีีโครงการเกษตรปลอดภััยและกองทุุนหมุุนเวีียนเพื่่�อเป็็น
แหล่่งเรีียนรู้้�และสร้้างความมั่่�นคงทางอาหารในโรงเรีียน

80

บุุคลากร

• ได้้รัับการเสริิมศัักยภาพด้้านการจััดการอาหารและ
โภชนาการในโรงเรีียน

5
เราสัญญาว่า...จะทำ�ต่อไปอย่างไม่ลดละ
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับความเท่าเทียมใน
การเข้าถึงอาหารที่ดี เช่นเดียวกับปัจจัย
พื้นฐานอื่น

โรงเรีียน

โรงเรีียน

• มีีระบบน้ำำ��ดื่่�มสะอาด เพื่่�อการบริิโภค ในโรงเรีียน และ
ชุุมชน

1,939,670

บาท

คืือน้ำำ��ใจจากการบริิจาคของทุุกคนเพื่่�อ
สนัับสนุุนการทำำ�งานของ Food4Good ที่่�
ทำำ�ให้้เด็็กได้้รัับโภชนาการที่่�ดีี
รายงานประจำ�ปี 2563
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ข้อมูลทั่วไป

งานสนับสนุนภาคีเพื่อสังคม
นอกจากงานด้านการศึกษา และสร้างการมีส่วนร่วมแล้ว
มูลนิธิฯ ยังร่วมสนับสนุนการทำ�งานของภาคีเพื่อสังคมอื่นๆ

รายงานประจำ�ปี 2563
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รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

ภาคีเพื่อสังคม
ทำ�งานเพื่อช่วยเหลือประเด็นสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

สร้างจิตสำ�นึก
ของการมีส่วนร่วม
เพื่อส่วนรวม
(Active Citizen)
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

ช่วยเหลือฟื้นฟู
สุขภาพกายและใจ

• ค ว า ม เข้้ า ใจ ใน เด็็ ก พิิ เศ ษ “ มูู ล นิิ ธิิ
เดอะเรนโบว์์รููม”
• ช่่วยเหลืือเด็็กป่่วยยากไร้้ “มููลนิิธิยุิ ุวรัักษ์์”
• ช่่วยเหลืือเยาวชนชนกลุ่่�มน้้อยด้้านการศึึกษา
“มููลนิิธิิเยซููอิิตเพื่่�อการศึึกษา”
• พััฒนาเด็็กเล็็กในโครงการพััฒนาเด็็กปฐมวััย
Integrated Child Center Active Learning Project (ICAP)

• โครงการข้้ อ เข่่ า เทีียมเพื่่� อู้้�ป่่ ว ยยากไร้้
“มููลนิิธิิศััลย์์ฯ สร้้างข้้อต่่อชีีวิิต”
• สร้้างความรู้้�ความเข้้าใจเรื่่�องคุุณภาพชีีวิิต
ระยะท้้ายและการตายดีี “ชีีวามิิตร วิิสาหกิิจ
เพื่่�อสัังคม จำำ�กััด”

รายงานประจำ�ปี 2563

• สร้้างสัังคมอยู่่�ดีีมีีสุุข “มููลนิิธิิเพื่่�อคนไทย”
1. การลงทุุนช่่วยเหลืือสัังคม “กองทุุน
รวมคนไทยใจดีี”
2. ต่่ อ ต้้ า นคอร์์ รัั ป ชั่่� น ผ่่ า นการลงทุุ น
“กองทุุนธรรมาภิิบาลไทย”
3. กองทุุนสื่่�อเพื่่�อความยุุติิธรรมในสัังคม
4. งานสื่่�อสารสัังคม
5. ร้้อยพลัังเปลี่่�ยนประเทศ
6. เทใจดอทคอม
• สร้้ า งการมีีส่่ ว นร่่ ว มเพื่่� อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม
“มููลนิิธิิเอ็็นไลฟ”
• ร่่ ว ม ช่่ ว ย เห ลืื อ สัั ง ค ม ผ่่ า นก า ร ช้้ อ ป
“Socialgiver”

สนับสนุน
การระดมทุนของภาคี
• สถานการณ์์การแพร่่ระบาดไวรััส COVID-19
• สถานการณ์์ภััยฝุ่่�น PM 2.5
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การช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
สนับสนุนภาคีที่ทำ�งานในประเด็นต่างๆ เกี่ยวเด็กและเยาวชน

รายงานประจำ�ปี 2563

| 69

รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

ภาพรวมในปี 2563

ก้าวต่อไปในปี 2564

ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

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

ความเข้าใจ
เชิงบวกเกี่ยวกับ
ความต้องการ
พิเศษ

special rainbow
hello@therainbowroom.org
02-023 2396

รายงานประจำ�ปี 2563

ภาพรวมในปี 2563

ผลการดำ�เนินงาน

ปีี 2563 เป็็นปีีที่่�โลกได้้เผชิิญกัับความท้้าทาย
ของวิิกฤติิการณ์์โควิิด-19 อย่่างที่่�ไม่่มีีใครคาดคิิด
ทุุกคนได้้รัับการเรีียกร้้องให้้เริ่่�มต้้น “ชีีวิิตวิิถีีใหม่่”
และทลายวิิถีีชีีวิิตเดิิมๆ อย่่างสิ้้�นเชิิง มููลนิิธิิเดอะ
เรนโบว์์ รููม ปิิดดำำ�เนิินการชั่่�วคราวเพื่่�อขานรัับนโยบาย
“หยุุดเชื้้�อ เพื่่�อชาติิ” ของรััฐบาล เพื่่�อความปลอดภััย
ของทุุกคน ระหว่่างเดืือนมกราคม - เมษายน นอกจาก
นั้้�น ในปีีนี้้� มููลนิิธิิเดอะ เรนโบว์์ รููม จึึงทลายข้้อ
จำำ�กัดั ในหลายรููปแบบเราได้้สำำ�รวจวิิธีีการทำำ�งานใหม่่ๆ
เพื่่�อรัับใช้้สัังคม เราได้้ย้้ายการเสวนาในแต่่ละเดืือน
ไปบนแพลตฟอร์์มอิินเตอร์์เน็็ตผ่่านแอปพลิิเคชั่่�น
Zoom โดยมีีการทำำ�วิิดีีโอสั้้�นๆ เพื่่�อช่่วยให้้พ่่อแม่่
สามารถจััดการกัับความเครีียดในช่่วง “หยุุดเชื้้�อ เพื่่�อ
ชาติิ” และช่่วยเหลืือในรัับมืือการเรีียนออนไลน์์ เพื่่�อ
แสดงให้้เห็็นว่่า เราสามารถปรัับตััวได้้กัับทุุกสถานการณ์์
และมนุุษยชาติิสามารถยืืนหยััดเหนืือความท้้าทาย
ใดๆ หากเราร่่วมมืือกััน

• กิิจกรรมสร้้างความตระหนัักรู้้� และ สร้้าง
ความเข้้าใจ

• จััดทำำ�“ถุุงกำำ�ลัังใจสายรุ้้�ง” ซึ่่�งประกอบไปด้้วย
สิินค้้าอุุปโภคบริิโภคที่่�เกี่่�ยวกัับสุุขอานามััย เช่่น
ผงซัักฟอก สบู่่� แชมพูู ยาสีีฟััน แปรงสีีฟััน
กระดาษทิิชชูู น้ำำ��ยาทำำ�ความสะอาด ยาสมุุนไพร
สามััญประจำำ�บ้้าน อาหารแห้้ง เช่่น ข้้าว น้ำำ��มััน
ขนม ด้้วยความช่่วยเหลืือของผู้้�ปรารถนาดีี
ให้้กัับครอบครััวของบุุคคลที่่�มีีความต้้องการ
พิิเศษ 122 ครอบครััว ทั้้�งในกรุุงเทพและ
ต่่างจัังหวััด

• จััดการเดิิน-วิ่่�งการกุุศลเพื่่�อบุุคคลที่่�มีีความ
ต้้องการพิิเศษในรููปแบบใหม่่ภายใต้้แนวคิิด
“Breaking Bounderies” (ทลายข้้อจำำ�กััด)
ระหว่่าง วัันที่่� 1-30 พฤศจิิกายน 2363 มีี
ผู้้�สนัั บ สนุุ น ลงทะเบีียนวิ่่� ง มาไม่่ น้้ อ ยกว่่ า
1000 คน โดยคณะกรรมการและผู้้�สนัับสนุุน
ได้้ ไป ร่่ ว มวิ่่� ง เชิิ ง สัั ญ ลัั ก ษ ณ์์ เมื่่� อ วัั นที่่�
11 พฤศจิิกายน 2563 ณ สวนหลวง ร.๙
รวมระดมทุุนได้้ประมาณ 7 แสนบาท
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• ร่่วมกัับบริิษััท ผองผล จำำ�กััด ผลิิตโครงการ
รายการโทรทัั ศน์์ เพื่่� อ เด็็ ก และเยาวชนเรื่่� อ ง
“ติ๋๋�งติ๋๋�ง หน้้าต่่างสายรุ้้�ง” โดยได้้รัับทุุนสนัับสนุุน
จากกองทุุนพััฒนาสื่่�อปลอดภััยและสร้้างสรรค์์
นั้้�น รายการดัังกล่่าว ได้้ออกอากาศไปทั้้�งหมด
50 ตอนแล้้ว ทางช่่อง New 18 โดยมีีเนื้้�อหา
สำำ�หรัับเด็็กอายุุ 4-6 ปีี เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจ
เชิิงบวกและการอยู่่�ร่่วมกัันในสัังคมของคน
ทุุกคน สามารถทำำ�เรตติ้้�งได้้เกิินเป้้าหมาย โดย
ได้้รัับเรตติ้้�งถึึง 1.5 ล้้านวิิว
• The Rainbow Room on the Road การ
เสวนาต่่อยอดความคิิดจากรายการ “ตุ๋๋�งติ๋๋�ง
หน้้าต่่างสายรุ้้�ง” โดยเชิิญครอบครััวบุุคคลที่่�มีี
ความต้้องการพิิเศษและผู้้�สนใจร่่วม เพื่่�อส่่ง
เสริิมความเข้้าใจและทััศนคติิที่ดีี่� เกี่่�ยวกัับความ
ต้้องการพิิเศษทั้้�งหมด 5 ครั้้�งกัับ 5 ชุุมชน
ดัังนี้้� 1. บ้้านแม่่นก จัังหวััดปทุุมธานีี 2.ชุุมชน
เพื่่�อนพััฒนะสุุขและครอบครััว จัังหวััดสระบุุรีี
3.ศููนย์์การศึึกษาพิิเศษมหาจัักรีีสิิริินธร จัังหวััด
นครนายก 4. โรงเรีียนอนุุบาลวณลัักษณ์์ จัังหวััด
กรุุงเทพฯ 5. Gymboree ชิิดลม/พระราม 3
จัังหวััดกรุุงเทพฯ
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มูลนิธิยุวรักษ์
ช่วยเหลือด้านรักษาพยาบาลและสุขพลานามัยของเด็กยากไร้ที่ด้อยโอกาสผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการสมทบค่าผ่าตัดหัวใจ
ให้แก่เด็กยากไร้, โครงการช่วยเหลืออาหารกลางวันและค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กกำ�าพร้า, จัดส่งนมผงให้เด็ก ทารกที่มารดาติดเชื้อเอดส์
และค่าอาหาร เป็นต้น

ผลการดำ�เนินงาน

ช่วยเหลือ
เด็กป่วยยากไร้

ช่วยเหลือทางสังคม

จำำ�นวนเด็็กป่่วยด้้อยโอกาส
ที่่�ได้้รัับการช่่วยเหลืือ

472

yuvaraksa.foundation
yuvaraksa2529@gmail.com
02-314 5301 ต่อ 52-52

รายงานประจำ�ปี 2563

กิจกรรมในปี 2563

คน

มููลนิิธิิฯ ได้้ช่่วยเหลืือค่่าเดิินทาง ค่่ายา ค่่านม
ฯลฯ เพื่่�อให้้เด็็กป่่วยยากไร้้ได้้รัับการรัักษาอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้�มุุลนิิธิิฯ ได้้รัับความร่่วมมืือจาก
สัั ง คมสงเคราะห์์ ข องโรงพยาบาลต่่ า งๆ อาทิิ
โรงพยาบาลศิิริิราช โรงพยาบาลจุุฬา โรงพยาบาล
ภููมิิพล โรงพยาบาลสมเด็็จพระยุุพราช ฯลฯ

• เพื่่�อช่่วยเหลืือองค์์กรที่่�ประสบปััญหาขาดแคลน
ทุุนทรััพย์์ในการดููแลเรื่่�องอาหารและสิ่่�งของ
จำำ�เป็็นต่่างๆ จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของไวรััส COVID-19 มููลนิิธิิฯ ได้้บริิจาคสิ่่�งของ
เครื่่�องใช้้จำำ�เป็็น อาทิิ อาหาร เครื่่�องนุ่่�งห่่ม
หน้้ากาก ฯลฯ ให้้กัับมููลนิิธิิต่่างๆ อาทิิ มููลนิิธิิ
คนตาบอดแห่่งประเทศไทย มููลนิิธิิคุุณพ่่อเรย์์
มููลนิิธิิสร้้างสรรค์์เด็็ก เป็็นต้้น
• ร่่วมกัับโรงพยาบาลสารภีี จ. เชีียงใหม่่ มอบ
ถุุงยัังชีีพให้้กัับเด็็กและผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก
โรคเอดส์์

กิจกรรมระดมทุน

• ร่่วมกัับนิิตยสารแพรวในงาน Praew Charity
2020 ประมููลออนไลน์์การกุุศล “Share The
Love ส่่งรััก...รัักษาน้้อง” เพื่่�อระดมทุุนมอบ
ให้้กัับมููลนิิธิิยุุวรัักษ์์
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โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย

Integrated Child Center Active Learning Project (ICAP)

ช่วยเหลือดูแล
เด็กเล็ก
พัฒนาผ่าน
การเรียนรู้

special rainbow
hello@therainbowroom.org
02-023 2396

รายงานประจำ�ปี 2563

ICAP ย่อมาจาก Integrated Child Center
Active Learning Project หรือโครงการพัฒนา
เด็กปฐมวัยที่บูรณาการการเรียนรู้ผ่านการเล่น
โดยเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ภายใต้การ
สนับสนุนจากมูลนิธิยุวพัฒน์ ICAP ใช้แนวทาง
จัดการเรียนการสอนแบบ active learning ที่
เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ผ่านการเล่นและ
ลงมื อ กระทำ � ด้ ว ยตนเองที่ ใ ช้ แ นวทาง high
scope ของโครงการ RIECE Thailand โดยมี
ครูเป็นผู้จัดประสบการณ์ให้เด็กตามเนื้อหา 6
กิ จ กรรมหลั ก ของหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
พุทธศักราช 2560 และผสมผสานสาระสำ�คัญที่
เป็นประโยชน์กับเด็ก ดังนี้
1. ยึดหลักสำ�คัญที่เป็นวงล้อแห่งการเรียนรู้
ของ high scope ทั้ง 5 ด้าน
2. ใช้หลักจิตวิทยาเด็กและวินัยเชิงบวก
3. ใช้ ห ลั ก พั ฒ นาการเด็ ก ดู แ ลเด็ ก ให้ เ ป็ น ไป
ตามพัฒนาการ
4. มีกิจวัตรประจำ�วันของเด็กที่สม่�ำ เสมอ
5. ดู แ ลอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข อนามั ย ที่
เกี่ยวข้อง
6. จัดสิ่งแวดล้อมและสื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของเด็ก
7. แนวทางการพัฒนาเด็กที่สอดคล้องกับการ
พั ฒ นาทั ก ษะสมองเพื่ อ ชี วิ ต ที่ สำ � เร็ จ EF
(Executive Function)

การขยายพื้นที่ของโครงการ ICAP

ภาพรวมในปี 2563

ระดัับอำำ�เภอ
อ.ท่่าวุ้้�ง

28

แห่่ง

ระดัับจัังหวััด
จ.ลพบุุรีี

11
28

อำำ�เภอ
แห่่ง

ระดัับประเทศ
พื้้�นที่่�ในจัังหวััดอื่่�นๆ

11

จัังหวััด

• จากศููนย์์ต้น้ แบบ ศพด. อบต. เขาน้้อย จ. ลพบุุรีี
ปััจจุุบัันโครงการ ICAP สามารถขยายไปสู่่�
อำำ�เภออื่่�นๆ ใน จ.ลพบุุรีี และยัังสามารถขยาย
ไปยัังจัังหวััดอื่่�นๆ ซึ่่�งจะเป็็นพื้้�นที่่�นำำ�ร่่องในปีี
2564 ต่่อไป
• ปััจจุุบัันโครงการ ICAP ได้้พััฒนาศููนย์์ฝึึก
อบรมให้้มีีความหลากหลายเนื่่�องจาก ผู้้�เข้้า
อบรมที่่�เป็็นกลุ่่�มเป้้าหมายมีีความต้้องการที่่�
แตกต่่างกัันออกไป รวมทั้้�งเงื่่�อนไขที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับครููที่่�ว่่าด้้วยสิิทธิ์์�การอบรม บางคนสามารถ
เข้้าอบรมเต็็มเวลาได้้ บางคนไม่่สามารถเข้้า
อบรมเต็็มเวลาได้้ รวมถึึงการอนุุญาตของ
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

การขยายพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ ICAP ปี 60-63
83

เพื่่�อสร้้างโอกาสทางการศึึกษาและความเสมอภาคทางการศึึกษา
โครงการ ICAP ได้้พยายามขยายพื้้�นที่่� ที่่�พอจะเป็็นไปได้้ในพื้้�นที่่�ที่่�สนใจ
เข้้าร่่วมโครงการ ICAP ผ่่านการประชาสััมพัันธ์์ การนำำ�เสนองานตาม
องค์์กรการปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นต่่างๆ ใช้้รููปแบบที่่�ไม่่เป็็นทางการ ตาม
แต่่ละพื้้�นที่่�ที่่�จะสมััครใจเข้้าร่่วมโครงการ ตามเป้้าหมายการขัับเคลื่่�อนงาน
ที่่�ได้้ตั้้�งเป้้าหมายไว้้ มีีผลการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�

ต้้นสัังกััดว่่าจะให้้ดำำ�เนิินการอย่่างไร ฯลฯ
ประจวบกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของไวรััส COVID-19 ในปีี 2563 จึึงมีี
การปรัับการเข้้าฝึึกอบรมให้้เป็็นรููปแบบ
online training
• เพื่่�อสร้้างโอกาสทางการศึึกษาและความ
เสมอภาคทางการศึึกษา โครงการ ICAP
ได้้พยายามขยายพื้้�นที่่� ที่่�สนใจเข้้าร่่วม
โครงการ ICAP ผ่่านการประชาสััมพัันธ์์
การนำำ�เสนองานตามองค์์กรการปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นต่่างๆ ใช้้รููปแบบที่่�ไม่่เป็็น
ทางการ ตามแต่่ละพื้้�นที่่�ที่่�จะสมััครใจเข้้า
ร่่วมโครงการ
รายงานประจำ�ปี 2563

• จากรููปแบบการอบรมที่่�มีคี วามหลากหลายทั้้�ง 3 แบบ ทำำ�ให้้โครงการ
ICAP สามารถขยายพื้้�นที่่�เข้้าร่่วมโครงการ ICAP ได้้เพิ่่�มมากขึ้้�น
โดยมีีครููที่่�ผ่่านการอบรมตั้้�งแต่่ปีี 2560-2563 มีียอดรวม16 รุ่่�น มีี
ครููผู้้�ดููแลเด็็กผ่่านการอบรมแบบ ICAP มีียอดรวม 215 คน มีี
สถานพััฒนาเด็็กปฐมวััยเข้้าร่่วมโครงการ ICAP มีียอดรวม 43 แห่่ง
• จากการขยายพื้้�นที่่�ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ ICAP ตั้้�งแต่่ปีี 2560-2563
มีีจำำ�นวนห้้องเรีียนที่่�เข้้าร่่วม ICAP ยอดรวม 192 ห้้อง มีีเด็็กปฐมวััย
ที่่�ได้้เรีียนตามแนวทาง ICAP ยอดรวม 3,970 คน

79

45
8
1

3

ปี 60

14

6

ปี 61

ปี 60

ปี 62
จำ�นวนครู (คน)

828
6

6

3

จำ�นวนรุ่น (รุ่น)

163

15

11

จำ�นวนศูนย์ (แห่ง)

1,747

1,232

84

41

61

ปี 61

ปี 62

จำ�นวนห้องเรียน (ห้อง)

ปี 63

ปี 63

จำ�นวนนักเรียน (คน)
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มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์
เป็นมูลนิธิด้านการศึกษาที่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาไทย ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกคนในสังคม
สามารถเป็น ส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้ โดยการช่วยส่งเสริมให้
เด็กกล้าที่จะเดินตามความฝัน และกลับมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนและ
สังคมของเขา

สร้างแรง
บันดาลใจ
พัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน

ผลการดำ�เนินงาน

พื้้�นที่่�จััดกิิจกรรมในโรงเรีียนและชุุมชน

28

แห่่ง
ใน กรุุงเทพฯ และ นครศรีีธรรมราช

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

รายงานประจำ�ปี 2563

เยาวชนร่่วมโครงการฯ

7,066

คน

อาสาสมััคร

1,972

คน

ด้านเด็กและเยาวชน

ด้านสังคม

ด้านชุมชน

เด็็กได้้รัับโอกาสในการเรีียนรู้้�และค้้นหาตััวตน
ของตััวเองผ่่านกิิจกรรมนอกห้้องเรีียนที่่�ปลููกฝัังเรื่่�อง
การรู้้�และตระหนัักในตััวเอง (Self-Awareness)
การล้้มแล้้วลุุกไว (Resilience) การมีีความคิิดแบบ
พััฒนาได้้ (Growth mindset) และการมีีพฤติิกรรม
เอื้้�อต่่อสัังคม (Prosocial Behavior)

จัับมืือกัับหน่่วยงานรััฐและเอกชนในการช่่วย
กัันพััฒนาและขัับเคลื่่�อนการศึึกษาไทยผ่่านโครงการ
ต่่าง ๆ ที่่�เล็็งเห็็นความสำำ�คััญในการส่่งเสริิมเด็็กไทย
รวมทั้้�งการเปิิดโอกาสให้้ทุุกคนในสัังคมเข้้ามามีีส่่วน
ร่่วมในการเปลี่่�ยนแปลงการศึึกษาไทยด้้วยการเปิิด
รัับอาสาสมััครคนทั่่�วไปมาทำำ�กิิจกรรมด้้านการศึึกษา

เปิิดพื้้�นที่่�ให้้ชุุมชนได้้มามีีส่่วนร่่วมในการพััฒนา
ศัักยภาพของเด็็กไทย รวมทั้้�งปลููกฝัังและส่่งเสริิม
แนวคิิดให้้เด็็กไทยโดยการช่่วยให้้เด็็กไทยกล้้าในการ
เรีียนรู้้�และกลัับสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงให่่เกิิดขึ้้�นกัับ
ชุุมชนและสัังคมของเขาเองด้้วย
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มูลนิธิเยสุอิตเพื่อการศึกษา

โครงการการศึกษา คณะเยสุอิต จ. เชียงราย

ช่วยเหลือเยาวชน
ชนกลุ่มน้อย
ด้อยโอกาส

มีี วัั ตถุุ ประสงค์์ เพื่่�อให้้ ความช่่ วยเหลืื อ แก่่ ผู้้� ยากไร้้ แ ละที่่�อยู่่�ชายขอบของสัั งคม
โดยจััดตั้้�งสถาบัันการศึึกษาใช้้ชื่่�อว่่า ชุุมชนการเรีียนรู้้�เซเวีียร์์ หรืือ XLC รัับ
นัักศึึกษาที่่�หลากหลาย แต่่เน้้นผู้้�ต้้องการโอกาสทางการศึึกษาทางภาคเหนืือของ
ประเทศไทยและลุ่่�มแม่่น้ำำ��โขงโดยให้้ความสํําคััญพิิเศษกัับกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� เช่่น อาข่่า
ลาหู่่� ปกาเกอะญอ ม้้ง ฯลฯ มุ่่�งพััฒนาความสามารถของเยาวชนให้้มีีความรู้้�ทาง
ด้้านวิิชาการและคุุณธรรมซื่่�อสััตย์์ครบครัันพร้้อมที่่�จะตอบสนองความต้้องการและ
สิ่่�งท้้าทายต่่างๆ ใช้้ชีีวิิตที่่�ทํําประโยชน์์ให้้กัับชุุมชนของตนและชาวโลกอย่่างแท้้จริิง

ปััจจุุบััน มีีนัักศึึกษา 4 รุ่่�น จำำ�นวน 94 คน
ปีีที่่� 4 มีีจำำ�นวน 28 คน ปีีที่่� 3 มีีจำำ�นวน 20 คน
รุ่่�นที่่� 2 จำำ�นวน 18 คนและรุ่่�นที่่� 1 จำำ�นวน 28
คน และในปีีนี้้� 2564 มีีนัักศึึกษาที่่�เรีียนจบปริิญญา
ตรีี เอกภาษาอัังกฤษ มสธ (ในระยะเวลา 3 ปีี 6
เดืือน) จำำ�นวน 13 คน ที่่�เหลืืออีีก 15 คน อยู่่�
ระหว่่างการเรีียนและฝึึกประสบการวิิชาชีีพ มีีอาสา
สมััคร และอาจารย์์จากหลากหลายประเทศรวม 20
คน และในเดืือนเมษายน 2564 จะมีีนัักเรีียนรุ่่�นที่่�
5 เพิ่่�มจำำ�นวนประมาณ 30 คน และนัักศึึกษารุ่่�น
แรกก็็เรีียนจบและหางานทำำ� ตามที่่�ตนเองสนใจ

ชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์
219 หมู่ 8 ต.ท่าข้าวเปลือก
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
xavier.thai.2017@gmail.com
Facebook: Xavier.Learning.
Community

รายงานประจำ�ปี 2563

อาสาสมััครและอาจารย์์

นัักศึึกษา

4 94
รุ่่�น

คน

20

คน

การดำ�เนินงานในปี 2563
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดโควิิด 19 ยิ่่�งนาน
วัันยิ่่�งรุุนแรงขึ้้�น ทำำ�ให้้อััตราการเพิ่่�มจำำ�นวนผู้้�เสีีย
ชีีวิิตและ ผู้้�ติิดเชื้้�อ ผลที่่�ตามมา ทำำ�ให้้เกิิดปััญหา
สัังคมอย่่างใหญ่่หลวงอัันเนื่่�องมาจากการที่่�รััฐจำำ�เป็็น
ต้้องปิิดเขตเมืืองต่่าง ๆ และประชาชนไม่่สามารถ
ทำำ�งานได้้อย่่างเช่่นเคย ดัังนั้้�นจึึงมีีบุุคคลจำำ�นวนมาก
ขาดแคลนอาหาร เงิินและสิ่่�งของจำำ�เป็็นต่่าง ๆ ใน
การดำำ�รงชีีวิิต คณะเยสุุอิิตในประเทศไทย ได้้แต่่ง
ตั้้�งทีีมทำำ�งาน จัังหวััดเชีียงรายได้้แก่่ คุุณพ่่อวิินััย
บุุญลืือ (ผู้้�ประสานงาน) ช่่วยเหลืือชาวบ้้านจากการ
แพร่่ระบาดของไวรรััสโควิิด 19 ผ่่านการนำำ�ของคุุณ
พ่่อเยสุุอิิต จะพิิจารณาว่่าจะช่่วยเหลืือผู้้�สบภััยอย่่างไร
ได้้บ้้างในพื้้�นที่่�ที่่�รัับผิิดชอบ
สำ�หรับชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ -

ได้ช่วย
เหลือแรงงานต่างชาติกลุ่มต่าง ๆ จำ�นวน 2,500

ครอบครัว และมอบทุนการศึกษาจำ�นวน 10 ทุน
และช่ ว ยเหลื อ ครอบครั ว ของหมู่ บ้ า นทั บ กุ ม าร
ทอง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ตั้ง
อยู่ จำ�นวน 25 ครอบครัว เราได้รับคำ�ร้องขอ
จากคุณอดิศักดิ์ เดชวงศ์ษา ผู้ใหญ่บ้านบ้านทับ
กุมารทอง ให้ช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
คณะเยสุอิตร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิเยสุอิตเพื่อ
การศึกษา อาสาสมัครและนักศึกษา ได้จัดเตรียม
เครื่ อ งอุ ป โภคบริ โภค และเริ่ม แจกตั้ ง แต่ วั นที่
14 เมษายน 2563 แจกสิ่งของที่จำ�เป็นเช่น ข้าว
น้ำ�มัน นม อาหารแห้ง เป็นต้น ในด้านสุขภาพ
อนามั ย ได้ จั ด เตรี ย มเครื่ อ งวั ด อุ ณ หภู มิ ให้ แ ก่
ผู้นำ�ชุมชน เพื่อช่วยในการตรวจวัดอุณหภูมิของ
สมาชิกของพวกเขาและแจกสบู่และสิ่งของอื่น ๆ
รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อป้องกันการติด
เชื้ออีกด้วย โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่นำ�เราไปยัง
แต่ละบ้าน ครอบครัวหลายแห่งมีผู้ป่วยและถูก
ปล่อยให้อยู่ตามลำ�พัง
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สร้างจิตสำ�นึกของการมีส่วนร่วม
เพื่อส่วนรวม (Active Citizen)
สนับสนุนภาคีที่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ

รายงานประจำ�ปี 2563
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องค์กรสาธารณประโยชน์ที่มีเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability) ด้วยความเชื่อที่ว่าการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาสังคมขนาดใหญ่นั้นจำ�เป็นต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนและองค์กรที่หลากหลาย มูลนิธิฯ จึงให้
ความสำ�คัญกับกลไกความร่วมมือที่แตกต่างและมีการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อเอื้อต่อการเชิญชวนคนไทยตื่นรู้
จำ�นวนมากมาร่วมมือกันแก้ปัญหาสังคม และยังมุ่งเน้นการทำ�งานแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรตัวกลาง (Intermediary
Organization) ที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมในประเด็นปัญหาสังคมต่างๆ ที่สำ�คัญ

สร้างสังคม
อยู่ดีมีสุข

ร่วมสร้าง
สังคมอยู่ดี
มีสุข

พลัังของพลเมืืองตื่่�นรู้้�
Active Citizen
ผ่่านกลไกความร่่วมมืือ Collaboration Platforms

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

รายงานประจำ�ปี 2563

ความร่่วมมืือเพื่่�อการลงทุุนทางสัังคม
• กองทุุนรวมคนไทยใจดีี BKIND
• กองทุุนธรรมมาภิิบาลไทย Thai CG
Fund
• กองทุุนสื่่�อเพื่่�อความยุุติิธรรมในสัังคม
(Media for Social Justice Fund)
• เทใจดอทคอม

ความร่่วมมืือ “ร้้อยพลัังเปลี่่�ยนประเทศ”
เพื่่�อขัับเคลื่่�อนประเด็็นทางสัังคม
• การศึึกษาและเยาวชน
• ผู้้�สููงอายุุ
• คนพิิการ
• ต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
• สิ่่�งแวดล้้อม
• คุุณภาพชีีวิิตระยะสุุดท้้าย
• ฯลฯ

ผสานทรััพยากร
ให้้เกิิดประโยชน์์

•
•
•
•
•

เงิินทุุน
อาสาสมััคร
ความรู้้�
เครืือข่่าย
สื่่�อ

ความร่่วมมืืองานสื่่�อสารสัังคม
• สื่่�อทั่่�วไป
• สื่่�อบุุคคล
• สื่่�อองค์์กร
• เครืือข่่ายสื่่�อเพื่่�อพััฒนาความยั่่�งยืืน
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กลไกลระดมทรัพยากรทางการเงินผ่านตลาดทุนในรูปแบบ “กองทุนรวม” เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน “เงินบริจาค” ของนักลงทุนในการต่อชีวิต
สร้างอนาคตแก่ผู้มีความต้องการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำ�กัด สถาบันเช้นจ์ ฟิวชัน ภายใต้มูลนิธิ
บูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิเพื่อคนไทย และ มูลนิธิยุวพัฒน์

การลงทุน...
ที่ให้คุณทำ�ดีตั้งแต่
บาทแรกของเงิน
ลงทุนช่วยเหลือ
สังคม

ส่่งเสริิมการลงทุุนในบริิษััท
ที่่�มีีการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม
ธรรมมาภิิบาล และการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน (ESCG)

มีีส่่วนร่่วมในการช่่วยเหลืือสัังคม
ผ่่านการบริิจาคค่่าธรรมเนีียมจััดการ
ให้้กลัับคืืนสู่่�สัังคมไทยผ่่านมููลนิิธิิที่่�มีี
ส่่วนร่่วมเพื่่�อสัังคม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปี 2563

ปีี 2558 – 2563
55 โครงการเพื่่�อสัังคม ได้้รัับเงิินสนัับสนุุน

40.8
8

จากกองทุุนฯ มููลค่่ารวม

องค์์กรที่่�ได้้รัับประโยชน์์
องค์์กร

BKIND.fanpage

รายงานประจำ�ปี 2563

สร้้างความยั่่�งยืืน
แสวงหาผลตอบแทนในระยะยาว

ล้้านบาท

ปีี 2562 – 2563
7 โครงการเพื่่�อสัังคม ได้้รัับเงิินสนัับสนุุนจากกองทุุนฯ
และดำำ�เนิินการต่่อเนื่่�อง

3.9
9,061

มููลค่่ารวม

ล้้านบาท

ผู้้�รัับประโยชน์์
คน

| 79

รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

ภาพรวมในปี 2563

ก้าวต่อไปในปี 2564

ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

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

วิสาหกิจเพื่อสังคมสำ�หรับกลุ่มผู้ทำ�การผลิตที่บ้าน

499,000

สร้างอาชีพ

การฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 300 ชั่วโมง

767,000

ข้อมูลทั่วไป

ที่มา : รายงานสรุปผลกระทบทางสังคม โครงการเพื่อสังคมที่กองทุนรวมคนไทยใจดีสนับสนุนโดยสถาบันเซ้นจ์ ฟิวชัน ธ.ค. 63

รายงานประจำ�ปี 2563
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กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย
กลไกสร้างการมีส่วนร่วมในด้านเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านคอร์รัปชันผ่านการ ลงทุน เกิดจากความร่วมมือของ
ภาคตลาดทุน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และประชาชนทั่วไป โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) 11 บริษัท
ซึ่งมีมูลค่ากองทุนภายใต้การบริหารกว่า ร้อยละ 90 ของตลาดทุนรวมได้ร่วมจัดตั้งกองทุนรวมหุ้น 12 กองทุนที่แยก
การบริหารอย่างอิสระ เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการกำ�ากับดูแลกิจการที่ได้รับการประเมินจากสมาคม
ส่ง เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับดีมากและดีเลิศ (CG Rating Score 4-5) และ เป็นบริษัทที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้านทุจริต (Thai CAC)

ต่อต้านคอร์รัปชั่น
ผ่านการลงทุน
ความร่่วมมืือ
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการ
กองทุุน (บลจ.) 11 บริิษััท

ลงทุุนในตลาดหลัักทรััพย์์
CG Rating 4-5

นำำ�ค่่าธรรมเนีียม
จััดการกองทุุน

เพื่่�อไปสนัับสนุุนการทำำ�งาน
ต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปี 2563

ปีี 2561 – 2563
กองทุุนรวมธรรมาภิิบาลไทยได้้สนัับสนุุน
โครงการที่่�มีีแนวคิิดในการเสริิมสร้้างธรรมาภิิบาลและ
ต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันไปแล้้วทั้้�งสิ้้�น 9 โครงการ เป็็น
จำำ�นวนเงิิน

37.3

ล้้านบาท

ปีี 2563
กองทุุนรวมธรรมาภิิบาลไทยให้้การ
สนัับสนุุน 3 โครงการ
เป็็นจำำ�นวนเงิิน

16.7

ล้้านบาท

http://www.cgfundthailand.com/

รายงานประจำ�ปี 2563
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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*

*โครงการที่อยู่ระหว่างการดำ�เนินการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ในรายงานประจำ�ปีมูลนิธิเพื่อคนไทย http://khonthaifoundation.org/th/resources/

รายงานประจำ�ปี 2563
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เทใจดอทคอม
กลไกระดมทุนออนไลน์เพื่อสังคมแห่งแรกของประเทศไทย ทำ�หน้าที่เชื่อมโยง “ผู้ให้” ที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
กับ “ผู้รับ” ที่ทางทีมเทใจคัดสรรโครงการและทีมงานที่มีความน่าเชื่อถือและมีกิจกรรมที่ชัดเจนในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม มี
กระบวนการติดตามและรายงานผลโครงการหลังจากระดมทุนแล้วให้ผู้บริจาคทราบ

แพลตฟอร์ม
ออนไลน์
สร้างการ
มีส่วนร่วม
ระดมทุนเพื่อสังคม

ผลลัพธ์ของการมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือสังคม
ผ่านเทใจดอทคอม ปี 2563

ยอดบริิจาครวม

89.6

ล้้านบาท

จำำ�นวนผู้้�ได้้รัับประโยชน์์

จำำ�นวนผู้้�บริิจาค

37,499

คน

146
153,860
องค์์กร

คน

โครงการที่สำ�เร็จ 95 โครงการ แบ่งเป็น

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

รายงานประจำ�ปี 2563

เด็กและเยาวชน
ผู้สูงอายุ
สิ่งแวดล้อม
สัตว์
เทคโนโลยี
ผู้พิการและผู้ป่วย
อื่นๆ

39
4
10
4
2
5
31

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

| 83

รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

ภาพรวมในปี 2563

ก้าวต่อไปในปี 2564

ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

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

การลงทุนเพื่อ
สนับสนุนระบบ
นิเวศน์สื่อที่ยั่งยืน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปี 2563 สนับสนุนนโครงการสื่อดังนี้

โครงการ Big Open Data
เพืือการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
ผู้้�ได้้รัับประโยชน์์จากการใช้้งานระบบ
ผู้้�เข้้าใช้้งานระบบ ACT Ai 7,379 users
ผู้้�เข้้าชมระบบ จัับโกงงบ COVID
ด้้วย ACT Ai 1,729 users

(คลิกรูปเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

รายงานประจำ�ปี 2563

ทั้้�งนี้้�ได้้รัับความร่่วมมืือในการสนัับสนุุนข้้อมููลและ
ใช้้งานข้้อมููล จาก หน่่วยงานภาครััฐ หน่่วยงาน
ระหว่่างประเทศ สำำ�นัักสื่่�อมวลชน และเครืือข่่าย
ภาคประชาชนผู้้�ใช้้งานข้้อมููลเปิิดเพื่่�อการต่่อต้้าน
คอร์์รััปชััน
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โครงการ Crowdsourcing Investigative
Journalism
(เพจต้้องแฉ Must share)
https://www.facebook.com/mustshareofficial

มีีจำำ�นวนผู้้�ติิดตามเพจ
มากกว่่า 57,000 users
ประเด็็นทุุจริิตคอร์์รััปชัันที่่�ได้้รัับ
การเปิิดเผย
203 เรื่่�อง
จััดทำำ�ข้้อมููลเพื่่�อสร้้างความ
ตระหนัักรู้้�ทุุจริิตคอร์์รััปชััน
22 เรื่่�อง
รายงานประจำ�ปี 2563

การขยายความร่่วมมืือ
การดำำ�เนิินงานของต้้องแฉในปีี 2563 ได้้ขยายความร่่วม
มืือในการดำำ�เนิินงานร่่วมกัับหน่่วยงานภาครััฐ กลุ่่�ม
ท้้องถิ่่�นและสื่่�อต่่าง ๆ เพื่่�อขัับเคลื่่�อนประเด็็นปััญหาให้้
เกิิดการแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงขึ้้�นในสัังคม โดยมีีจำำ�นวนภาคีี
เครืือข่่ายและอาสาสมััครผู้้�ส่่งเบาะแสในเพจต้้องแฉ ดัังนี้้�
หน่่วยงานภาครััฐ 24 หน่่วยงาน สำำ�นัักข่่าว 5 สำำ�นัักฯ
กลุ่่�มท้้องถิ่่�น 116 กลุ่่�ม เพจเฟซบุ๊๊�ก 5 เพจ และ
อาสาสมััคร 322 คน
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สื่อสารสังคม
เป็นผู้ให้บริการ “พื้นที่กลางสานพลังสื่อ” แก่ภาคีภาคสังคมและภาคีภาคสื่อกลุ่มต่างๆ ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานพัฒนาความ
ยั่งยืน ด้วยการ “ร้อยพลัง” หรือผนึกกำ�ลังกันร่วมขยายผลกลไกแก้ปัญหาสังคมกลไกต่างๆ ผ่านงานสื่อสารสาธารณะให้
สามารถเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง

“สื่อสาร” สร้าง
“การมีส่วนร่วม”
(Communication
for
Collaboration)

สื่่�อสาธารณะเพื่่�อช่่วยเหลืือสัังคม

สนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนงานของภาคีีภาคสัังคม
ให้้เกิิดผลลััพธ์์ด้้วยงานสื่่�อสาธารณะ

รายงานประจำ�ปี 2563

ร่่วมพลัังสื่่�อเพื่่�อความยั่่�งยืืน

สร้้างเสริิมและพััฒนาพลัังร่่วมสื่่�อกลุ่่�มต่่างๆ
และเครืือข่่ายสื่่�อร่่วมพััฒนาความยั่่�งยืืน
ประเภทต่่างๆ

ผลผลิต - ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปี 2563
ผลลัพธ์

ผลผลิต

88
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ในรายงานประจำ�ปี
มูลนิธิเพื่อคนไทย http://khonthaifoundation.org/th/resources/

เข้้าถึึง Active Citizen

สร้้างเสริิมและร่่วมขายายผลการเข้้าถึึงพลเมืือง
มีีส่่วนร่่วมผ่่านกลไกแก้้ปััญหาสัังคม
ประเภทต่่างๆ

38

กิิจกรรม/โครงการ/
งานรณรงค์์สนัับสนุุน

•
•
•
•
•

องค์์กรภาคีีภาคสัังคม

จำำ�นวนสื่่�อมวลชน 74 สำำ�นัักข่่าว
จำำ�นวนสื่่�อบุุคคล 5,140 คน
จำำ�นวนสื่่�อองค์์กร 23 องค์์กร
จำำ�นวนอาสาสมััคร 5,142 คน /23 องค์์กร
จำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม 258 คน

การมีีส่่วนร่่วมเพื่่�อส่่วนรวม
ของคนในสัังคมกลุ่่�มต่่างๆ
ร่่วมกัันสื่่�อสารสู่่�สาธารณะ

จำำ�นวน พลเมืืองที่่�มีีส่่วนร่่วมเพื่่�อส่่วนรวม

5,400
185

คน

องค์์กร
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ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ
กลไกร้อยพลังความร่วมมือองค์กรที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมในประเด็นต่างๆ เพื่อแก้ไขปัยหาความเหลื่อมล้�ำ ไม่ว่าจะเป็นใน
ด้านการศึกษา การจ้างงานผู้พิการ ไปจนถึงการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และผุ้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วสยการทำ�หน้าที่เป็น
ตัวกลางเชื่อมต่อทรัพยากรหรือทุนประเภทต่างๆ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ภาคีเครือข่าย ทุนทรัพย์ ฯลฯ ไปสนับสนุนหรืออำ�นวยความ
สะดวกให้เกิดการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบและเกิดผลลัพธ์ทางสังคมมากชึ้น

ร้อยพลัง
เชื่อมต่อ
ทรัพยากรเพื่อ
พัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน

www.thailandcollaborationforchange.com
ThailandCollaborationForChange
tcfe@ybf.premier.co.th
02 301 1038

รายงานประจำ�ปี 2563

ในปีี 2563 ด้้วยสถานการณ์์ต่่างๆ
ที่่�เกิิดขึ้้�น ทำำ�ให้้โครงการร้้อยพลัังเปลี่่�ยน
ปรเทศได้้ปรัับเปลี่่�ยนแผนงานเพื่่�อให้้เหมาะ
สมกัับวิิธีีการระดมความร่่วมมืือ โดยได้้
จััดกิิจกรรมร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายในหลาก
หลายประเด็็น โดยในแต่่ละกิิจกรรมยัังคง
วััตถุุประสงค์์หลัักคืือเพื่่�อขยายผลและเสริิม
สร้้างสนัับสนุุนการทำำ�งานขององค์์กรขัับ
เคลื่่�อนพััฒนาสัังคม โดยการเชื่่�อมต่่อ
ทรััพยากรที่่�จำำ�เป็็น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ในรายงานประจำ�ปีมูลนิธิ
เพื่อคนไทย http://khonthaifoundation.org/
th/resources

กิจกรรมและโครงการต่างๆ
ในปี 2563
• Design Thinking Workshop for Active
Citizen Acceleration ครั้้�งที่่� 2
• แคมเปญมืือถืือนี้้�พี่่�ให้้น้้องเรีียน เพื่่�อโครงการร้้อย
พลัังการศึึกษา
• แคมเปญ Limited Education 2020 – Community Power เพื่่�อโครงการร้้อยพลัังการศึึกษา
• โครงการชุุมชนรู้้�ทัันผุ่่�น
• โครงการมอบห้้องความดัันลบชนิิดครอบเตีียงผู้้�ป่่วย
• แคมเปญฟิิตนี้้�เพื่่�อน้้อง ภายใต้้ Limited Education
2020 เพื่่�อโครงการร้้อยพลัังการศึึกษา
• โครงการพััฒนาต้้นแบบการสนัับสนุุนเด็็กยากจนได้้
รัับอาหารที่่�พอเพีียงและมีีความปลอดภััย
• การระดมทุุนผ่่าน influencer เพื่่�อโครงการร้้อยพลััง
การศึึกษา
• กิิจกรรม Thai VI Global Forum การระดมทุุน
เพื่่�อสนัับสนุุนโครงการร้้อยพลัังการศึึกษา
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กองทุนสื่อ
เพื่อความ
ยุติธรรม
ในสังคม

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

งานสื่อสาร
สังคม

ผลลัพธ์

การมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาสังคมไทย
ยั่งยืน

ชุมชนออนไลน์
ร่วมสร้างสังคม
แบ่งปัน

ความร่วมแรง
ภาคตลาดทุน
แบ่งปันสังคม

ความร่วมมือภาคตลาดทุน
และภาคสังคมสร้างเสริม
ธรรมาภิบาลและ
ต่อต้านคอร์รัปชัน

ความเข้มแข็ง
ของระบบนิเวศ
สื่อที่สร้าง
ผลบวกต่อสังคม

การมีส่วนร่วม
เพื่อส่วนรวม
ของคนในสังคม

รวม

ผลผลิต

170 องค์กร

95 โครงการ
78 องค์กร

7 โครงการ

3 โครงการ
5 องค์กร

2 โครงการ
40 องค์กรภาคี

38 กิจกรรม
/แคมเปญ

145 โครงการ
293 องค์กร

ผู้รับประโยชน์

15,600 คน
250 องค์กร

153,760 คน
146 องค์กร

9,061 คน
8 องค์กร

8,685 คน
249 องค์กร

9,108 คน

88 องค์กร

196,214 คน
741 องค์กร

พลเมืองที่มี
ส่วนร่วม

1,799 คน
4 องค์กร

37,899 คน
82 องค์กร

15 คน
13 องค์กร

326 องค์กร

46 องค์กร

5,400 คน
185 องค์กร

45,113 คน
656 องค์กร

ผู้บริจาค

1,748 คน
4 องค์กร

37,499 คน

-

-

-

-

39,247 คน
4 องค์กร

อาสาสมัคร

51 คน

100 คน

15 คน

510 คน

322 คน

5,142 คน
23 องค์กร

6,140 คน
23 องค์กร

คน/สื่อร่วมกิจกรรม

-

300 คน

-

-

9,430 คน

258 คน

9,988 คน

รายงานประจำ�ปี 2563
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มูลนิธิเอ็นไลฟ
สร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และสร้างองค์ความรู้ระบบนิเวศอย่างเป็นวิชาการ เพื่อนำ�ไปสู่การบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ท้องถิ่น และชุมชน โดยการเชื่อมโยงและสร้างภาคีเครือ
ข่าย โดยมีการดำ�เนินโครงการ 2 ด้าน ได้แก่
1. งานพัฒนาโครงการด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. งานพัฒนาโครงการด้านทรัพยากรป่าไม้และชุมชน

เพื่อความเป็น
หนึ่งเดียวกันของ
สิ่งแวดล้อม
และมนุษย์

www.enlivefoundation.com
www.krabienliveseakayak.com
enlivefoundation
02 301 1240

รายงานประจำ�ปี 2563

ภาพรวมการดำ�เนินงานในปี 2563
1. การปลูกจิตสำ�นึกให้ความรู้ในเรื่อง
ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการป่าครอบครัว “บ้านมะกะโท”
ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

(คลิกชม หวงแหนกระบี่)

เป็็นโครงการพััฒนาพื้้�นที่่� 300 ไร่่ ที่่� ต.ทุ่่�งโพธิ์์�
อ.นาดีี จ.ปราจีีนบุุรีี เพื่่�อการเพิ่่�มและฟื้้�นฟููพื้้�นป่่า โดย
ใช้้กลไกการสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้�ด้้านเกษตร
ธรรมชาติิร่่วมกัันของชุุมชน ตามหลัักปรััชญาของ
เศรษฐกิิจพอเพีียง การพึ่่�งพาที่่�ยั่่�งยืืน เพื่่�อเป็็นต้้น
แบบของแหล่่งเรีียนรู้้�ในการจััดการพื้้�นที่่�ป่่าในรููปแบบ
ป่่าครอบครััว และมีีพื้้�นที่่�การทำำ�การเกษตรที่่�ตั้้�งอยู่่�
บนพื้้�นฐานการผลิิตอาหารที่่ยั่่� �งยืืน มีีการจััดการสิ่่�ง
แวดล้้อมและความหลากหลายทางชีีวภาพในระบบ
การผลิิต รัักษาวิิถีีชีีวิิตและวััฒนธรรมอัันดีีงามของ
สัังคมไว้้
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ทั้้�งนี้้� มููลนิิธิิเอ็็นไลฟ ร่่วมกัับจัังหวััดกระบี่่�
กรมประมง กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง
อำำ�เภอเหนืือคลอง และชุุมชน จััดทำำ�เขตรัักษา
พืืชพัันธุ์์�ทางการประมง จำำ�นวน 22.2 ไร่่ เพื่่�อ
เป็็นแหล่่งเพาะพัันธุ์์�และอนุุบาลสััตว์์น้ำำ��

3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน
2. การใช้กระบวนการบริหาร
จัดการพื้นที่ร่วม ในการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความ
อุดมสมบูรณ์
โครงการอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเล
จังหวัดกระบี่ พื้นที่เกาะพีพีเล

จากแนวคิิดที่่�จะลดภาระของระบบนิิเวศ ลด
ผลกระทบและความเสีียหายต่่อแนวปะการััง
ธรรมชาติิ มููลนิิธิิเอ็็นไลฟ ร่่วมกัับจัังหวััดกระบี่่�
กองทััพเรืือ กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่าและพัันธุ์์�
พืืช กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง และมููลนิิธิิ
นายศรีีผ่่อง–นางกี่่� ภููเก้้าล้้วน ได้้ร่่วมกัันดำำ�เนิิน
การสร้้างอุุทยานการเรีียนรู้้�ใต้้ท้้องทะเลจัังหวััด
กระบี่่ขึ้้� �น ในปีี พ.ศ. 2555 โดยใช้้เรืือหลวงที่่�ปลด
ประจำำ�การแล้้วจำำ�นวน 4 ลำำ� ได้้แก่่ เรืือหลวงเกล็็ด
แก้้ว (บริิเวณเกาะพีีพีีเล) เรืือหลวงโกลััม เรืือหลวง
ราวีี และเรืือหลวงตะลิิบง (บริิเวณเกาะยาวาซำำ�)

รายงานประจำ�ปี 2563

จากการสำำ�รวจครั้้�งล่่าสุุด เมื่่�อเดืือนมกราคม
2563 ที่่�ผ่่านมา พบว่่า บริิเวณอุุทยานการเรีียน
รู้้�ใต้้ท้้องทะเลจัังหวััดกระบี่่�เป็็นเสมืือนโอเอซิิสที่่�
ดึึงดููดสััตว์์น้ำำ��ต่่างๆ จำำ�นวนมาก เป็็นการเพิ่่�มความ
อุุดมสมบููรณ์์ให้้แก่่ท้้องทะเล
โครงการสร้างความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล
จังหวัดกระบี่ พื้นที่บ้านเกาะจำ�

เป็็นโครงการที่่�ส่่งเสริิมและสนัับสนุุน ในการ
บริิหารจััดการการใช้้ทรััพยากรชายฝั่่�งโดยชุุมชน
ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดและยั่่�งยืืนของแหล่่งอาหาร
ทะเลคุุณภาพ ที่่�เป็็นห่่วงโซ่่สำำ�คััญของธุุรกิิจ
อุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวของเมืืองกระบี่่� สำำ�หรัับ
พื้้�นที่่�บ้้านเกาะจำำ�นั้้�น มีีแหล่่งหญ้้าทะเลที่่�อุุดม
สมบููรณ์์มากของจัังหวััดกระบี่่� ที่่�มีีความสำำ�คััญ
ต่่อระบบนิิเวศชายฝั่่�ง เป็็นแหล่่งเพาะพัันธุ์์�อนุุบาล
สััตว์์น้ำ�ำ� นานาชนิิด

โครงการตอบแทนคุณระบบนิเวศ บน
พื้นที่แหลมพระนาง-ไร่เล

เป็็ น โครงการ ที่่� ส่่ ง เสริิ ม และสนัั บ สนุุ น
ผู้้�ประกอบการบนพื้้�นที่่�ให้้ดำำ�เนิินการพััฒนาบริิเวณ
แหลมพระนาง-ไร่่เล ให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�มีี
การดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมและระบบนิิเวศที่่�สมดุุล
เพื่่�อการยกระดัับมาตรฐาน ให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว
เชิิงนิิเวศต้้นแบบที่่�ยั่่�งยืืน โดยใช้้กลไกของการมีี
ส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วน
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
พัฒนาในพื้นที่เกาะกลาง จังหวัดกระบี่

มููลนิิธิิเอ็็นไลฟ ร่่วมกัับ บริิษััท โลเคิิล อไลค์์
จำำ�กัดั พร้้อมด้้วยชุุมชนตำำ�บลคลองประสงค์์
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดกระบี่่� ในความร่่วมมืือพััฒนา
โครงการส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวเชิิงพััฒนา ตาม
หลัักเกณฑ์์การท่่องเที่่�ยวยั่่�งยืืนสำำ�หรัับสถานที่่�ท่่อง
เที่่�ยว (GSTC-D)
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
กลไกนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

8

นวััตกรรม

• การทดลองการทำำ�ถ่่านกััมมัันสำำ�หรัับการบำำ�บััด
กลิ่่�นในระบบบำำ�บัดน้ำ
ั �ำ� เสีีย
• การทดลองนำำ�กากจากการผลิิตอาหารมาทำำ�
ปุ๋๋�ยหมััก
• การทดลองนำำ�ชัันโรงมาเลี้้�ยงในพื้้�นที่่�
• ธนาคารน้ำำ�� ใต้้ดิินระบบปิิด เพื่่�อสร้้างความชื้้�น
ให้้กัับพื้้�นที่่�
• การให้้น้ำำ��แปลงปลููกผ่่านแอพพลิิเคชั่่�น ทำำ�ให้้
ลดขั้้�นตอนการให้้น้ำำ��ในพื้้�นที่่�
• การทดลองนำำ�พัันธุ์์�พืืชข้้าวไร่่ มาปลููกในพื้้�นที่่�
ดอน
• การทดลองปลููกพืืชสมุุนไพร การทดลอง
ปลููกพลููเหลืือง
• การทำำ�ตู้้�อบพลัังงานแสงอาทิิตย์์สำ�ำ หรัับการ
แปรรููปผลผลิิตทางการเกษตรโดยการอบ

รายงานประจำ�ปี 2563

การบริหารจัดการองค์ความรู้ทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สร้างเครือข่าย
พัฒนากลไกการมีส่วนร่วม

3

54

เรื่่�อง

• องค์์ความรู้้�ด้้านเกษตรธรรมชาติิ
• องค์์ความรู้้�เรื่่�องระบบนิิเวศในแหล่่งอาศััย
สััตว์์ทะเลเทีียมในบริิเวณอุุทยานการเรีียน
รู้้�ใต้้ท้้องทะเลจัังหวััดกระบี่่�
• องค์์ความรู้้�เรื่่�องการสำำ�รวจปะการัังในบริิเวณ
แหลมพระนาง-ไร่่เล

•
•
•
•

หน่่วยงาน

ภาครััฐ – 25 หน่่วยงาน
ภาคเอกชน – 12 หน่่วยงาน
ชุุมชน - 8 ชุุมชน
สถานศึึกษา – 9 แห่่ง

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการทรัพยากร

3

พื้้�นที่่�

• พื้้�นที่่�บ้้านเกาะจำำ� จ.กระบี่่� – หอยชัักตีีน ธนาคารปููม้้า
• พื้้�นที่่�ตำำ�บลคลองประสงค์์ จ.กระบี่่� – การเลี้้�ยงผึ้้�งโพรงในป่่าชายเลน
• พื้้�นที่่แ� หลมพระนาง-ไร่่เล – การจััดทำำ�พื้้�นที่่�ฟื้้�นฟููแนวปะการัังแหลม
พระนาง-ไร่่เล
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Socialgiver
ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่สร้างแพลตฟอร์มไลฟ์สไตล์
รูปแบบใหม่ โดยต้องการให้ทุกคนสนุกกับการ ‘บริจาค’ มากขึ้น ตามรูปแบบ
‘ไลฟ์สไตล์’ ที่เลือกได้ตามใจชอบ ผ่านการเลือกซื้อสินค้าและบริการจากธุรกิจ
ชั้นนำ�บนแพลตฟอร์ม อาทิ ที่พัก ร้านอาหาร หรือกิจกรรม ที่อาสามอบราย
ได้จากทุกการซื้อ 50-70% ให้โครงการเพื่อสังคมกว่า 40 โครงการทั่วไทยที่
ดำ�เนินงานมุ่งมั่นสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคม ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ
สิทธิมนุษยชน การศึกษา สุขอนามัย สัตว์ป่า สัตว์จรจัด ผู้พิการ ฯลฯ

ช่วยเหลือสังคม
ผ่านการช้อป

hello@socialgiver.com
http://socialgiver.com/
IG: socialgiverthailand
Tel. 02 458 2626

รายงานประจำ�ปี 2563

ระบบนิเวศแห่ง “การให้”

ธุุรกิิจใจดีีมอบราคาสุุดพิิเศษ
ให้้คุุณ ผ่่าน Socialgiver

ค้้นพบไลฟ์์สไตล์์ การท่่องเที่่�ยว
และประสบการณ์์อีีกมากมาย

กำำ�ไรทั้้�งหมดมอบให้้กัับ
โครงการเพื่่�อสัังคม

เพราะว่่าธุุรกิิจใจดีีมีีทรััพยากรการบริิการที่่�คง
เหลืือ (spare service capacity) จึึงบริิจาค
บริิการเหล่่านั้้�นให้้กัับ Socialgiver เพื่่�อเปลี่่�ยน
เป็็นเงิินทุุนเพื่่�อสัังคม โดยไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่าย เราจึึง
สามารถส่่งต่่อราคาสุุดพิิเศษนี้้�ให้้กัับคุุณ!

Socialgiver คััดสรรโรงแรม ร้้านอาหาร และ
กิิจกรรม จากแบรนด์์ชั้้�นนำำ�มากมาย ให้้คุุณ
สามารถช็็อปบััตรของขวััญดีีๆ ให้้ตััวเองหรืือเป็็น
ของขวััญให้้กัับคนที่่�คุุณรัักและทุุกบาทที่่�ใช้้จ่่าย
เพิ่่�มกัับธุุรกิิจใจดีีถืือเป็็นการขอบคุุณและสนัับสนุุน
ให้้ธุุรกิิจร่่วมคืืนกำำ�ไรสู่่�สัังคม

รายได้้จากทุุกการซื้้�อ 50-70% มอบให้้โครงการ
เพื่่�อสัังคมกว่่า 40 โครงการทั่่�วไทยเพื่่�อที่่�สร้้าง
ความเปลี่่�ยนแปลงอย่่างแท้้จริิงทั่่�วประเทศไทย
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ช่่วยสิ่่�งมีีชีีวิิต (คน สััตว์์ ต้้นไม้้)
206,640 ชีีวิิต
ยอดระดมทุุนรวมกว่่า
11,512,447 บาท

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานประจำ�ปี 2563

ข้อมูลทั่วไป

Socialgiver ได้้มีีโครงการที่่�เกิิดขึ้้�นเพื่่�อให้้การสนัับสนุุนการบรรเทาภััยพิิบััติิ ซึ่่�งเป็็นโครงการที่่�
Socialgiver เชื่่�อว่่าจะช่่วยทำำ�ให้้ปััญหาที่่�เรากำำ�ลัังเจอสามารถถููกแก้้ไขหรืือยัับยั่่�งได้้อย่่างรวดเร็็วและทัันทีี
ที่่�เกิิดปััญหา

สััตว์์จรจััดและสััตว์์ป่่ากว่่า 611 ตััว
ได้้รัับการช่่วยเหลืือจากโครงการเหล่่านี้้�
• The Voice Foundation
• Love Wildlife

โครงการบรรเทาภััยพิิบััติิช่่วยชีีวิิตผู้้�คนไป
แล้้วกว่่า 188,192 คน
แพทย์์และผู้้�คนได้้รัับการช่่วยเหลืือจาก
โครงการเหล่่านี้้�

เด็็กและสตรีีกว่่า 2,469 คน
ได้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
จากโครงการเหล่่านี้้�
• Social Action for Children and
Women
• 4DekDoi
• Habitat for Humanity Thailand
• SATI foundation (clean water)
• Laoyai Family Learning
• Khlong Toey Music Program

รายงานการเงิน

ต้้นไม้้น้้อยใหญ่่กว่่า 15,368 ต้้น
ได้้รัับการดุุแลและฟื้้�นฟูู
ให้้กลัับมาอุุดมสมบููรณ์์
เหมืือนเดิิมจากโครงการเหล่่านี้้�

•
•
•
•

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

รายงานประจำ�ปี 2563
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มูลนิธิศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต
เกิดจากการรวมตัวของทีมศัลยแพทย์กระดูกและข้อ, วิสัญญี, พยาบาล, นักกายภาพบำ�บัดร่วมใจกันออกเดินทางไปผ่าตัด
เปลี่ยนข้อให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลห่างไกล และยังมีกิจกรรมเสริมคือ บริจาคให้เด็กนักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่นั้นๆ โดยเริ่ม
ต้นตั้งแต่ปี 2557 และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น มูลนิธิศัลย์ฯสร้างข้อต่อชีวิต ปี 2559

ผลการดำ�เนินงาน

ข้อเข่าเทียม
เพื่อผู้ป่วยยากไร้

โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม เพื่อผู้ด้อยโอกาส ดำ�เนินการ

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม ให้ผู้ป่วยข้อเสื่อมที่ด้อยโอกาส วันที่ 14-16
กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา จำ�นวนผู้ป่วยทั้งสิ้น 41 ราย
(53 ข้อเทียม) รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,514,980.00 บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน
เก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
คลิกเพื่อชมคลิป Happy Walk 11th

โครงการเพื่อการศึกษา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร
ของนางเขมจิรา ม่วงอ่อน เป็นผู้ป่วยอยู่ในการดูแลของมูลนิธิศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต
จำ�นวน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
โครงการเพื่อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

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

รายงานประจำ�ปี 2563

• วันที่ 26 มีนาคม 2563 บริจาคชุด PPE สำ�หรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อต่อสู้
Covid-19 ให้แก่ รพ.ศิริราช จำ�นวน 2,500 ชุด ชุดละ 610 บาท รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งสิ้น 1,525,000.00 บาท
• วันที่ 3 กันยายน 2563 บริจาควัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการผ่าตัด
ข้อเข่า ให้แก่ รพ.เบตง จังหวัดยะลา รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 201,269.00 บาท (สอง
แสนหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเก้าบาท)
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บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�กัด
องค์ ก รภาคประชาชนที่ ทำ � งานประสานความร่ ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ ภาค
เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้คนไทยทุกคนตระหนักรู้ เข้าใจ เข้าถึง
องค์ความรู้ สิทธิ ทางเลือกในการดูแลสุขภาพและบริการสาธารณสุข
ที่ทำ�ให้เกิดคุณภาพชีวิตระยะท้ายและการตายดีได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

สร้างความรู้
ความเข้าใจ
เรื่องคุณภาพชีวิต
ระยะท้ายและ
การตายดี

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

รายงานประจำ�ปี 2563

กิจกรรมในปี 2563

ผลการดำ�เนินงาน
ผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย รวมถึงประชาชนทั่วไป
สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้เปิดกว้างต่อ
การเรียนรู้ และทำ�ความเข้าใจกับแนวทางการ
ดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
การสร้ า งคุ ณ ภาพชีวิ ต ระยะท้ า ยเพื่ อ การตาย
ดีมากขึ้น โดยมีองค์ความรู้ใน 5 มิติ ได้แก่
มิติด้านการแพทย์ มิติด้านกฎหมาย มิติด้าน
จิตใจ มิติด้านการสื่อสาร/สังคม และมิติด้าน
เศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตตั้งแต่
เกิดจนตายให้กับคนไทย

• ผลิ ต หนั ง สื อ “คู่ มื อ ชีวามิ ต ร:ลมหายใจ
สุดท้ายทเี่ ป็นสุข” โดยนำ�เนือ้ หาจากชุดวิดีโอ
ค ว า ม รู้ ม า เ รี ย บ เ รี ย ง ใ น รู ป แ บ บ
Infographic เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้เกิดความตระหนักเรื่องการดูแลแบบ
ประคับประคอง (Palliative Care) และ
คุณภาพชีวิตระยะท้ายใน 5 มิติ แจก
จ่ า ยให้ กั บ โรงพยาบาลหน่ ว ยบริ ก าร
สาธารณสุข รวมถึงผู้ที่สนใจ
• จัดกิจกรรม Exclusive Talk เพื่อให้
ผู้สนใจประเด็นคุณภาพชีวิตระยะท้ายได้
มีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์
และสอบถามข้อสงสัยกับผู้เชี่ยวชาญอย่าง
ใกล้ชิด
• จัดกิจกรรมเสวนา “ชีวิตมีชีวา ให้ชีวิต
ทุกวันมีคุณภาพ ไปจนถึงวันสุดท้าย” โดย
เชิญ Influencer ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ
ชีวิตระยะท้ายมาเป็นวิทยากรให้ความรู้
เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องคุณภาพชีวิต

(คลิกภาพเพื่ออ่านคู่มือชีวามิตร)

(คลิกภาพเพื่อชมกิจกรรมเสวนา)

ระยะท้าย เผยแพร่ทางออนไลน์
• จั ด กิ จ กรรมเสวนาสาธารณะเพื่ อ รณรงค์
ผลักดันนโยบาย ภายใต้แนวคิด “เพือ่ นตาย”
โดยจัดเวทีเสวนาการดูแลประคับประคอง
พร้ อ มส่ ง สารรณรงค์ ใ ห้ ภ าคประชาชน
ร่วมผลักดันให้การดูแบบประคับประคอง
ในหน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพเกิ ดขึ้ น อย่ า งเป็ น
รูปธรรม
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สนับสนุนโครงการระดมทุนของภาคีต่างๆ
สนับสนุนการระดมทุนของภาคีในช่วงสถานการณ์วิกฤตในประเทศ

รายงานประจำ�ปี 2563
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ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

เพื่อช่วยเหลือ
สถานการณ์
แพร่ระบาดไวรัส
COVID-19
• ร่่วมกัับ Socialgiver ในโครงการ CoLIFE และ โครงการ COVID RELIEF เพื่่�อช่่วยเหลืือ
ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาด สามารถระดมทุุนได้้ 4,169,623 บาท โดยได้้ช่่วยเหลืือ
ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบไปแล้้ว 2,140 ครอบครััวหรืือ 8,560 คน และได้้ช่่วยเหลืือเรื่่�องอาหาร
64,200 มื้้�อ และโครงการ COVID-19 FUND for Thailand เพื่่�อช่่วยเหลืือบุุคลากรทางการแพทย์์
และเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ปฏิิบััติิงาน สามารถระดมทุุนได้้ 4,072,045 บาท โดยนำำ�เงิินมาจััดหาและบริิจาค
อุุปกรณ์์ป้้องกัันภััยส่่วนบุุคคลให้้กัับบคุุลคกรทางการแพทย์์ อาทิิ ชุุด PPE หน้้ากาก KN95 ชุุด
กัันน้ำำ�� ฯลฯ มอบให้้กัับโรงพยาบาลชนบทแล้้วกว่่า 200 แห่่งทั่่�วประเทศ
• ร่่วมกัับกลุ่่�มบริิษััทพรีีเมีียร์์และภาคีีเครืือข่่าย เทใจดอทคอม ใน โครงการ Negative Pressure
Chamber ตู้้�ความดัันลบ เพื่่�อมอบให้้กัับโรงพยาบาลทั่่�วประเทศ สามารถระดมทุุนได้้ 275,339
บาท มอบตู้้�ให้้กัับโรงพยาบาลได้้ 100 แห่่ง

รายงานประจำ�ปี 2563

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

เพื่อช่วยเหลือ
สถานการณ์ฝุ่น
PM2.5
• ร่่วมกัับมููลนิิธิิเพื่่�อคนไทยและภาคีีเครืือข่่าย
เทใจดอทคอม ใน โครงการรู้้�ทัันฝุ่่�น ระดม
ทุุนเพื่่�อจััดซื้้�อเครื่่�องวััดค่่าฝุ่่�น PM 2.5 มอบ
ให้้กัับศููนย์์เด็็กเล็็ก โรงเรีียน และโรงพยาบาล
ชุุมชนทั่่�วประเทศ สามารถระดมทุุนได้้
396,500 บาท โดยได้้นำำ�ไปจััดซื้้�อและส่่ง
มอบเครื่่�องวััดค่่าฝุ่่�นแล้้วจำำ�นวน 150 เครื่่�อง

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการ COVID-19 FUND for Thailand
https://www.socialgiver.com/th/give/
covid19-fund-in-thailand
โครงการ COVID RELIEF
https://www.socialgiver.com/en/give/
covid-relief-bangkok
โครงการ CoLIFE
https://socialgiver.com/th/shop/colife-mew
-lalita-and-pin-kejmane
โครงการ Negative Pressure Chamber ตู้ความดันลบ
https://taejai.com/th/d/negativepressurechamber/
โครงการรู้ทันฝุ่น
https://taejai.com/th/d/farfoon/
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานของมูลนิธิ
ยุวพัฒน์ทั้งในส่วนงานที่มูลนิธิฯ ดำ�เนินงาน
โดยตรงและจากการสนับสนุนองค์กรภาคีที่
ทำ�งานเพื่อสังคมในประเด็นต่างๆ ได้แก่
เยาวชนขาดโอกาส
ผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษา
อาสาสมัคร
ภาคีเครือข่ายการศึกษาและภาคสังคม
ผู้บริจาคสนับสนุน / องค์กร
พนักงานมูลนิธิฯ

รายงานประจำ�ปี 2563
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พันธกิจ

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

เยาวชนขาดโอกาส

• มอบโอกาสทางการศึกษา
• ประคับประคองให้จบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
• พัฒนาเยาวชน

• ได้รับโอกาสทางการศึกษา
• มีที่พี่งพิงนอกเหนือจากบุคคลในครอบครัว
• มีชีวิตที่ดีขึ้น มีทางเลือกในการดำ�รงชีวิตสามารถ
เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

• บริ ห ารจั ด การกองทุ นการศึ ก ษาอย่ า งเป็ น
ระบบและมีประสิทธิภาพ
• คัดเลือกนักเรียนทุนที่มีความจำ�เป็นที่สุดใน
การรับทุน
• ติดตามดูแลนักเรียนทุนอย่างต่อเนื่องผ่าน
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อลดอัตราการ
ออกจากระบบการศึกษา
• ปลูกฝังจิตสำ�นึกที่ดี เพื่อให้เยาวชนได้เป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพในสังคม

ผู้บริหารสถานศึกษา

• ทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่�อพััฒนาเยาวชน
ขาดโอกาส และ พััฒนาโรงเรีียน
เพื่่� อ ลดความเหลื่่� อ มล้ำำ�� ทางการ
ศึึกษา

• การทำ�งานที่มีประสิทธิภาพร่วมกับ ภาคีเครือข่าย
และมูลนิธิฯ ในโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
เยาวชน
• ได้รับเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอน
• พัฒนาบุคคลากรในโรงเรียน
• ช่วยเหลือนักเรียนขาดโอกาสในโรงเรียน

• ประสานการทำ�งานร่วมกับคุณครูเพื่อการคัด
กรองนักเรียนขาดโอกาสให้ได้รับความช่วย
เหลือ
• รวมกันกำ�หนดทิศทาง/วางแผนงานในการ
พัฒนาการศึกษาในโรงเรียน
• จัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับประสบการณ์การ
ใช้เครื่องมือในโรงเรียน

สถานศึกษา

• นักเรียนได้เข้าถึงการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ

• ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

• สร้ า งความเข้ า ใจและความร่ ว มมื อ กั บ
บุคลากรในโรงเรียน
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ภาคีเครือข่าย
ด้านการศึกษา

• ทำำ�งานร่่วมกัันเสมืือนหนึ่่�งทีีมเพื่่�อ
เป้้ า หมายในการพัั ฒ นาและลด
ความเหลื่่�อมล้ำำ��ทางการศึึกษา

• สามารถนำ�เครื่องมือ นวตกรรม และความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• บุคลากรในโรงเรียนสนับสนุน เข้าใจ และมีความรู้
ความชำ�นาญในการใช้เครื่องมือต่างๆ ได้เป็นอย่าง
ดี

• ลงพื้นที่ติดตามการใช้เครื่องมือ เก็บข้อมูล
ผลลัพธ์ ปํญหาและอูปสรรคที่เกิดชึ้น นำ�มา
แก้ไขปรับปรุงร่วมกัน
• ประสานงานร่ ว มกั น ในทีมวางแผนงาน
กำ � หนดทิ ศ ทางเพื่ อ การทำ � งานร่ ว มกั บ
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาคสังคม

• สนับสนุนการทำ�งานของแต่ละภาคี
เพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ

• สามารถดำ � เนิ น งานได้ อ ย่ า งราบรื่ น และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้
• การระดมทุนและการใช้เงินทุนเพื่อการดำ�เนินงาน
เป็นไปอย่างโปร่งใส

• รับทราบและติดตามแผนการดำ�เนินงานเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ของแต่ละภาคี
• จั ด ทำ � รายงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามมาตราฐาน
เดียวกับมูลนิธิฯ

อาสาสมัคร

• เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้มีส่วน
ร่ ว มเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลเด็ ก ขาด
โอกาส

• ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วน
ร่วม
• ได้ใช้ศักยภาพ ความรู้ ความาสามารถของตนเอง
ในการทำ�งานอาสาสมัคร
• ได้รับประสบการณ์ ข้อคิดที่เกิดขึ้นจากการทำ�งาน
อาสาสมัครเพื่อมาปรับใช้ในชีวิตประจำ�วัน
• ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงของปัญหาการขาดโอกาส
และช่องทางอื่นๆ ที่ช่วยเหลือได้
• ได้รับรุ้ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและประโยชน์ที่ได้จาก
การทำ�งานอาสาสมัครทั้งทางตรงและทางอ้อม

• บริหารจัดการงานอาสาสมัครอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้งานเอาสาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
• แสดงผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ดขึ้ นจากการปฏิ บั ติ ง าน
อาสา เด็กๆ ได้รับประโยชน์และเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างไร
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การตอบสนองและการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ผู้บริจาคสนับสนุน
(องค์กร/ บุคคลทั่วไป)

• รั บ บริ จ าคเงิ นจากทั้ ง องค์ ก รและ
บุ ค คลทั่ ว ไปเพื่ อ มอบเป็ นทุ นการ
ศึกษาและสนับสนุนการดำ�เนินงาน
โครงการของมูลนิธิฯ

• เด็กขาดโอกาสได้รับประโยชน์จากเงินบริจาค
• การนำ�เงินบริจาคไปใช้เป็นไปอย่างโปร่งใส

• จัดทำ�รายงานประจำ�ปี รายงานรายไตรมาส
รายงานการเงิน เผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูล
นิธิฯ เพื่อแสดงผลการดำ�เนินงาน การบริหาร
จัดการ และการนำ�เงินบริจาคไปใช้ เพื่อ
สาธารณะประโยชน์ แ ละการดำ � เนิ นงานใน
โครงการต่างๆ
• แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนที่
มูลนิธิฯ ได้รับ และกิจกรรมต่างๆ ของมูล
นิธิฯ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างสม่ำ�เสมอ

พนักงาน

• ทำ � งานเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ขาด
โอกาสและสร้างการมีส่วนร่วมของ
สังคม
• สนับสนุนและพัฒนาความสามารถ
ของพนักงาน
• สร้างโอกาสและความก้าวหน้าใน
การทำ�งาน

• ได้ทำ�งานช่วยเหลือสังคม
• ผลตอบแทนและสวัสดิการร่วมถึงความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าในการทำ�งาน
• ได้พัฒนาความสามารถและศักยภาพ
• สภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่ดี

• การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการเป็นไป
ตามมาตราฐาน
• จัดการฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะ
และประสิทธิภาพในการทำ�งาน
• ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ ในการทำ�งาน
• จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำ�งานร่วมกัน
และความผูกพันในองค์กร
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เงินบริจาคและการใช้งบ
ประมาณรายงานการเงิน

เงินบริจาครับ

เงินบริจาคออก

เงินบริจาครับ
และแหล่งที่มา

เงินบริจาคออก
เพื่อสาธารณะประโยชน์

เงินบริจาครับแบ่งตาม
วัตถุประสงค์

เงินบริจาคออก
เพื่อการบริหารจัดการ

รายงานประจำ�ปี 2563

สถานะทางการเงิน

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต
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แหล่งที่มา

ล้านบาท

บริษัทจดทะเบียน
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
รวม

328.0
ล้านบาท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

59.7

ร้านปันกัน

51.5

บุคคลทั่วไป

73.4

กองทุนเพื่อโครงการสาธารณประโยชน์

29.9

องค์กรทั่วไป

13.1

สนับสนุนสินค้าเพื่อการกุศล
ร้านอาหารและภัตตาคาร
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เงินบริจาครับแบ่งตามวัตถุประสงค์

				
ส นั บ ส นุ น ง า น ที่
เป็น platform เพื่อ
การขยายผลและ
ง า น เ พื่ อ สั ง ค ม
ร่ ว มกั บ ภาคี ต่ า งๆ
96.1 ล้านบาท

29%
0%

328
ล้านบาท

23%
เ พื่ อ ง า น พั ฒ น า
เยาวชนขาดโอกาส
74.6 ล้านบาท

48%

สนั บ สนุ น โครงการ
และการดำ � เนิ น งาน
ของมูลนิธิฯ
157.1 ล้านบาท

เพื่องานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส
				

รายละเอียด

ล้านบาท

1. งานทุนการศึกษา		

66.2

2. กิจกรรมพัฒนาเยาวชน		

1.0

3. งานโครงการร้อยพลังการศึกษา		

2.5

4. งานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

4.9

				

74.6

รายงานประจำ�ปี 2563

รวม

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

เพื่อสนับสนุนงานที่เป็น platform เพื่อการขยายผลและงานภาคสังคมอื่นๆ ร่วมกับภาคีต่างๆ

(มกราคม – ธันวาคม 2563)

ดอกเบี้ยรับ
0.2 ล้านบาท

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายละเอียด

งานที่เป็น Platform เพื่อการขยายผล
1. เพื่อโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน “โครงการ ฟุ้ด ฟอร์ กู้ด”
งาน สร้างการมีสว่ นร่วมเพื่อส่วนรวม
1. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
		- กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย		
		- กองทุนรวมคนไทยใจดี		
2. เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม Socialgiver
3. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอื่นๆ		
งานเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
1. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ “มูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม”
2. เพื่อโครงการขยายผลศูนย์เด็กเล็กตามแนวทาง Health Education
3. เพื่อช่วยเหลือด้านการเรียนรู้และการศึกษา
		 - โครงการครูผู้น�ำ การเปลี่ยนแปลง “Teach For Thailand”
		 - โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชนกลุ่มน้อยผู้ด้อยโอกาส
		 “มูลนิธิเยซูอิตเพื่อการศึกษา”
		 - โครงการ “โรงเรียนวันเสาร์”
งานสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต
1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเที่ยมเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล
“มูลนิธิศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต”
2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย “ชีวามิตร”
3. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้แก้ภาวะตัวเหลือง
ในทารกแรกเกิด
โครงการร่วมกับภาคีในการสนับสนุนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
1. โครงการ Negative Pressure Chamber
2. โครงการ Negative Pressure Cohort
3. โครงการ Covid-19 สนับสนุนอาหารเด็ก
4. โครงการสนับสนุน นร.ทุน ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
5. สนับสนุนโครงการต่างๆ อันเนื่องจาก สถานการณ์ Covid-19
6. โครงการรู้ทันฝุ่น		
รวม

ล้านบาท
1.9
21.6
3.4
13.4
1.2
1.3
0.2
14.8
8.8
0.9
10.3
4.5
2.5
3.0
1.6
1.2
0.09
5.0
0.4
96.1
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ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

เงินบริจาคออกเพื่อสาธารณประโยชน์และการบริหารงาน
(มกราคม – ธันวาคม 2563)

14%
เพื่อสาธารณประโยชน์
313.4 ล้านบาท

96%

เพื่อสนับสนุนการ
บริหารงาน
14.1 ล้านบาท

				

รายละเอียด

ล้านบาท

%

เพื่อสาธารณประโยชน์		

313.4

96%

14.1

4%

327.4

100%

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน		
รวม				

รายงานประจำ�ปี 2563
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ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

เงินบริจาคออกเพื่อสาธารณประโยชน์

				

52%

313.4
ล้านบาท

48%
งานพัฒนาเยาวชน
ขาดโอกาส
150.1 ล้านบาท

เพื่องานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส
				

รายละเอียด

ล้านบาท

1. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (โครงการร้อยพลังการศึกษา)

92.1

2. งานทุนการศึกษา		

39.1

3. งานพัฒนาโรงเรียนคุณธรม		

13.8

4. งานดูแลนักเรียนทุน 		

4.7

5. กิจกรรมพัฒนาและดูแลเยาวชน 		
				
รวม
				

0.4

รายงานประจำ�ปี 2563

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

เพื่อสนับสนุน งานที่เป็น platform เพื่อการขยายผลและงานภาคสังคมอื่นๆ ร่วมกับภาคีต่างๆ

(มกราคม – ธันวาคม 2563)

สนับสนุนงานที่เป็น
Platform เพื่อการ
ขยายผลและการ
ทำ � งานเพื่ อ สั ง คม
ร่ ว มกั บ ภาคี ต่ า งๆ
163.3 ล้านบาท

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

150.1

รายละเอียด

งานที่เป็น Platform เพื่อการขยายผล
1. ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน “โครงการร้านปันกัน”
2. เพื่อโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน “โครงการฟู้ดฟอร์กู้ด”
งานสร้างการมีสว่ นร่วมเพื่อส่วนรวม
1. ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข “มูลนิธิเพื่อคนไทย”
2. ร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
		– กองทุนธรรมาภิบาลไทย		
		- กองทุนรวมคนไทยใจดี		
		- กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมของสังคม
3. เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ “มูลนิธิเอนไลฟ”
4. เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม Social Giver
5. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมอื่นๆ
งานช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
1. เพื่อการช่วยเหลือเด็กป่วยยากไร้ “มูลนิธิยุวรักษ์”
2. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเด็กพิเศษ “มูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม”
3. เพื่อโครงการขยายผลศูนย์เด็กเล็กตามแนวทาง Health Education
4. เพื่อการเรียนรู้และการศึกษา
		 - โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชนกลุ่มน้อย ผู้ด้อยโอกาส
		 - โครงการครูผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง Teach For Thailand
งานสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต
1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเที่ยมเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล
“มูลนิธิศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต”
2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย “ชีวามิตร”
3. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้แก้ภาวะตัวเหลืองในเด็กแรกเกิด
โครงการร่วมกับภาคีในการสนับสนุนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
1. โครงการ Negative Pressure Chamber
2. โครงการ Negative Pressure Cohort
3. โครงการ Covid-19 ช่วยเหลืออาหารเด็ก
4. โครงการสนับสนุน นร.ทุน ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
5. โครงการรู้ทันฝุ่น		
รวม

ล้านบาท
52.4
5.0
14.4
20.5
2.9
0.5
9.0
11.2
4.5
1.0
2.0
2.7
8.4
10.6
5.8
3.4
2.5
2.6
1.7
1.2
0.1
0.4
163.3
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ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

เงินบริจาคออกเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน

แหล่งที่มา

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์
รวม

14.1
ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าเช่ารถและค่าขนส่ง
ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์
ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่
เงินเดือนและสวัสดิการ

รายงานประจำ�ปี 2563

ล้านบาท

0.3
0.3
0.09
0.2
0.4
0.09
0.2
0.4
0.4
0.7
11
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ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

สถานะทางการเงิน ยอดคงเหลือ

		

รายงานประจำ�ปี 2563

รายละเอียด

ล้านบาท

เงินทุนยกมา (1 มกราคม 2563)
		
รับบริจาค		

75.5

บริจาคออก		

327.4

คงเหลือ 31 ธันวาคม 2563		

76.1

328.0

| 110

รู้จักมูลนิธิยุวพัฒน์

ภาพรวมในปี 2563

ก้าวต่อไปในปี 2564

ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานประจำ�ปี 2563
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ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป
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รายงานประจำ�ปี 2563

ก้าวต่อไปในปี 2564

ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป
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ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป
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ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป
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ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป
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ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ปัจจัยความเสี่ยง

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการ

นโยบายพัฒนาบุคลากร

ติดต่อมูลนิธิฯ

รายงานประจำ�ปี 2563
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ผลการดำ�เนินงานของมูลนิธิฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานพัฒนาเยาวชน

รายงานการเงิน

ข้อมูลทั่วไป

ปัจจัยความเสี่ยง
• การเตรีียมความพร้้อมในการรัับมืือกัับสถานการณ์์ที่่�ไม่่
คาดคิิด ในปีี 2563 ทั่่�วโลกได้้รัับผลกระทบอย่่างมาก
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส COVID1-19
รวมถึึงมููลนิิธิิฯ เองก็็ได้้รัับผลกระทบเช่่นกััน ทั้้�งในด้้าน
การทำำ�งาน การระดมทุุน และการดููแลนัักเรีียนทุุน
มููลนิิธิิฯ ได้้ดำำ�เนิินการปรัับแผนงาน การทำำ�งานของ
เจ้้าหน้้าที่่�และ อาสาสมััคร การติิดตามดููแลนัักเรีียนทุุน
โดยเฉพาะนัักเรีียนที่่�มีีความเสี่่�ยงที่่�จะต้้องออกกลางคั่่�น
เนื่่�องจากผู้้�ปกครองได้้รัับผลกระทบจากการสููญเสีีย
รายได้้ ฯลฯ
• การมอบทุุนการศึึกษาแก่่เยาวชนขาดโอกาส เป็็นการ
สนัับสนุุนทุุนระยะยาวต่่อเนื่่�อง 3-6 ปีีต่่อคน ดัังนั้้�นจึึง
อาจจะมีีความเสี่่�ยงใน กรณีีความผัันผวนของสถานการณ์์
ทาง เศรษฐกิิจที่่�จะเกิิดขึ้้�นในแต่่ละปีี มููลนิิธิิฯ จึึงได้้เตรีียม
การสำำ�รองเงิินทุุนการศึึกษาไว้้ 50% เพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่่า
จะสามารถสนัับสนุุน ทุุนการศึึกษาให้้นัักเรีียนได้้จนครบ
ตามที่่� ตั้้�งใจไว้้
• “โครงการร้้อยพลัังการศึึกษา” งานเพื่่�อการ พััฒนาเยาวชน
เป็็นการทำำ�งานร่่วมกัับภาคีี การศึึกษาและโรงเรีียนในเครืือ
ข่่าย ซึ่่�ง เป็็นการทำำ�งานในระยะยาวและต้้องอาศััย เวลา
เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจ ปรัับตััว แก้้ไข ปััญหา และประสาน
งานกัันอย่่างเป็็นระบบ การติิดตามผลการทำำ�งาน รวม
ถึึงการให้้ ความรู้้�และเป็็นที่่�ปรึึกษาให้้กัับบุุคลากรที่่� เกี่่�ยวข้้อง
จึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ เพื่่�อให้้แน่่ใจได้้ว่่า แต่่ละเครื่่�องมืือต่่างๆ
ในโครงการฯ จะเป็็นประโยชน์์ให้้กัับนัักเรีียนขาดโอกาส
ได้้จริิง

รายงานประจำ�ปี 2563

• การคััดเลืือกนัักเรีียนทุุนเป็็นงานสำำ�คััญลำำ�ดัับแรกในการ
มอบทุุนการศึึกษาแก่่เด็็กขาด โอกาสที่่�มีคี วามจำำ�เป็็นที่่�สุุด
ดัังนั้้�น กระบวนการคััดเลืือกจึึงต้้องอาศััยความคิิด เห็็น
ของคุุณครููที่่�อยู่่�ใกล้้ชิิดและรู้้�จัักเด็็กๆ เป็็นอย่่างดีี รวม
ถึึงระบบการสมััครออนไลน์์ จะต้้องมีีความแม่่นยำำ�ในการ
จััดเก็็บและ วิิเคราะห์์ข้้อมููลที่่�ได้้รัับ
• เพื่่�อให้้การทำำ�งานของมููลนิิธิิฯ ทั้้�งในด้้านการ ช่่วยเหลืือ
เยาวชนขาดโอกาสและการสร้้าง ความร่่วมมืือเป็็นไปอย่่าง
ต่่อเนื่่�องและมีี ประสิิทธิิภาพ มููลนิิธิิฯ จึึงมีีขั้้�นตอนใน
การ พิิจารณาคััดเลืือกบุุคลากรที่่�มีีความเหมาะ สมใน
การปฏิิบััติิงาน ร่่วมถึึงการพััฒนา ศัักยภาพและขยาย
อััตรากำำ�ลัังให้้สอดคล้้อง กัับแผนงานที่่�ได้้ตั้้�งไว้้ในแต่่ละ
ปีี ลดอััตรา การ เข้้า-ออก ของพนัักงานเพื่่�อรัักษา ทรััพยากร
บุุคคลที่่�มีคี วามรู้้�และเข้้าใจในงาน เป็็นอย่่างดีี
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โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการยุวพัฒน์

คณะกรรมการบริหาร
โครงการร้านปันกัน

งานบริหาร
ร้านปันกัน
งานปฏิบัติการ
ร้านและกิจกรรม
สัญจร
(ภาคีเครือข่าย)

งานคลัง
สินค้า
และ
โลจิสติกส์

งานสื่อสาร
องค์กร

งานบริหาร
มูลนิธิฯ

งานสื่อสารและ
พัฒนาสัมพันธ์

งานพัฒนา
เพื่อเยาวชน
ขาดโอกาส

โครงการฟู้ดฟอร์กู๊ด

งานบัญชี
และการเงิน

งานทรัพยากร
บุคคล

งานสร้างความร่วมมือ
และพัฒนาการมีส่วนร่วม

งานบริการ
จัดการ
โครงการฯ

งานวิเคราะห์
และจัดการข้อมูล

งานจัดการ
อาสาสมัคร
งานขยาย
ธุรกิจสาขา
และแฟรนไชส์

รายงานประจำ�ปี 2563

งานจัดการ
ห่วงโซ่
อุปทานและ
ฐานข้อมูล

สถาบันพัฒนา
โรงเรียน
คุณธรรม

โครงการ
ทุนการศึกษา

โครงการ
พัฒนาการศึกษา
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คณะกรรมการยุวพัฒน์

นายวิเชียร พงศธร

ประธานกรรมการ

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์

กรรมการและเหรัญญิก

นายสุรเดช บุณยวัฒน

กรรมการ

นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์

กรรมการ

นางกฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

กรรมการ

นางสาวทิพย์ชยา พงศธร

กรรมการ

นางสาวโมนา ศิวรังสรรค์

กรรมการและเลขานุการ
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การดูแลและพัฒนาบุคคลากร

แม้้ในปีี 2563 ประเทศไทยจะประสบปััญหาสถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดไวรััส COVID-19 การดููแลบุุคลากรด้้านการพััฒนา
ศัักยภาพและความอยู่่�ดีีมีีสุุข ยัังคงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�ต้้องดำำ�เนิิน
การอย่่างต่่อเนื่่�อง ด้้วยแนวทางและการดำำ�เนิินการต่่างๆ ดัังนี้้�
• มุ่่�งพััฒนาพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�องในศัักยภาพด้้านต่่างๆ
เพื่่�อให้้เกิิดการปฏิิบััติิงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เช่่น การพััฒนา
ศัักยภาพให้้กัับพนัักงานระดัับเจ้้าหน้้าที่่� และระดัับหััวหน้้า
งานขึ้้�นไป ที่่�ต้้องออกปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อ
สัังคมให้้เกิิดความยั่่�งยืืน ด้้วยการแก้้ไขปััญหาอย่่างเป็็น
ระบบ การออกแบบความคิิดในเชิิงสร้้างสรรค์์และวางแผน
งานเป็็นขั้้�นตอน ผ่่านหลัักสููตร Design Thinking
การบริิหารจััดการโครงการก็็เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญในการสร้้างความ
ยั่่�งยืืนในสัังคมจึึงได้้มีีการจััดอบรมหลัักสููตร Proactive
Project Management เพื่่�อให้้บรรลุุผลสำำ�เร็็จตาม
เป้้าหมายและวััตถุุประสงค์์ที่่�กำำ�หนด สำำ�หรัับการทำำ�งาน
ร่่วมกัันผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย เครืือข่่ายต่่างๆ นั้้�น การสร้้าง
ความเข้้าใจในความแตกต่่างของบุุคคลให้้สามารถ เข้้าใจ

รายงานประจำ�ปี 2563

เข้้าถึึง และเกิิดการทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
พนัักงานได้้เข้้าร่่วมหลัักสููตร Enneagram อีีกทั้้�งยััง
รวมถึึงการพััฒนาพนัักงานระดัับปฏิิบััติิการหน้้าร้้าน
ปัันกััน โดยมููลนิิธิิฯ มุ่่�งหวัังให้้พนัักงานเกิิดความตระหนััก
รู้้�ถึึงการเป็็นผู้้�เชื่่�อมต่่อโอกาส และจิิตสำำ�นึึกการให้้บริิการ
ผ่่านการเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียนผสมผสานกัับการจำำ�ลอง
สถานการณ์์เสมืือนจริิงเพื่่�อให้้พนัักงานปฏิิบััติิงานได้้ตาม
ขั้้�นตอนมาตรฐานอย่่างมีีประสิิทธิิผล ผ่่านหลัักสููตรการ
ให้้บริิการที่่�เป็็นเลิิศสไตล์์ปัันกััน ในรููปแบบการเรีียนรู้้�
ระหว่่างห้้องเรีียนและออนไลน์์ มุ่่�งเน้้นเรื่่�อง จิิตสำำ�นึึกงาน
บริิการ การวิิเคราะห์์จุดุ แข็็งจุุดอ่่อนของร้้าน ช่่องทาง
ส่่งเสริิมการขายใหม่่ เพื่่�อวางแผนและเตรีียมรัับมืือกัับ
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดตลอดปีี 2563
• การดููแลพนัักงานให้้มีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีนั้้�น ในปีี 2563
เรามุ่่�งเน้้นการส่่งเสริิมให้้พนัักงานเรีียนรู้้�การรัักษาสุุขภาพ
ให้้ห่่างไกลไวรััส COVID-19 ประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลเขต
และพื้้�นที่่�เสี่่�ยง ส่่งเสริิมให้้ปฏิิบััติิตนตามหลัักสุุขอนามััย
ที่่ดีี� ทั้้�งขณะปฏิิบััติิหน้้าที่่� และการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันกัับ
บุุคคลในครอบครััว จากการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
ได้้มีีมาตรการทำำ�งานที่่�บ้้านได้้ (Work from Home) เพื่่�อ
หลีีกเลี่่�ยงความเสี่่�ยง ความแออััด จากการเดิินทางและ
การปฏิิบัติั ิงานร่่วมกัันที่่�สำำ�นัักงาน การจััดหาเจลแอลกฮอลล์์
ล้้างมืือและหน้้ากากอนามััยให้้เพีียงพอคลอบคลุุมกัับ
พนัักงานสำำ�หรัับการปฏิิบัติั ิงานทุุกพื้้�นที่่� รวมถึึงมาตรการ
ด้้านสุุขอนามััยต่่างๆ ตามคำำ�แนะนำำ�ของกระทรวงสาธารณสุุข

รวมถึึงการให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่พนัักงานที่่�มีีความวิิตกกัังวล
สำำ�หรัับกรณีีที่่�มีคี วามจำำ�เป็็นต้้องเดิินทางไปในพื้้�นที่่�เสี่่�ยง
เพื่่�อให้้เกิิดการดููแลอย่่างต่่อเนื่่�องทั้้�งทางด้้านร่่างกายและ
จิิตใจ
• การดููแลเรื่่�องรายได้้ของพนัักงานนั้้�น มููลนิิธิิฯ มุ่่�งหวัังให้้
พนัักงานได้้รัับผลกระทบน้้อยที่่�สุุดภายใต้้ภาวะวิิกฤต ซึ่่�ง
พนัักงานบางส่่วนได้้รัับผลกระทบจากการประกาศปิิด
สถานที่่�ปฏิิบััติิงานของร้้านชั่่�วคราว เราพยายามบรรเทา
ผลกระทบจากการหยุุดงาน เช่่น การสรรหางานอื่่�นๆ โดย
การมอบหมายให้้ปฏิิบััติิงานธุุรการ และงานคลัังสิินค้้า
เปิิดร้้านเพื่่�อจำำ�หน่่ายอาหารฯ การจััดอบรมพััฒนาทัักษะ
ต่่างๆ โดยมููลนิิธิิฯ ทำำ�หน้้าที่่�ติิดตามประสานงานกัับ
ภาครััฐสำำ�หรัับเงิินช่่วยเหลืือกรณีีการว่่างงานเนื่่�องจาก
เหตุุสุุดวิิสััยควบคู่่�กัันไป ตลอดจนส่่งเสริิมให้้พนัักงาน
ทบทวนการใช้้จ่่าย และปรัับลดค่่าใช้้จ่่ายที่่�ไม่่จำำ�เป็็นลง
เพื่่�อให้้สามารถประคัับประคองสถานภาพทางการเงิินของ
พนัักงานเพื่่�อผ่่านวิิกฤติินี้้�ไปได้้ร่่วมกััน
• การจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมการออกกำำ�ลัังกายเพื่่�อให้้มีีร่่างกาย
แข็็งแรงและออกแบบโปรแกรมเพื่่�อให้้การออกกำำ�ลัังกาย
1 นาทีีเท่่ากัับ 1 บาทเป็็นเงิินสมทบกิิจกรรมทางสัังคม
โดยมุ่่�งเน้้นการตระหนัักถึึงการช่่วยเหลืือสัังคมนอกเวลา
ปฏิิบัติั ิงาน ซึ่่�งผลลััพธ์์จากกิิจกรรมนี้้�มีกี ารออกกำำ�ลัังกาย
รวม 42,854 นาทีีหรืือเป็็นเงิินช่่วยเหลืือกิิจกรรมทางสัังคม
เท่่ากัับ 42,854 บาท
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ติดต่อมูลนิธิ
ybf@ybf.premier.co.th
เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค
ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250

yuvabadhanafoundation.org
facebook.com/yuvabadhana

02 3011061
02 3011022
02 3011437
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yuvabadhana

Line @BOS9702T
ภาพทั้งหมดในรายงานฉบับนี้ได้รับการอนุญาตจาก
เจ้าของภาพเรียบร้อยแล้ว
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