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ทุนพิเศษอ่ืนๆ 

ปวช.3

ปวช.2

ปวช.1

ม.6

ม.5

ม.4

ม.3

ม.2

ม.1
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16 
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ทุนพิเศษอ่ืนๆ สายอาชีพ สายสามัญ

45 

1,634 

6,590 

4 
1,130 

3,636 

จ านวนนักเรียนทั้งหมด โอนทุนแล้ว

งานเพ่ือการศึกษา

ทุนการศึกษาที่มอบให้
(ม.ค. – ม.ิย.64)

ช่วยเหลอืเดก็ขาดโอกาส
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

• ในปีการศึกษา 2564 เลื ่อนการเปิดภาคเรียนจากเดิม
เดือน พฤษภาคม ไปเป็น มิถ ุนายน 2564 เน ื ่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยยังคงมีบาง
โรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่การแพร่ระบาดหนักต้องเรียน
ผ่านระบบออนไลน์ 

• มีจ านวนนักเรียนทุนที่ได้รับการโอนทุนการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2564 เทอม 1 จ านวน 4,770 คน คิดเป็น 
57.7% 

• การดแูลนกัเรียนทนุผา่นชมนมุนกัเรยีนทนุ ในปกีารศกึษา
2564 เทอม 1 มีโรงเรียนเข้าร่วม ในรุน่ที่ 2 จ านวน 21
โรงเรียน รวมมโีรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มทัง้หมดแลว้จาก 2 รุน่
จ านวน 33 โรงเรยีน

ในรุ่นที่ 2 ได้มีการปฐมนิเทศออนไลน์ ครูแกนน าจ านวน 
23 คน จาก 21 โรงเรียน โดยจะจัดให้มีการอบรมเสริม
ทักษะครูแกนน าในเดือน กรกฏาคม 2564 และจะเริ่มมีการ
เปิดรับสมัครนักเรียนทุนเพื่อเข้าร่วมชุมนุมต่อไป

31.3 ล้านบาท

โครงการทุนการศึกษาในโครงการ 
“ส ่งน ้องเร ียน สร ้างเด ็กด ี ” มอบ
ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเยาวชน
ขาดโอกาส ในระดับชั้น ม. 1 – ม.6
หรือ ปวช. 3 มีความคืบหน้า ดังนี้
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จ านวน (คน)

จ านวนนักเรียนทนุ
แบ่งตามชั้นเรียน

8,269 คน

การโอนทนุการศกึษาและดแูลนกัเรยีนทนุ

จ านวน (คน)

จ านวนนักเรียนทนุ
ในความดูแล

1



พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

ครูแนะแนวรุ่นใหม่ โดย อาชีฟ

ระบบ Winner English

ครู ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

ระบบ Learn Education

ทุนการศึกษา โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

59

26

32

33

43

82

งานเพ่ือ
การพัฒนาเยาวชน

สรุปความคืบหน้าการใช้เครื่องมือ
การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563 ใน โครงการ 
“ร ้อยพลังการศึกษา” พ ัฒนา
เยาวชนใน 3 มิติ ส าคัญ 1.เข้าถึง
การศึกษา 2. คุณภาพการศึกษา  
3. ทักษะชีวิต 

02

เหนือ
21 โรงเรียน

กลาง
19 โรงเรียน

ตะวันออกเฉียงเหนือ

24 โรงเรียน

ตะวันตก
8 โรงเรียน

ตะวันออก
9 โรงเรียน

ใต้
4 โรงเรียน

รวม 85 โรงเรยีน
ใน 30 จังหวดั

สรุปภาพรวมโรงเรยีนและเครือ่งมอืการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

จ านวนเครื่องมือ จ านวนโรงเรียน

1 เครื่องมือ 8 

2 เครื่องมือ 16

3 เครื่องมือ 26

4 เครื่องมือ 20

5 เครื่องมือ 13

6 เครื่องมือ 2

จ านวนเครือ่งมอืในโรงเรยีน จ านวนโรงเรยีนทีใ่ช้ในแตล่ะเครือ่งมอื 
ณ สิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

จ านวนโรงเรียน

2



รุ่นปี 2562

รุ่นปี 2561

รุ่นปี 2560

1,575 

1,741 

272 

1,622 

1,862 

314 

จ านวนนักเรียนทุนตั้งตน้

จ านวนนักเรียนที่คงอยู่ในระบบการศึกษา

จ านวน (คน)

87.6%

93.5%

97.1%

3

• เนื่องจากสถานการณ์โควิด ปี 2563 จึงไม่มีการ
เปิดรับนักเรียนทุนใหม่ 

• ถอดบทเรียน ครูแกนน าชุมนุมนักเรียนทุนในภาค
เรียนที่ 2/63 หลังจากการด าเนินงานโครงการฯ  
เพื่อดูแลนักเรียนทุนครบ 1 ปี โดยครูส่วนใหญ่
เห ็นการเปล ี ่ยนแปลงของน ัก เร ียนท ี ่กล ้า
แสดงออกมากขึ้น มีทักษะการฟัง และเรียนรู้การ
เป็นผู้น า ผู้ตาม

94.5% 
อัตราการคงอยู่เฉลี่ย
นักเรียนทุนรุ่นปี 60 – รุ่นปี 62

คุณภาพการศึกษา

อัตราคงอยู่ในระบบการศึกษาของนักเรียนทุน
ในโรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังฯ

ชั้น ม.2 – ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

“ทุนการศกึษา”  

3,588 คน*

รวมนักเรียนทนุในเครือข่ายร้อยพลังฯ

*จ านวนนักเรียนท่ีคงอยู่น้ี รวมจ านวนนักเรียนทุนท่ีออกไปเรียนใน
โรงเรียนอื่นนอกเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา 364 คน

ถอดบทเรยีนครแูกนน าชมุนมุนกัเรยีนทนุ 
รุ่น 1 ปีการศกึษา 2563

(จ านวนครูเข้าร่วม 11 คน จาก 11 โรงเรียน)

การดูแลนักเรียนทุน 
“ชุมนมุนกัเรยีนทนุ”

การเปลี่ยนแปลงในตัวครูแกนน า

• สอนให้นักเรียนรู้จักตนเอง เห็นคุณค่าใน
ตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูดมากขึ้น

• รับรู้ถึงความรู้สึกของนักเรียน เข้าใจความ
เป็นอยู่ เข้าใจผู้ปกครอง

• มีความเช่ือมั่นในนักเรยีนว่ามีความสามารถ
หลากหลายได้เห็นศักยภาพของนักเรียน
แกนน าระหว่างร่วมกิจกรรมในค่ายชุมนุมฯ

• ไม่ตัดสินนักเรียนจากการบอกเล่าของครู
ท่านอ่ืนๆ

• อารมณ์เย็นลง รอได้ รับรู้ตัวเองมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงในตัวนักเรียน 

• กล้าพูด/ถาม ความรู ้สึกส่วนตัว 
ปัญหาในการเรียน

• ตั้งใจฟังเพื่อนมากขึ้น
• ให้ก าลังใจเพื่อน/ ช่วยเหลือเรื ่อง

การส่งเอกสารรับทุน
• ยอมรับในตัวเพื ่อนแกนน า รับฟัง

เพื่อน ได้สลับบทบาทการเป็นผู้น า
และผู้ตาม

• ข่วยงานครู เข้าหาครูมากข้ึน

จ านวนนกัเรยีนทนุและอตัราคงอยู่

ช้ัน ม. 4

ช้ัน ม. 3

ช้ัน ม. 2



39%
41%

48%48% 47%

54%

คะแนนสอบท้ายบท เทอม 1/63

คะแนนสอบท้ายบท เทอม 2/63

• วิชาคณิตศาสตร์ : โรงเรียนส่วนใหญ่มีอัตราการใช้งาน
ต ่า เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนที่มีการใช้
งานสูงมีผลคะแนนสอบท้ายบทที่ดีกว่ากลุ่มที่มีการใช้
งานน้อย โดยมีคะแนนสอบท้ายบทเฉลี่ยที่ 54% 

• วิชาวิทยาศาสตร์ : ในเทอม 2/63 มีโรงเรียนใช้งาน
เพิ่มขึ้นเป็น 5 โรงเรียน มีอัตราการใช้งานประมาณ 
39% โดยมีคะแนนสอบท้ายบทเฉลี่ยที่ 54% 

คุณภาพการศึกษา จ านวนโรงเรยีนทีใ่ชง้านระบบในแตล่ะวชิา
เทอม 2 ปีการศึกษา 2563

43 โรงเรยีน 

คณิตศาสตร์
36 โรงเรยีน

คณิตศาสตร์ 
และ

วิทยาศาสตร์
4 โรงเรยีน

วิทยาศาสตร์
3 โรงเรยีน

การเรยีนวชิาคณิต / วิทย์ ผ่านสือ่ดจิิทลั
ระบบ Learn Education

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

จ านวนโรงเรียนท่ีสามารถน าผลมาวิเคราะห์
เทอม 1/63 = 24 โรงเรียน เทอม 2/63 = 29 โรงเรียน

คะแนนผ่านเกณฑ์ 
50%

อัตราการใช้งาน
ต ่ากว่า 40%

อัตราการใช้งาน
40% - 60%

13 
โรงเรียน

21
โรงเรียน

6 
โรงเรียน

3
โรงเรียน 5

โรงเรียน

5
โรงเรียน

อัตราการใช้งาน
สูงกว่า 60%

23%

54%

คะแนนผ่านเกณฑ์ 
50%

อัตราการใช้งานระบบ
เฉล่ีย 39%

ชั้น ม. 1 – ม.2 
ผลคะแนนสอบทา้ยบทหลงัจากการใชง้านระบบ 

(เทอม 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563)
ข้อมูล ณ เมษายน 2564

5
โรงเรียน

จ านวนโรงเรียนท่ีสามารถน าผลมาวิเคราะห์
เทอม 1/63 = 3 โรงเรียน เทอม 2/63 = 5 โรงเรียน

4



5

• โรงเรียนส่วนใหญ่มีอัตราการเข้าใช้ระบบเทอม 
2/63 ค่อนข้างต ่า เนื่องจากสถานการณ์โควิด โดย
โรงเรียนที่มีอัตราการใช้งานที่สูงกว่า 60% หลัง
การเรียนผ่านระบบ นักเรียนมีผลคะแนน Post-test 
สูงขึ้น 22% ในขณะที่โรงเรียนที่มีอัตราการใช้งาน
ต ่ากว่า 40% มีผลคะแนน Post-test สูงขึ้น 18%

• นักเร ียนทั ้งระด ับช ั ้นประถมและม ัธยมต้นท  า
แบบฝึกหัดได้คะแนนใกล้เคียงกับเทอม 2/2563 
โดยทักษะที่นักเรียนท าคะแนนได้ดีคือ Vocabulary 
และ Listening & Speaking 

คุณภาพการศึกษา การเรยีนวชิาองักฤษผา่นสือ่ดจิิทลั
ระบบ Winner English

จ านวนโรงเรียนทีใ่ชง้านระบบ
(เทอม 2/63)

32 โรงเรยีน 

คะแนนสอบ Pre-test และ Post-test 
เทอม 2/63

(จ านวนรร.ที่มีผลสอบ = 31 โรงเรียน.)

30.55 30.11 29.09

36.02 34.18 35.51

คะแนนเฉล่ีย Pre-test คะแนนเฉล่ีย Post-test

18%
15%

22%

โรงเรียนที่มี
อัตราการใช้งาน

ต ่า

โรงเรียนที่มี
อัตราการใช้งาน
ปานกลาง

โรงเรียนที่มี
อัตราการใช้งาน

สูง

88%

66%

67%

58%

72%

81%

71%

64%

62%

74%

Vocabulary

Grammar

Reading

Writing

Listening & Speaking

ปลายเทอม 2/63 ปลายเทอม 2/62

คะแนนแบบฝึกหัดแยกรายทกัษะ

ระดบัชัน้ประถม

92%

72%

74%

67%

76%

80%

73%

67%

64%

79%

Vocabulary

Grammar

Reading

Writing

Listening & Speaking

ระดบัชัน้มธัยมตน้



คุณภาพการศึกษา

ครูผู้น าการเปลีย่นแปลงในโรงเรยีน 
โดย ทีช ฟอร ์ไทยแลนด์

• จากการสอนของครูทีชฯ นักเรียนมีผลการสอบ Post-test 
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากในวิชาภาษาอังกฤษที่ 22% รองลงมาคือ
วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

• หลังการเรียนกับครูทีชฯ ผลส ารวจอุปนิสัยพื้นฐานของ
นักเรียนในเทอม 2/63 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมาก เนื่องจาก
มีการเรียนการสอนผ่านออนไลน์   ส่วนทักษะที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตในสังคม มีคะแนนเพิ่มขึ ้นเล็กน้อยในทุก
ประเด็น โดยเฉพาะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical 
Thinking)

33 โรงเรยีน
ใน 11 จังหวัด

จ านวนครูทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
สอนในโรงเรียน

รุ่น 6 และรุ่น 7 
76 คน 

คะแนนกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน
วิชาคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์ภาษาองักฤษ 

(ภาคเรียนที 2/2563)

30%

37% 37%
33%

43% 45%

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คะแนนสอบก่อนเรียน คะแนนสอบหลังเรียน

คะแนนผ่านเกณฑ์ 
50%

ผลส ารวจอปุนสิยัพืน้ฐานทีส่ าคญั
เทอม 2/2563

3.27 

3.30 

3.23 

3.41 

3.59 

3.12 

3.30 

3.35 

3.27 

3.40 

3.57 

3.07 

Awareness

Critical Thinking

Collaboration

Grit

Agency

Growth mindset

คะแนนเฉล่ียหลังการเรียน คะแนนเฉล่ียก่อนการเรียน

ความพยายาม (Grit)

กรอบความคิดแบบเติบโต 
(Growth Mindset)

ความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ของตนเอง (Agency)

การตระหนักรู้ 
(Awareness)

การท างานร่วมกับผู้อื่น
(Collaboration)

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(Critical Thinking)

ผลส ารวจทกัษะทีจ่ าเปน็ตอ่การด ารงชวีติในสงัคม 
เทอม 2/2563

Character 

Strength 

Essential

Skills

6



7

ทักษะชีวิต
อบรมครแูนะแนวรุน่ใหมส่รา้งเดก็ไทย
ให้ออกแบบชวีติตนเองไดโ้ดย อาชฟี

• จ านวนครูแนะแนวที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมในรุ่น 3 = 20 
คน และเข้าร่วมอบรมครบตามหลักสูตรจ านวน 15 คน รวมมีครูใน
เครือข่ายที่เข้าร่วมอบรมแล้วทั้งหมด 3 รุ่น เป็นจ านวน 56 คน

• ภายหลังการอบรมครูส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ และ
พฤติกรรมของตนเองต่อนักเรียนและคนรอบตัว และเมื ่อครูน า
หลักสูตรไปใช้สอนครูเห ็นว่านักเรียนมีความสุข สนุก และรู ้ส ึก
ปลอดภัย กล้าแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนมากขึ้น 

จ านวนครูแนะแนวรุ่นใหมใ่นโรงเรียน

รวม 3 รุ่น 56 คน 26 โรงเรยีน

หลังการฝึกอบรมและน าหลักสูตรกลับไปใช้ในห้องเรียน

(คลิกภาพเพื่ออ่านเพิ่มเติม)

การเปลี่ยนแปลงในตวัครู การเปลี่ยนแปลงในนกัเรียน

ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564

จ านวนครูผู้ตอบแบบสอบถาม 12 คน  จ านวนครูผู้ตอบแบบสอบถาม 11 คน  

6

4

1

ครูมีการ
เปลี่ยนแปลง
ด้านทัศนคติ
และพฤติกรรม
ของตนเอง

ครูมีความ
มั่นใจใน
บทบาท
การเป็นครู

ครูมีการ
เปลี่ยนแปลง
วิธีการสอน

จ านวน 
(คน)

4 4

1

3

นักเรียนมี
ความสุข
และสนุก
มากขึ้น

นักเรียนรู้สึก
ปลอดภัย 
กล้าแสดง
ความคิดเห็น

ห้องเรียนมี
ความเคารพ
ซึ่งกันและกัน

อื่นๆ 

ครูมองเห็นการ
เปลี่ยนแปลง... 

https://www.facebook.com/ThailandCollaborationForEducation/photos/a.1942220556030961/2857039241215750/
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1. เกิดการพัฒนาคุณธรรมทั้งโรงเรียน 

2. เกิดการกระท าที่เปน็แบบอย่างที่ดี ทั้งในส่วนของผู้บริหาร ครู บุคลากร 
ผู้ปกครอง และนักเรียนรุ่นพี่

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู ้ปกครอง ชุมชน และองค์กร
ภายนอกให้เห็นคุณค่าและร่วมมือกันพัฒนาคุณธรรม 

4. เกิดการขยายผลสู่ความยั่งยืน 

5. เกิดผลกระทบเชิงบวกด้านการศึกษาของนักเรียน

ทักษะชีวิต

พัฒนาคณุธรรมในโรงเรยีน

• ภาคเรียนที่ 2/63 มีโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียน
คุณธรรมทั้งหมด 555 แห่ง และเป็นโรงเรียน
เครือข่ายร้อยพลังการศึกษา จ านวน 59 โรงเรียน 
ซึ่งการด าเนินโครงการได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เชิงบวกกับนักเรียนในหลายด้าน

• จากการนิเทศในปี 2563 โครงงานคุณธรรมที่
นักเรียนท าส่วนใหญ่เป็น ด้านความซื่อสัตย์สุจริต, 
ความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินัย เป็นต้น

โครงงานคณุธรรมทีน่กัเรยีนท าในป ี2563 

ในปี 2563 โครงงานที่นักเรียนเลือกท าส่วนใหญ่มีลักษณะ 
ดังนี้ 

1. ด้านความซื่อสัตย์สุจริต – เช่น ไม่ลอกการบ้าน ไม่หยิบ
ฉวยของคนอื่น เก็บของได้ต้องส่งคืน เป็นต้น

2. ด้านความรับผิดชอบ – เช่น ตั้งใจเรียน ไม่หนีเรียน ส่ง
งานครูทุกครั้ง เป็นต้น

3. ด้านความมีระเบียบวินัย – เช่น แต่งกายตามข้อตกลง 
การตรงต่อเวลา ไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างเรียน เป็นต้น

4. ด้านจิตอาสา/ จิตสาธารณะ เช่น พี่ช่วยน้องท าความ
สะอาดบริเวณสถานศึกษา ช่วยเหลืองานชุมชน เป็นต้น

5. ด้านความพอเพียง – เช่น การประหยัดและออม ปิดน ้า-
ไฟฟ้า หลังใช้ทุกครั้ง เป็นต้น

6. ด้านความสภุาพ – เช่น มีสัมมาคารวะ พูดจาสุภาพ เป็น
ต้น

จ านวนโรงเรียนคุณธรรม
ในเครือข่ายโรงเรียนร้อยพลังการศึกษา

59 โรงเรยีน

จากการเข้าสังเกตการท าโครงการโรงเรียน
คุณธรรมในโรงเรียนที่ใช้หลักการกระบวนการ
ของมูลนิธิยุวพัฒน์และมีวิธีปฏิบัติที่ดี 126 แห่ง 
นิเทศอาสาพบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

Good 

Practice 



โรงเรียนทีร่วมโครงการ 8 โรงเรียน

ความร่วมมือชุมชม 13 แห่ง
(ข้อมูล 30 มิ.ย. 64)

9

สร้างความร่วมมือ

โครงการสรา้งความรว่มมอืระหวา่งโรงเรียนและชมุชน
เพื่อบรูณาการการเรียนรูสู้ก่ารพฒันาทกัษะอาชพี

• กิจกรรมถอดบทเรียนการด าเนินงานโครงการฯ ในปี 2563 สรุปผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ ความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นกับ ครู นักเรียน และชุมชนที่ร่วมใน
โครงการฯ ร่วมถึงการท างานร่วมกนัในปีที่ผ่านมา  เพื่อวางแผนงานความ
ต่อเนื่องโครงการฯ ในปี 64 ของ 3 โครงการน าร่อง ดังนี้

 โรงเรยีนแมว่นิสามคัคี “แนวคิด English for Hospitality
 โรงเรยีนรวมมติรวทิยา “แนวคิด English for Everyday Life”
 โรงเรยีนหว้ยกระเจาพทิยาคม “แนวคิดค้นหาตวัตน ค้นพบอาชีพ”

ตอนเข ้าร ่วมชุมนุมครั ้งแรก ค ิดว่า
อาจจะยาก ปกติไม่เคยเข้าชุมนุมเกี่ยวกับ
ภาษาอ ังกฤษเลย แต ่พอได ้ เข ้ าแล ้ว
ความคิดเปลี่ยน มันสนุก ได้ท ากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อนๆ ด้วย

นักเรียนมธัยมปลาย
โรงเรียนแม่วินสามคัคี

“แนวคิด English for Hospitality

การท างานร่วมกับชุมชนท าให้เห็นบริบท
ของชุมชนมากข ึ ้น เห ็นทัศคติของสถาน
ประกอบการว่าเขาให ้ความส าคัญในการ
พัฒนานักเรียน ท าให้อุ ่นใจว่าชุมชนไม่ทิ ้ง
นักเรียนและโรงเรียน

คุณครูอภิปลาย เข็มเพ็ชร์
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

“แนวคิด ค้นหาตัวตน ค้นพบอาชีพ”

นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น กล้าที่จะใช้

ภาษาอังกฤษ  มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วม

กิจกรรมทุกครั้งและมีความพยายามมากขึ้น

อาจารย์ พรภวิษย์ ชะนวนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎบรุีรัมย์

“แนวคิด English for Everyday Life”

Community Engagement



ได้เติมเต็มตัวเอง  ได้ท าในสิ่งที่
ไม่เคยท ามาก่อน   ตัวเราเองได้ฝึก
ทักษะการฟัง เปิดใจรับฟังมากขึ้น 
และเห็นมุมมองของคนอื่นมากขึ้น  
ซ่ึงท าให้เราเป็นที่ปรึกษาให้กับเพ่ือน
และคนรอบข้างได้ดีขึ้น

คุณแป้งหอม
พี่เล้ียงอาสา รุ่นที่ 11

10

งานเพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วม

สร้างการมีส่วนร่วมเพื ่อช่วยเหลือ
เ ย า ว ช น ข า ด โ อ ก า ส  ผ ่ า น ง า น
อาสาสมัคร แคมเปญระดมทุน และ
ความร่วมมือองค์กร 

03

งานอาสาสมคัร

• ปฐมนิเทศ พี่เลีย้งอาสารุ่นที่ 12 เมื่อวันที่ 12 ม.ิย. 64 มพีี่เลี้ยง
อาสาผ่านการคัดเลือก 15 คน โดยจะร่วมดูแลประคับประคอง
นักเรียนทุนผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์และการให้ค าแนะน าใน
กลุ่มปิดเฟซบุ๊คนักเรียนทุน (5,795 คน) มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ 
การเร ียน  เป ้าหมายในช ีว ิต  ความใฝ ่ฝ ัน งานอด ิ เรก
ความสัมพันธ์กับคนรอบตัว ฯลฯ โดยมีก าหนดการปฏิบัติงาน 
14 ม.ิย. - 8 ต.ค. 64

งานอาสา
ให้อะไร?

แต่ก่อนไม่เข้าใจเลยว่าเด็กที ่ขาด
โอกาสเป็นอย่างไร หลังจากที่ได้มา
เป็นพี่เลี้ยงอาสา รู้สึกตัวเองโชคดีที่
ไดร้บัโอกาส และอยากใหน้อ้งทีม่คีวาม
ต้องการได้รับโอกาสในการเรียน

คุณหมู
พี่เล้ียงอาสา รุ่นที่ 11

• Student Volunteer รุนที่ 7 มีอาสารุ่นเยาวชนปฏิบัติงาน
จ านวน 12 คน ปฏิบัติงานระหว่าง 6 พ.ค. - 30 ก.ค. 64
สามารถโทรติดตามนกัเรียนทุนได ้ 470 คน และตอบจดหมาย
นักเรียนทุน 79 ฉบับ 

• กิจกรรมถอดบทเรียนพี่เลี้ยงอาสารุ่นที่ 11 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 
64 หลังสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 4 เดือน โดยมีอาสาร่วมถอด
บทเรียน 8 ท่าน  เพื ่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงสิ ่งที่ได้รับ และ
ประสบการณ์ในการท างานอาสาครั้งนี้



• เพจ เขาคอ้ มารธอน จัดแคมเปญ “เทไ่ด ้แถมได้
บุญ” จ าหน่ายเสื้อแจ๊คเก็ต Limited Edition 
สุดเท่จากงาน Khaokho Marathon 2021 
เมื่อวันที่ 9 - 30 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา โดยบริจาค
ต ัวละ 100 บาท จากท ุกการส ั ่งซ ื ้อ เป ็น
ทุนการศึกษาให้เด็กที ่ขาดโอกาส ใน มูลนิธิ
ยุวพัฒน์ ได้เรียนหนังสือต่อ ซึ่งมีผู ้ใหญ่ใจดี
ร่วมสนับสนุนแคมเปญนี้ จ านวน 228 รายการ
สั่งซื้อ มอบเป็นเงินบริจาค 23,740 บาท

The Big Give การใหอ้าชพี คือการให้ทีย่ิง่ใหญ่
ร่วมให้อาชีพ น้องอาชีวะ

องคก์รรว่มระดมทนุ
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• นอกจากนี้ยังมีแคมเปญโดยองค์กรอื่นๆ ในใตรมาสแรก ร่วมมอบเงิน
บริจาคเพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุนหลังสิ้นสุดแคมเปญ ได้แก่
“พี่ได้ออม น้องได้เรียน” โดย ODINI “Play with Purpose” โดย 
JADOH Learning และ การจ าหน่ายกระเป๋าว่าความรุ่นอัยการ
แผ่นดิน โดย กลุ่มอัยการธรรมดา

(คลิกรูปเพืออ่านเพ่ิมเติม)

มูลน ิธ ิย ุวพ ัฒน์  ร ่วมกับ เทใจ
ดอทคอม และ Head100 ชวนพี่ๆ 
ในสายอาชีพต่างๆ ร่วมให้โอกาส
น้องๆ อาชีวะ 250 คน ที่ก าลังจะ
ข ึ ้นช ั ้น ปวช.3 ในป ีการศ ึกษา 
2564 นี้ ได้มีโอกาสเรียนจบ เพื่อ
เปิดทางให้น้องๆ ได้หางานท า ได้
สร้างอาชีพ สร้างอนาคต  ต่อ
ยอดชีว ิต และกลายเป ็นก  าล ัง
ส าค ัญของแรงงานสายอาชีพ

ให้กับประเทศไทยต่อไป

แคมเปญระดมทนุ

นายประสงค์ศักดิ์
อดีตนักเรียนทุนสายอาชีพ 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

“ผมเลือกเร ียนสาย
อาชพีเพราะจบแล้วหา
งานท าง่าย สามารถ
ฝึกงานและหารายได้
ระหว่างเรียนด้วย ผม
อยากน าวิชาความรู้ที่
เรียนมาไปใช้ตอนผม
ท างานโรงงานครับ” 

ยอดบรจิาคสะสม
(17 พ.ค. – 8 ก.ค. 64 )

2,557,008 บาท
ทุนการศึกษาส่งน้องเรียนได้  

182 ทุน

จ านวนผู้บริจาค
500 ราย

ร่วมบริจาค 
https://taejai.com/th/d/thebiggive_career/

https://www.facebook.com/yuvabadhana/photos/a.477285645637265/4595260957173026/
https://www.facebook.com/yuvabadhana/photos/a.477285645637265/4592360434129745/
https://www.facebook.com/yuvabadhana/photos/a.477285645637265/4549626571736465/
https://www.facebook.com/yuvabadhana/photos/a.477285645637265/4498401656858957/
https://taejai.com/th/d/thebiggive_career/?fbclid=IwAR2cMv6xyM4xcvT_PP6_UHVcv3Xr9RYBEvPhhW8A1FwSE6YCPpReg2lgLEE
https://l.facebook.com/l.php?u=https://taejai.com/th/d/thebiggive_career/?fbclid%3DIwAR2bhIYMWkxON4UylV9cAHzuR-5Sl2QGQTnZiD9KHz33M_JSGlq4tbpzyVk&h=AT3cztppN7d0ETD772m3fZwM4D7m6UM0i41vgz7ON5r3qCS9PMtgPhhdO6j9z_waTc044wVtlea2NqZyDffxbJIX6e_xLYme_i3YOUIwjsgGczb2uydGy5kVb6AOUB8H&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3g0Nf7pK81bdALH0Y5P_KwZu_aHl2rhfTAycNvP1zfHFCVtGsePs96acC3QZGDub4_9ik7kYux5hW41lAAUfU_UrgCELlIXJM28TBLHFwR_LGcZ_Oms4vOOED7bXef1PrtSXiC3Y-YcakyDF_b7AxY3d3zCucs32-N_5wzdyu06_bUUWtT6IdFSibuE9GO8cE7dwEc
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ความชว่ยเหลือ
เพ่ือเด็กขาดโอกาส
น ้าใจจากสังคมที่เกิดขึ้น

ระดมทุนเพ่ือโครงการทุนการศึกษา 

องค์กรและบุคคลทั่วไป     

7.5 ล้านบาท
ร้านปันกัน 

27.5 ล้านบาท             

รวม 

35 ล้านบาท

(มกราคม – มิถุนายน 2564) 



รายละเอียดกจิกรรม ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โอนทุนการศึกษานักเรียนทนุ เทอม 1/64

ชุมนุมนักเรียนทนุ
• อบรมออนไลน์ครูแกนน า รุ่น 2 10/ 17

ติดตามการใช้งานระบบ ใน โครงการร้อยพลังการศึกษา เทอม 1/ 2564

การขยายเครื่องมือในโครงการรอ้ยพลังการศกึษา ปี 2564
• รร.ตอบกลับเข้าร่วมโครงการ
• ภาคีส ารวจข้อมูลและลงพื้นที่
• ภาคียืนยันรายชื่อรร.ที่ตอ้งการขยาย

23

20

อบรม ครู Teach for Thailand รุ่น 8

ครูแนะแนวรุ่น 4
• Workshop online และ ติดตามการท างาน

ประชุม ร้อยพลังการศึกษา * *

พี่เลี้ยงอาสา รุ่น 12 ปฏิบัติงาน
Student Volunteer รุ่น 7 ปฏิบัติงาน

ปฏิทินกิจกรรม

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง อันเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

13
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รายงานการเงิน

ร้านอาหารและภัตตาคาร

องค์กรทั่วไป

กองทุนเพื่อโครงการสาธารณประโยชน์

บริษัทจดทะเบียน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ร้านปันกัน

บุคลลทั่วไป

บริษัทจดทะเบียน กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

1.5

5.0

13.4

23.0

27.4

28.5

50.7
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

(มกราคม – มิถุนายน 2564)

เงินบริจาครับและแหล่งท่ีมา

แหล่งที่มา ล้านบาท

รวม

149.4
ล้านบาท



50%

26% 24%

0%

เพื่องานพฒันาเยาวชนขาดโอกาส

เพื่องานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส

38.0 ล้านบาท      

สนับสนุนงานที่เปน็ platform 
เพื่อการขยายผลและงานเพือ่
สังคมร่วมกับภาคีตา่งๆ 

37.6 ล้านบาท          รายละเอยีด ล้านบาท

งานที่เป็น Platform เพื่อการขยายผล

1. เพื่อโภชนาการเดก็ที่ขาดแคลน “โครงการ ฟุ้ด ฟอร์ กู้ด” 1.5

งาน สร้างการมีส่วนร่วมเพือ่ส่วนรวม

1. ร่วมมือกันเพื่อสนบัสนนุกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
- กองทุนรวมธรรมาภบิาลไทย
- กองทุนรวมคนไทยใจดี

9.0
1.8

2. เพื่อสนับสนุนโครงการเพือ่สังคม “Socialgiver” 2.0

3. เพื่อสนับสนุนการมส่ีวนร่วมอื่นๆ 0.2

งานเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

1. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเดก็พิเศษ “มูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม” 0.03
2.เพื่อโครงการขยายผลศูนย์เดก็เล็กตามแนวทาง Health Education 0.8

3. เพื่อช่วยเหลือด้านการเรียนรู้และการศึกษา
- โครงการครูผู้น าการเปล่ียนแปลง “Teach For Thailand”
- โครงการศูนย์การเรียนรูเ้พื่อชนกลุ่มน้อยผูด้อ้ยโอกาส “มูลนิธิเยซูอิตเพือ่
การศึกษา”        

- โครงการโรงเรียนวันเสาร์ 

9.1
9.7

0.3

งานสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต

1. โครงการผ่าตัดข้อเข่าเที่ยมเพือ่ผู้ปว่ยดอ้ยโอกาสในพืน้ที่ห่างไกล “มูลนิธิ
ศัลย์ฯ สร้างข้อต่อชีวิต”

0.1

2. โครงการเพื่อเข้าถึงคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย 
- ชีวามิตร
- เยือนเย็น                          

0.8
0.7

3. โครงการสนับสนนุอุปกรณ์การแพทย์เพือ่ใช้แกภ้าวะตวัเหลืองในทารกแรกเกดิ 0.5

4. โครงการ Negative Pressure Chamber 1.1

รวม 37.6

เพื่อสนบัสนนุงานทีเ่ปน็ platform เพือ่การขยายผลและงานภาคสงัคมอืน่ๆ ร่วมกับภาคีต่างๆ

สนับสนุนโครงการและ
การด าเนินงานของมลูนธิฯิ

73.7 ล้านบาท

148.3
ล้านบาท

เงินบรจิาครบัแบง่ตามวตัถปุระสงค์

(มกราคม – มิถุนายน 2564)
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ดอกเบี้ยรับ
0.1 บาท

รายละเอยีด ล้านบาท

1. งานทุนการศึกษา 34.9

2. งานโรงเรียนคุณธรรม 2.6

3. งานโครงการ ร้อยพลังการศึกษา 0.5

4. งานพัฒนาเยาวชน 0.03

รวม 38.0



รายละเอยีด ล้านบาท %

เพื่อสาธารณประโยชน์ 127.2 95%

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน 6.3 5%

รวม 133.5 100%

เพื่อสาธารณประโยชน์
127.2 ล้านบาท     

เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
6.3 ล้านบาท          

95%

5%

เงินบรจิาคออก
เพ่ือสาธารณประโยชนแ์ละการบรหิารงาน
(มกราคม – มิถุนาย 2564)
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47% 53%รายละเอยีด ล้านบาท

งานที่เป็น Platform เพื่อการขยายผล

1. ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบง่ปนั “โครงการร้านปันกนั” 23.6

2. เพื่อโภชนาการเดก็ที่ขาดแคลน “โครงการฟู้ดฟอร์กู้ด” 2.8

งานสร้างการมส่ีวนร่วมเพือ่ส่วนรวม

1. ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมสุีข “มูลนิธิเพื่อคนไทย” 4.0
2. ร่วมมือกันเพื่อสนบัสนนุกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน ์

– กองทุนธรรมาภบิาลไทย
- กองทุนรวมคนไทยใจดี
- กองทุนสื่อเพื่อความยุติธรรมของสังคม

2.9
0.2
1.3

3. เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกนัของส่ิงแวดล้อมและมนษุย์ “มูลนิธิเอนไลฟ” 2.2
4. เพื่อสนับสนุนโครงการเพือ่สังคม Socialgiver 1,8
5. เพื่อสนับสนุนการมส่ีวนร่วมอื่นๆ 1.2

งานช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
1. เพื่อการช่วยเหลือเด็กปว่ยยากไร้ “มูลนิธิยุวรักษ”์ 1.0

2. เพื่อการดูแลและความเข้าใจในเดก็พิเศษ “มูลนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม” 0.5

3. เพื่อโครงการขยายผลศูนย์เดก็เล็กตามแนวทาง Health Education 1.4
4. เพื่อการเรียนรู้และการศึกษา

- โครงการศูนย์การเรียนรูเ้พื่อชนกลุ่มน้อย ผู้ด้อยโอกาส       8.6

- โครงการครูผู้น าการเปล่ียนแปลง 6.0

งานสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและจิต
1.โครงการสนับสนนุอุปกรณ์การแพทย์เพือ่ใช้แกภ้าวะตวัเหลืองในเดก็แรกเกดิ 0.5

2. สนับสนุนโครงการ เยือนเย็น 0.4
3. โครงการ Negative Pressure Chamber 0.8

รวม 59.2

รายละเอยีด ล้านบาท

1. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(โครงการร้อยพลังการศึกษา) 35.7

2. งานทุนการศึกษา 22.9

3. งานพัฒนาโรงเรียนคุณธรม 6.9

4. งานดูแลนักเรยีนทุน 2.4

5. กิจกรรมพฒันาและดูแลเยาวชน 0.1

รวม 68.0

เพื่องานพฒันาเยาวชนขาดโอกาส

สนับสนุนงานที ่ เป ็น Platform
เพื่อการขยายผลและการท างาน
เพื่อสังคมร่วมกับภาคีต่างๆ 

59.2 ล้านบาท

เงินบรจิาคออกเพ่ือาธารณประโยชน์
(มกราคม – มิถุนายน 2564)

เพื่อสนบัสนนุ งานทีเ่ปน็ platform เพือ่การขยายผลและงานภาคสงัคมอืน่ๆ ร่วมกบัภาคีต่างๆ

127.2
ล้านบาท

งานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส

68.0 ล้านบาท
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(มกราคม – มิถุนายน 2564)

เงินบรจิาคออก
เพ่ือสนบัสนนุการบรหิารงาน  

18

รายการ ล้านบาท

เงินเดือนและสวัสดิการ 4.9

ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ 0.3

ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์ 0.1

ค่าเช่ารถและค่าขนส่ง 0.2

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหนา่ย 0.1

ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ 0.08

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่าย 0.2

ค่าสาธารณูปโภค 0.09

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 0.04

ค่าบริหารจัดการและพัฒนาเว็ปไซต์ 0.09

ค่ารักษาความสะอาด 0.02

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.2

รวม 6.32

รวม

6.32
ล้านบาท



รายละเอยีด ล้านบาท

เงินทุนยกมา (1 มกราคม 2564) 81.5

รับบริจาค 149.4

บริจาคออก 133.5

คงเหลอื 30 มิถุนายน 2564 97.4

สถานะทางการเงิน
ยอดคงเหลือ

(มกราคม – มิถุนายน 2564)
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