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งานเพือ่การสร้างการมีส่วนร่วม
ร่วมกับองค์กร/บุคคล และอาสาสมัคร
เพื่อการขยายผลชว่ยเหลอืเดก็ขาดโอกาส
ได้เพิ่มมากขึ้นทั้งทางด้านทุนทรัพย์และ
ทุนมนุษย์

งานเพื่อพัฒนาเยาวชน
ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา โดย
ท างานร่วมกับองค์กรภาคีทางด้าน
การศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสและ
โรงเร ียนมัธยมเพื ่อพ ัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเยาวชนที่ขาดโอกาส

งานเพื่อการศึกษา
ให ้ความช ่วยเหลือน ักเร ียนที ่ขาด
โอกาส เป ็ น ร ายบ ุ คคลด ้ วยการ
สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบ 
ม.6 หรือ ปวช. 3 

การด าเนินงานเพ่ือเยาวชนขาดโอกาส

รายงานไตรมาสที่ 3/2564



เหนือ
1,661 คน

ตะวันตก
613 คน

ตะวันออกเฉียงเหนือ
2,440 คน

ตะวันออก
462 คน

ใต้
1,123 คน

กลาง
1,767 คน

สายสามญั

สายอาชพี 

ทุนพเิศษอืน่ๆ

6,159 

1,860 

47 

นักเรียนทุนทัง้หมด
8,066 คน

ช่วยเหลอืเดก็ขาดโอกาส
(ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 64)

ความคืบหน้าในการท างานช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาสในการข้าถึงการศึกษา ระดับชั้น ม.1- ม.6 หรือ ปวช. 3 
รวมถึงการดูแลติดตามประคับประคองนักเรียนทุนให้อยู่ในระบบจนจบการศึกษา มีดังนี้

งานเพือ่การศกึษา

โครงการทนุการศกึษา
“ส่งนอ้งเรยีน สร้างเดก็ด”ี 

การโอนทนุการศกึษาและการตดิตามดแูลนกัเรียนทนุ

จ านวนนกัเรยีนทนุแบง่ตามชัน้เรยีน

จ านวน (คน)

• ปีการศึกษา 2564 นักเรียนที่ได้รับการโอนทุนการศึกษาแล้วจ านวน 7,471 คน  คิดเป็น 92.62% 
จากจ านวนนักเรียนทุนทั้งหมด 8,066 คน เงินทุนการศึกษาที่มอบให้  46.1  ล้านบาท

• อัตราคงอยู่ของนักเรียนทุน 84.39% (รับทุนตั้งแต่ ม. 1 และยังเรียนอยู่จนถึง ม. 6/ ปวช. 3)
• มูลนิธิยุวพัฒน์ไดจ้ัดการอบรมออนไลน์ คุณครูแกนน า “ชุมนุมนักเรียนทุนยุวพัฒน์” ในรุ่นที่ 2 เมื่อ

วันที่ 10 ก.ค. 64 โดยมีคุณครู 22 คน จาก  17 โรงเรียน  เข้าร่วมรับการอบรมเพื่อท าความเข้าใจ
เป้าหมายโครงการฯ  และกระบวนการต่างๆ ที่จะน าไปใช้ในคาบชุมนุมฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

ทุนการศึกษาทีม่อบให้
(ม.ค. – ก.ย. 64)

46.1 ล้านบาท

จ านวนนกัเรยีนทนุ
แบ่งตามภมูภิาค

สอนแบบไม่สอน (Teacher as  Facilitator)
1. เสริมมุมมองเชิงบวกต่อการพัฒนาเด็ก

(Empowering Mindset)
2. เสริมทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้

(Facilitation Skills)

เช็คอิน (Check-in)
การสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement 
Building)
การสะท้อนคิด (Reflection)



3 ล าดับแรก...เหตุผลที่ฉันอยากเรียนหนงัสือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ความมุง่มัน่ในการศกึษา  เป้าหมาย
และความฝนัในอนาคต

ข้อมูลจากแบบส ารวจนักเรียนทุนยุวพัฒน์ ปี 2564 มีนักเรียนตอบกลับและ
ยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูล จ านวน 2,542 คน (คิดเป็น 38% จากนักเรียนที่ได้รับ
แบบส ารวจ 6,713 คน) พบว่าส่วนใหญ่น้องๆ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจเรียนเพื่อ
อยากจะดูแลครอบครัวและมีอนาคตที่ดี โดยมีความส าเร็จที่หวังไว้คือการได้ท า
ตามเป้าหมาย ฐานะครอบครัวและการงานอาชีพมีความมั่นคง

“ความส าเรจ็ส าหรบัหนไูม่ใช่การมีเงินเยอะๆ แต่เป็นการที่
หนูไดท้ าหนา้ทีข่องหนไูดด้แีละส าเรจ็  โดยที่ท าให้ครอบครัว

ของหนูภูมิใจ หนูมีความสุขและไม่เบียดเบียนใคร“

นางสาว กานต์ไพริน
นักเรียนทุนยุวพฒัน ์ช้ัน ปวช.2 จ. ลพบุรี

3 ล าดับแรก... คุณธรรมที่ส าคัญส าหรับฉัน

ผลส ารวจนกัเรยีนทนุยุวพฒัน ์ปี 2564

“อยากให้พ่อแม่และญาติภูมิใจในตัวหนู ถึง

หนูจะเรียนไม่เก่ง  แต่หนูก็จะผลักดันตัวเอง

ให้จบสูงๆ ให้ได้ “
นางสาว ดวงพร

นักเรียนทุนยุวพฒัน ์ช้ัน ปวช.1 จ. สระแก้ว

“...จากการเรยีนภาษาในมธัยมปลาย จะน าไปต่อยอด
และพัฒนาให้ดี เพื่อจะได้มีอาชีพที่เหมาะสม และเมื่อ
ตัวเองมีฐานะที่พร้อมแล้ว  ก็จะช่วยเหลือสังคมต่อไป 

เหมือนกับพี่ๆ ยุวพัฒน์ที่คอยให้โอกาสพวกหนู“
นางสาว วลีรัตน์
นักเรียนทุนยุวพฒัน ์ช้ัน ม.5 จ. สงขลา

86%
85%

80%

อยากดูแล
ครอบครัวได้

อยากมี
อนาคตที่ดี

อยากมีอาชีพ
ที่ม่ันคง

การมีอาชีพ
ที่ม่ันคงและ
ก้าวหน้า

35%
28%

27%

ความพยายาม
ท าตามเป้าหมาย
ท่ีหวังไว้ได้ส าเร็จ

การได้เลี้ยงดู
ครอบครัวให้
สุขสบาย

ขยัน

46%
38%

36%

ซื่อสัตย์ / 
ไม่คดโกง

มีความ
รับผิดชอบ

3 ล าดับแรก... ความส าเร็จส าหรับฉันคือ?



ในเดือนมีนาคม 2564 มีนักเรียนทุนเส้ินสุดเการรับทุน เรียนจบชั้น ม. 6 หรือ ปวช. 3 จ านวน 642 คน มูลนิธิ
ได้ส่งแบบส ารวจนักเรียนทุนที่เรียนจบ โดยมีนักเรียนตอบกลับ 424 คน (คิดเป็น 66% )นักเรียนที่ยินยอมให้
เปิดเผยข้อมูล 406 คน พบว่า

เรียนต่อ/เรียนเป็นหลักท างานบ้าง

ท างานประจ า

อยู่บ้านเฉยๆ/ยังไม่ได้คิดจะท าอะไรต่อ

ท างานเป็นหลัก เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์หรือตอนเย็น

แม่บ้าน/พ่อบ้าน

74%

16%

7%

3%

1%

ท างานเป็นหลัก เรียนเฉพาะ 
เสาร์ –อาทิตย์ หรือตอนเย็น

สถานะนักเรียนทุนหลังเรียนจบ ม. 6 หรือ ปวช. 3

ปริญญาตรีปี 1

ปวส.ปี 1/อนุปริญญา

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล/การ…

51%

47%

2%หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล/
การบริบาล

ระดับชั้นที่ก าลังศึกษาอยู่ จ านวนผู้ตอบว่าก าลังเรียน 311 คน

โควิด-19 ส่งผลต่ออาชีพการงานของผู้ปกครองอย่างไร?

“รายได ้ลดน้อยลง
เน ื ่องจากท  า เกษตร
เศรษก ิจจ ึงม ีผลต ่อ

รายไดข้องครอบครัว “

สิ้นสดุการรบัทนุ 
เพื่อเริม่กา้วตอ่ไปในชวีติ...

นางสาว รุ่งอรุณ
อดีตนักเรียนทุน
จ. แม่ฮ่องสอน

โควิด-19 ส่งผลต่อรายได้ของครอบครัวอย่างไร?

หลังจากการได้รับทุน ท าให้...

“การไดร้บัทนุชว่ยใหห้นไูดใ้ชเ้งนินีใ้นการศกึษา 
และยังมีโครงการที่ให้พี่อาสามาคุยกับน้อง
ด้วย ท าใหห้ลายครัง้ไมรู่ส้ึกโดดเดี่ยว ขอบคุณ

ที่ให้โอกาสกับเด็กหลายๆ คนค่ะ“
นางสาว ฐาปนี 

อดีตนักเรียนทุน จ. อุดรธานี

รายได้น้อยลง

ไม่มีรายได้

รายได้เท่าเดิม

75.4%

20.2%

4.4%

96%

93%

56%

รายได้ลดลง ไม่มีรายได้

ครอบครัวไม่มีงานรับจ้าง/ 
ตกงาน/ มีงานน้อยลงมาก

สถานการณ์โควิดมีผลต่อ
การตัดสินใจเรียนต่อ

ผลส ารวจนกัเรยีนทนุทีเ่พิง่จบการศกึษา ชั้น ม. 6 / ปวช. 3

มีงานท า แต่ปริมาณงานน้อยลงมาก

ไม่มีงานให้รับจ้าง

ตกงาน/ถูกเลิกจ้าง

มีงานเท่าเดิม ไม่แตกต่างจากช่วง…

มีงานมากกว่าเดิม

52.7%

31.3%

8.6%

6.9%

0.5%

มีงานเท่าเดิม ไม่แตกต่างจาก
ช่วงก่อนโควิด

สถานการณ์ โควิด -19 ส่งผลให.้..



จ านวนโรงเรยีนทีใ่ช้เครือ่งมอื
ภาคเรียนที่ 1/ 2564
( ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 64 )
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85
โรงเรียน

ความคืบหน้าในการท างานโครงการฯ

30 
จังหวัด

การขยายและตดิตามการใชเ้ครือ่งมอืการเรยีน
การสอนในโรงเรยืนเครอืขา่ย

• ทุนการศึกษา โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
มีจ านวนนักเรียนทุนชั้น ม. 1 – ม. 6 ในโรงเรียนเครือข่ายทั้งหมด 3,596 คน คิดเป็นอัตราคงอยู่ 92.89%

• ครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง Teach for Thailand 
ครูทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ รุ่น 8 ผ่านการคัดเลือกและการอบรมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเริ่มท าการสอน (เทอม 
2/2564) ในโรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังการศึกษาจ านวน 57 คน 30 โรงเรียน โดยเป็นการสอนทดแทนครู
ทีชฯ รุ่น 6 ใน 21 โรงเรียน และ ขยายไปโรงเรียนใหม่ 7 โรงเรียน 

• อบรมครูแนะแนวรุ่นใหม่สร้างเด็กไทย ให้ออกแบบชีวิตตนเองได้โดย a-chieve
จัดการจัดอบรม ครูแนะแนวรุ่น 4 มีครูเข้าร่วม 25 คน และปรับรูปแบบการอบรมจาก onsite เป็น online
โดยแบ่งย่อยหัวข้อการอบรม 10 ครั้ง

งานเพื่อพัฒนาเยาวชน

• การ เ ร ียนการสอนว ิชา  คณ ิต  ว ิทย ์  แล ะ
ภาษาอังกฤษ ผ่านส ื ่อด ิจ ิท ัล ระบบ Learn 
Education และ ระบบ Winner English 
โครงการร้อยพลังการศึกษา จัดกิจกรรมแนะน า
เครื่องมือ Learn Education วิชาคณิต/ วิทย์
และ Winner English วิชาภาษาอังกฤษ เมื่อ
วันที่ 18 / 25 ก.ย. และ 1 ต.ค. 64 ให้กับ
โรงเร ียนในเคร ือข ่ายม ูลน ิธ ิ ย ุวพ ัฒน ์และ
เครือข่ายร้อยพลังการศึกษา รวม 57 โรงเรียน  
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม 273 คน 

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมมีโรงเรียนตอบรับเข้า
ร่วมทดลองใช้งานเครื่องมือทั้ง 2 เครื่องมือ ใน
เทอม 2/64 ทั้งในโรงเรียนเครือข่ายยุวพัฒน์ 
และ โรงเรียนในเครือข่ายร้อยพลังฯ  รวม 29 
โรงเรียน

ร่วมกับภาคีการศึกษา ใน 
โครงการรอ้ยพลังการศึกษา  

เพื ่อพัฒนาการเรียนการ
สอน ลดความเหลื่อมล ้า
ทางการศึกษา
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Community Engagement โครงการการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน
เพ่ือบูรณาการการเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะอาชีพ

ความคืบหน้าในการท างานโครงการร้อยพลังการศกึษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ร้อยพลังเพื่อนครู
“เติมพลัง ติดอาวุธ สู่การสร้างห้องเรียนแห่งความสุข”

ร้อยพลังการศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ workshop online 
ร้อยพลังเพื่อนครู เชิญชวนคุณครูและผู้อ านวยการ โรงเรียนใน
เครือข่ายร้อยพลังฯ เพื ่อเสริมสร้างศักยภาพ และเป็นพื ้นที่
แลกเปล่ียนเรียนรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์ เพื่อน าไปปรับใช้ใน
การท างนบริหารจัดการโรงเรียนและพัฒนาการเรียนการสอน
ต่อไป  มีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมอบรม 45 โรงเรียน โดยหัวข้อ
การอบรม อาทิ
• สอนออนไลน์ยังไงให้ปังด้วยพลังเทคโนโลยี
• สอนสนุกถูกใจผู้เรียน ด้วยห้องเรียนสร้างสรรค์
• หลักสูตรฐานสมรรถนะ กับการบริหารโรงเรียนมุมมองใหม่
• ออกแบบการสอนฐานสมรรถนะ กับห้องเรียนในมุมมองใหม่
• สอนยังไงให้ใจเราไม่ป่วย ชวนออกก าลังการยสุขภาพใจ 
• ภารกิจพิชิตการเงิน ใครๆ ก็ท าได้
• ส่ือสารอย่างสร้างสรรค์
• สอนแบบไม่สอน

โดยจะเริ่มการอบรมตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป

วัยรุ่นเก่งการเงิน
โครงการ “UOB Money 101 Teen Edition

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทยร่วมกับโครงการร้อย
พลังการศึกษา เปิดตัวหลักสูตรการเงินออนไลน์ 
“UOB Money 101 Teen Edition วัยรุ่นเก่ง
การเงิน” มุ่งสรา้งทกัษะความรูแ้ละภูมิคุ้มกันด้าน
การเงินให้กับนักเรียนทั่วประเทศ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตเด็กไทยให้มีความรู้เรื ่องการเงิน 
สามารถวางแผนอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการใน เทอม 1/ 2564
จ านวน 5 โรงเรียน และในเทอม 2/2564 จะมี
โรงเรียนเข้าร่วมเพิม่ขึ้นอีกอย่างนอ้ย 4 โรงเรียน 
โดยมีเป ้าหมายของจ านวนนักเร ียนที ่ ได ้ร ับ
ประโยชน์ ไม่ต ่ากว่า 1,000 users

• เนื่องจากสถานการณโ์ควิด – 19 การเรียนการสอนเปน็ไปในรูปแบบออนไลน์ ส่งผลให้ไม่มีคาบแนะแนว
และคาบชุมนุม จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมในโครงการฯ ได้

• จัดเตรียมแผนงาน “กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้” ส าหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 8 โรงเรียน  
เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบในโครงการฯ และ ชุมชม/องค์กร ที่มีส่วนร่วม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในประเด็นดังนี้

- บอกเล่าความท้าทายที่ต้องเผชิญ ตลอดภาคเรียนที่ 1/2564
- ประสบการณ์การด าเนินงานโครงการฯ ที่ผ่านมา
- ระดมไอเดียและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
- หารือแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ ร่วมกัน 

โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นผ่านออนไลน์ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564
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สร้างความร่วมมือ

น ้าใจและความชว่ยเหลอืจากองคก์รต่างๆ

คลิกภาพเพ่ืออ่านเพ่ิมเติม

ความร่วมมือองค์กรเพื่อช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาส 

• 7 ส.ค. 64: Money Coach ร่วมกับ มุลนิธิยุวพัฒน์ ชวนอดีตนักเรียนทุน
ยุวพัฒน์ในวัยท างาน เข้าร่วมคอร์สออนไลน์ เพื่อให้ความรู ้ด้านการ
วางแผนการเงิน และวิธีการจัดการแบบท าได้ด้วยตัวเอง พร้อมด้วย
เทคนิคและขั้นตอนบริหารการเงินง่ายๆ สามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสม
กับตัวเอง โดย โค้ชหนุ่ม The Money Coach ร่วมเป็นวิทยากรอาสา

• 9 ก.ค. 64: บริษัท 1577 โฮมช้อปปิ้ง จ ากัด จัด กิจกรรมสะสมแต้มบุญ 
โดยชวนพนักงานร่วมกจิกรรมสะสมความด ีเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ 
เพื่อสังคม ผ่านเว็บไซต์สะสมแต้มบุญ ทุกๆ กิจกรรมท าดีสามารถสะสม
แต้มเพื่อท าบุญได้ (100 คะแนน มีค่าเท่ากับ 10 บาท) โดยครั้งนี้ได้มอบ
เงินบริจาคส่วนหนึ่ง จ านวน  5,000 บาท มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนทุนยุวพัฒน์

• ออโรร่า ไดมอนด์ ร่วมกับ มูลนิธิยุวพัฒน์ จัดแคมเปญ “Love & Share
วาดฝันให้น้องเป็นจริง” โดยทุกการซื้อเครื่องประดับเพชรที่ร่วมรายการ 
ออโรร่าจะมอบเงิน 100 บาท/ ใบเสร็จ (ยอดบริจาครวม 200,000 บาท) 
เพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียทุนยุวพัฒน์ ระยะเวลาแคมเปญ 
ถึง 31 ธ.ค. 64

• ธนาคารกสิกรไทยร่วมสนับสนุนช่องทางการบริจาคเพื่อทุนการศึกษา
ใหักับเด็กๆที่ขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ บน แพลตฟอร์ม K+ Market
ใน Mobile Banking ธนาคารกสิกรไทย ขั้นตอบการบริจาค คลิก

https://www.facebook.com/yuvabadhana/photos/a.477285645637265/4655198761179245/
https://www.facebook.com/yuvabadhana/photos/pcb.4692987374067050/4692987140733740
https://www.facebook.com/yuvabadhana/photos/pcb.4692987374067050/4692987140733740/


..หนูใช้เงินทุนจ่ายค่าเทอมค่ะ   เรียน
จบปวช.3 แล้ว หนูคิดว่าจะท างานเลย  

ขอขอบคุณผู้บริจาคทุนการศึกษาที่ท าให้หนูได้เรียนสูงๆ 
เท่าที่หนูอยากเรียนค่ะ และหวังว่าในอนาคตถ้าหนูท างานมี
เงินที่มั่นคงหนูจะบริจาคให้กับคนอื่นต่อๆ ไปค่ะ

น.ส. เบญญาภา
นักเรียนทุนสายอาชีพ ช้ัน ปวช. 3 จ. ระยอง
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ระดมทนุส าเรจ็! แคมเปญ The Big Give การให้อาชีพ คือ การให้ที่ยิ่งใหญ่ผ่านเทใจ
ดอทคอม ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 12 สิงหาคม 2564

เงินทีระดมได้ 3,557,803 บาท สามารถส่งน้องๆ นักเรียนทุน สายอาชีพ เรียนต่อ
ชั้น ปวช. 3 ได้ 250 คน ตามเป้าหมาย และสามารถส่งน้องสายอาชีพให้เรียนจบ
เพิ่มอีก 4 คน รวมเป็น 254 คน (ทุนการศึกษา 14,000 บาท/คน/ปี) โอกาสที่ได้รับ
ในครั้งนี้จะช่วยเปิดทางให้น้องๆ ได้เรียนจบวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อ
เริ่มต้นสร้างอาชีพ สร้างอนาคต และเป็นแรงงานฝีมือคุณภาพให้กับประเทศต่อไป

สาขาที่มอบทุน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 75 คน
อุตสาหกรรม - ไฟฟ้าก าลัง 44 คน
อุตสาหกรรม - ช่างยนต์ 42 คน
เกษตรกรรม- เกษตรทั่วไป 25 คน
อุตสาหกรรม – เครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง 21 คน
อุตสาหกรรม – อิเล็กทรอนิกส์ 20 คน
อุตสาหกรรม – ช่างก่อสร้าง 17 คน
คหกรรม- อาหารและโภชนาการ 10 คน

..หนูอยากจะบอกกับผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนหนูตลอดมา
ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 จนปัจจุบัน ที่หนูก าลังศึกษาอยู่ชั้น 
ปวช.3 เหลืออีกแค่ครึ่งเทอมหนูก็เรียบจบปวช.3 แล้ว 

ขอขอบคุณที่พลักดันสานฝันท าให้หนูมาถึงจุดนี้และมีทุกวันนี้
ได ้ หนูจะตั ้งใจเรียนต่อไปและท าให้ด ีที ่ส ุด จนหนูประสบ
ความส าเร็จอันสูงสุด และจะเป็นผู้ให้ในภายภาคหน้า

น.ส. วรุสนานี 
นักเรียนทุนสายอาชีพ ช้ัน ปวช. 3 จ. ยะลา

สร้างการมีส่วนร่วม

ผ่านแคมเปญระดมทนุ
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โครงการระดมทนุชว่งสถานการณ์โควดิ-19

มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมสนับสนุนการระดมทุน ใน แคมเปญ/ โครงการ 
ร่วมกับองค์กรและกลุ ่มบุคคลค ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เพื ่อ
ช่วยเหลือ โรงพยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ร้านอาหาร และ 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

• โครงการ Negative Pressure Modular Unit พรอ้ม HEPA Unit เพื่อ
ผู้ป่วยโควิด-19 โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมปรับ
อากาศแห่งประเทศไทย และร้อยพลังเปลี ่ยนประเทศ ระดมทุนเพื ่อ
จัดซื้อและส่งมอบให้กับโรงพยาบาลที่มีความต้องการเร่งด่วน  เงินที่
ระดมได้ตลอดทั้งโครงการฯ  3,903,807 บาท สามารถสร้างได้ 53 
ห้อง และส่งมอบให้กับโรงพยาบาลได้ 49 แห่ง

• โครงการ “พักพิง” Global Shapers Bangkok เพื่อช่วยเหลือด้าน
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ศูนย์พักคอยที่ขาดแคลน รวมทั้งจัดส่ง
อาหารให้ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และบุคคลากรทางการแพทย์ เงินที่ระดมได้ 
และสมทบทุนอีก 1 เท่า 715,712 บาท

• โครงการ “ปันอิ ่ม” โครงการช่วยเหลือสองต่อ ช่วยร้านอาหารที่
ยอดขายตก ให้พอขายได้และอยู่รอด กับช่วยคนที่ล าบากให้มีข้าวกิน

• โครงการ “Meals for Heroes”  เพื่อสนับสนนุมือ้อหารให้กบับุคคลากร
ทางการแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรนีฤบดนิทร์ จ.สมุทรปราการ โดย
สามารถระดมทุนได้ 172,000 บาท ระหว่างวันที่ 6 ก.ย. – 19 ต.ค. 64 
รวมมื้ออาหารที่จัดส่งจ านวน 3,440 กล่อง

• โครงการ “Dinner for Heroes” เพื่อสนับสนุนมื้ออาหารให้กับ
บุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่  
29 ก.ค. – 30 ก.ย. 64 โดยสามารถระดมทุนได้  125,011 บาท ในการ
จัดซื้ออาหาร วันละ 50 กล่อง

• โครงการ “แบ่งสรรปันฮัก” โดยโรงแรมแทมมารินวิลเลจ และ
โรงแรมรายาเฮอริเทจ ระดมทุนเพื่อจัดสรรมื้ออาหารให้กับชุมชน
ในจังหวัดเชียงใหม่

คลิกภาพเพ่ืออ่านเพ่ิมเติม

https://taejai.com/th/d/dinner-for-heroes/
https://www.facebook.com/tamarindvillagechiangmai/photos/pcb.10158298189693240/10158301195548240/
https://www.facebook.com/pannimm/
https://www.facebook.com/yuvabadhana/photos/a.477285645637265/4819013014797818/
https://www.facebook.com/yuvabadhana/photos/pcb.4927748037257648/4928409553858163
https://www.facebook.com/globalshapersbangkok
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• Student Volunteer รุ่น 8 มีเยาวชนผ่านการคัดเลือก จ านวน 15 คน โดยจะ
ปฏิบัติงาน ระหว่าง 5 ต.ค. -27 ธ.ค. 64

Student Volunteer

พ่ีเล้ียงอาสา

พี่เลี้ยงอาสา รุ่น 12 จ านวน 15 คนปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 
13 มิ.ย. – 8 ต.ค. 64 สามารถดูแลนักเรียนทุนผ่านการ
พูดคุยและให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ 132 คน (ข้อมูล ณ 30
ก.ย. 64) และผ่าน Facebook กลุ่มปิดนักเรียนทุน (จ านวน
นักเรียนทุนในกลุ่มปิด 5.9 พันคน )

• การให้ก าลังใจน้องในการเรียน 
(ช่วงนี้เรียนออนไลน์)

• แชร์ประสบการณ์การเรียน
ต่างประเทศ

• เริ่มหารายได้พิเศษ จากงาน
อดิเรกได้อย่างไร

• การค้นหาตัวตน

Pen Pal ตอบจดหมายนักเรียนทุน

• Student Volunteer รุ่น 7 จ านวน 12
คน ปฎิบัติงานระหว่าง 7 พ.ค. – 30 
ส.ค. 64 สามารถดูแลนักเรียนทุน ได้
ทั้งหมด 1,224 คน ผ่านการพูดคุย
ทางโทรศัพท์ 1,004 คน และการตอบ
จดหมาย จ านวน 220 ฉบับ รวมชั่วโมง
ในการท างานอาสาสมัคร 361 ชั่วโมง

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึง
ไม ่สามารถจัดกิจกรรม Pen Pal
Day ได้ตามปกติ การตอบจดหมาย
นักเรียนทุนจะตอบโดยอาสาที่เคย
มาร่วมกิจกรรม Pen Pal Day ก่อน
หน้านี ้  โดยเป็นการตอบจดหมาย
จากที่บ้าน

โดยอาสาสามารถตอบจดหมาย
น้องได้จ านวน 1,065 ฉบับ (ม.ค. –
ก.ย. 64)  

From พ่ีอาสา 

To น้อง..

สร้างการมีส่วนร่วม

งานอาสาสมคัร



น ้าใจจาก
สังคมท่ีเกิดขึน้

ร้านปันกัน 

33.8 ล้านบาท             

46.2 ล้านบาท

ระดมทนุเพือ่

โครงการทนุการศกึษา
(มกราคม – กันยายน 2564) 

องค์กรและบุคคลทั่วไป     

12.4 ล้านบาท



รายละเอียดกจิกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

งานทนุการศกึษา

โอนทุนการศึกษานกัเรียนทุนใหม่เทอม 1/2563

ชุมนุนนักเรยีนทุน
• กิจกรรมเสวนากบัคุณหมอ
• กิจกรรรมพบปะครูแกนน ารุน่ 1 และ 2
• รับสมัครสมาชิกชุมนุม เทอม 2/64

16 6
2-3

งานโครงการรอ้ยพลงัการศึกษา

ติดตามการใช้งานเครื่องมอืในโรงเรียน สรุปการใช้งาน เทอม 1/2564

งานขยายเครื่องมือปี 2564
• ยืนยันการเข้ารว่มทดลองใช้ระบบกับโรงเรียน
• เริ่มทดลองใช้งานระบบ

8/15

ครูทีชฟอร์ไทยแลนด์
• อบรมครูทีชฯ รุ่น 8 / ประชุมกับโรงเรียน/ ภาคีแนะน าเครื่องมอื
• ครูทีชฯ รุ่น 8 เริ่มปฏิบตัิงานในโรงเรียน

14/15
1

ครูแนะแนว a-chieve
• Workshop ครูแนะแนวรุ่นใหม่
• ติดตามการท างาน ครูแนะแนวรุ่น 4

9/30 13 11

Workshop online ร้อยพลังเพื่อนครู 16/30/31 6/13-14/ 
20/27

18

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ โครงการ Community Engagement 19

งานสรา้งการมสีว่นรว่ม

ถอดบทเรียนพี่เล้ียงอาสา รุ่น 12 30

Student Volunteer รุ่น 8 ปฏิบัติงาน 5 31

ปฏิทนิกจิกรรม


