
งานเพื่อการสร้างการมีส่วนร่วม
ร่วมกับองค์กร/บุคคล และอาสาสมัครเพื ่อการขยายผล
ช่วยเหลอืเดก็ขาดโอกาสไดเ้พิม่มากขึ้นทั้งทางด้านทุนทรัพย์และ
ทุนมนุษย์

งานเพื่อพัฒนาเยาวชน
ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา โดยท างานร่วมกับองค์กร
ภาคีทางด้านการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียน
มัธยมในโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของเยาวชนที่ขาดโอกาส

งานเพื่อการศึกษา
ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดโอกาสเป็นรายบุคคลด้วย
การสนับสนนุทุนการศึกษาตอ่เนื่องจนจบ ม.6 หรือ ปวช. 3 

การด าเนนิงานเพ่ือเยาวชนขาดโอกาส

รายงานไตรมาสที่ 4/2564



นักเรียนทุนทั้งหมด
7,956 คน

การชว่ยเหลอืเดก็ขาดโอกาส
(ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 64)

งานเพื่อการศึกษา

โครงการทุนการศึกษา ส่งนอ้งเรยีน สรา้งเดก็ด ี
ความคืบหน้าในการท างานช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ระดับชั ้น ม.1- ม.6 หรือ ปวช. 3 รวมถึงการดูแลติดตาม
ประคับประคองนักเรียนทุนให้อยู่ในระบบจนจบการศึกษา มีดังนี้

สายอาชีพ 1,835 คน

ทุนการศึกษา และ อัตราคงอยู่
• ปีการศึกษา 2564 นักเรียนที่ได้รับการโอนทุนการศึกษา เทอม 2/64

แล้วจ านวน 7,050 คน  คิดเป็น 88.6% จากจ านวนนักเรียนทุน
ทั้งหมด 7,956 คน เงินทุนการศึกษาที่มอบให้  74.0 ล้านบาท

• อัตราคงอยู่ของนักเรียนทุน 84% (รับทุนตั้งแต่ ม. 1 และยังเรียนอยู่
จนถึง ม. 6/ ปวช. 3)

• ปิดรับสมัครนักเรียนทุนปีการศึกษา 2565 เมื ่อวันที่ 10 มกราคม 
2565 โดยมูลนิธิจะท าการคัดเลือกและประกาศรายชื่อนักเรียนทุนใน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

การดูแล ประคับประคองนักเรียนทุน
• มูลนิธิฯ เยี ่ยมติดตามนักเรียนทุน ผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์

3,310 คน และ การติดตามพิเศษโดยประสานกับหน่วยงานภายนอก
ในกรณีของนักเรียนทุนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

• จัดกิจกรรม เสวนา และ workshop ออนไลน์ ครูนางฟ้า รุ่น 1 และ 2
เพื่อแชร์ประสบการณข์องครู การตั้งเป้าหมาย วิธิการเข้าถึงนักเรียน  
ในการท างานประคับประคองนักเรียนทุนต่อไป

ทุนการศึกษาที่มอบให้
(ม.ค. – ธ.ค. 64)

74.0 ล้านบาท

โอนทุนการศึกษา
เทอม 1   98.1%
เทอม 2* 88.6%

สายสามัญ 6,073 คน ชั้นเรียนอื่นๆ 48  คน

แยกตามชั้นเรียน

อัตราคงอยู*่ ของนกัเรยีนทนุ

*ภาคเรียนท่ี 2 เริ่มเดือน พฤศจิกายน 2564 และยัง ไม่ส้ินสุดภาคเรียน 
ยังมีการโอนทุน สาหรับภาคเรียนท่ี 2/64 ต่อ ระหว่าง ม.ค. – เม.ย. 65

84%

• เสวนาแนวทางการดูแลเด็กกลุ่ม
เปราะบาง แลกเปลี ่ยนเรียนรู้
ว ิ ธ ีการ เข ้ าถ ึงและการด ู แล
ประคับประคองนักเรียนกลุ ่ม
เปราะบาง มีจ านวนครูเข้าร่วม 
24 คน จาก 19 โรงเรียน

WROKSHOP ครูนางฟ้า 
เพื่อการดูแลนักเรียนทุน

• Workshop ฉันคือใคร เพื่อชวนคุณครูตั้งเป้าหมายภาพครูนางฟ้าที่
อยากจะเป็น / เรียนรู้เครื่องมือในการท าความรู้จัก ท าความเข้าใจผู้เรียน  
/แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเข้าถึงและการดูแลประคับประคองนักเรียน
กลุ่มเปราะบาง มีจ านวนครูเข้าร่วม 8 คน จาก 5 โรงเรียน

*รับทุนตั้งแต่ ม. 1 และยังเรียนอยู่จนถึง ม.6/ ปวช. 3 (ข้อมูล 
ณ 30 พ.ย. 64) 



จากการส ารวจแบบสอบถามในกลุ่มอดตีนกัเรยีนทุนทีส่ิน้สดุการรบัทนุไปแล้ว
นานกว่า 1 ปี ณ เดือน พฤศจิกายน 2564 มีจ านวนผู้ตอบกลับและยินยอม
ให้เปิดเผยข้อมูล 781 คน โดยมีสถานะ ดังนี้

จากการได้รับ “โอกาส”
...วันนี้ของอดีตนักเรียทุน
เป็นอย่างไรบ้าง?

ทุนการศึกษา สร้างจุดเปลี่ยนในชีวิตของเด็กขาดโอกาส...  จากวันที่ได้รับโอกาส
จากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ...วันนี้พวกเขาได้เดินตามความฝันและความตั้งใจในการ
มุ่งมั่นสร้างชีวิตท่ีดี และเป็นพลเมืองคุณภาพในสังคม

ระดบัมหาวทิยาลยั

• คณะศึกษาศาสตร/์คณะครุศาสตร์

• คณะบริหารธุรกจิ

• คณะวิทยาการจัดการ

ระดบั ปวส./ อนุปรญิญา

• พณิชยกรรม บริหารธุรกจิ

• อิเล็กทรอนิกส/์ไฟฟ้า  

• เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร

3 ล าดบัแรกของคณะ/สาขา ในกลุม่ทีก่ าลงัเรยีนอยู ่ มีจ านวนอดีตนกัเรียนทุนที่
ยังศึกษาอยู่ 195 คน* (กลุ่ม 25 ปีและน้อยกว่า 176 คน กลุ่ม 26-30 ปี 12 คน 
และ กลุ่ม มากกว่า 30 ปี 4 คน)

กลุ่มอายุที่ตอบแบบส ารวจ
25 ปี และน้อยกว่า 56.2 %
26-30 ปี 23.2 %
30 ปีขึ้นไป 20.6 %

AGE 

สถานะปัจจุบัน
ของอดตี
นักเรยีนทนุ

STATUS

EDUCATION

781 คน

วุฒกิารศกึษาทีไ่ดร้บั ณ วันส ารวจ

อายุ 25 ปีและน้อยกว่า 26-30 ปี มากกว่า 30 ปี

63.5%

85.9%
91.5%

36.0%

12.0% 6.9%
0.5% 2.0% 1.5%

ปวส. /ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ม.6 / ปวช. 3 ต ่ากว่า ม.6 หรือ ปวช.3

ต่อยอดชีวิต
จากโอกาสทางการศึกษา

เมื่อฉนั
ได้รับโอกาส...ขอขอบค ุณทางโครงการท ี ่ เป ิด

โอกาสให้ได้สานฝันต่อ เพราะค าว่าโอกาส
มันสามารถท าอะไรต่อได้อีกหลายๆ ด้าน
มาจนถึงวันนี้รู้สึกภูมิใจที่ได้รับโอกาส และ
ใช้มันอย่างคุ้มค่าจนประสบความส าเร็จ
ในวันนี้ค่ะ

จิตรตราพร ก่อเกิดวนา
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ. แมฮ่องสอน

ปัจจุบัน: ครู

อายุ 25 ปีและน้อยกวา่ 26-30 ปี มากกว่า 30 ปี

44%

76% 79%

4% 6% 2%

36%

2% 1%
15% 16% 19%

ท างานประจ า ท างานเป็นหลักและเรียนไปด้วย

เรียนเป็นหลักและท างานไปด้วย อ่ืนๆ จากจ านวนกลุม่ที่ท างานประจ าและท างานเป็นหลัก 490 คน

*มีผู้ตอบว่าก าลังเรียน 3 คน ไม่ระบุระดับที่ก าลังเรียนอยู่



รายได้ต่อเดือน

อาชพีและรายไดต้อ่เดอืน ณ ปัจจบุนั

OCCUPATIONS

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชนรายเดือน

ข้าราชการพนักงานลูกจ้างของ…

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชนรายวัน

ค้าขาย/ขายออนไลน์/ธุรกิจ…

รับจ้างท่ัวไป

ช่วยครอบครัวประกอบอาชีพ …

เกษตรกร/ประมง

48.1%

45.0%

0.8%

7.0%

0.8%

1.6%

0.8%

48.3%

39.6%

3.4%

8.7%

2.7%

0.7%

0.7%

26-30 ปี มากกว่า 30 ปีขึ้นไป

ข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ค้าขาย/ขายออนไลน์/
ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ

โอกาสในการท างาน
อาชีพต่างๆ

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชนรายเดือน

ช่วยครอบครัวประกอบอาชีพ

26-30 ปี มากกว่า 30 ปี

45.0%

13.8%

35.6%
30.0%

10.1% 23.1%9.4%

33.1%

≤ 15,000 บาท/เดือน 15,001 – 20,000 บาท/เดือน

20,001 – 30,000 บาท/เดือน มากกว่า 30,000 บาท/เดือน

*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

เลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัว

ทางบ้านมีรายได้ต ่า หากไม่ได้ร ับทุน ก็คงไม่มี
ต้นทุนชีวิตที่ดีจนสามารถมีอาชีพการงานที่มั่นคงได้
ในตอนนี้...หลังจากที่ได้รับทุนยุวพัฒน์การเรียนผมมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น เพราะตอนเรียนต้องใช้เงินท า
โครงงาน หาซื้ออุปกรณ์การเรียน ล าพังรายได้พ่อแม่ใน
ตอนนั้นไม่สามารถจะผลักดันได้เต็มที่ครับ เมื่อได้รับทุน
ท าให้การเรียนในทุกช่วงเวลาราบรื่นมากครับ พ่อแม่ก็ไม่
กังวลและสบายใจที่ผมได้เรียนตามที่ตั้งใจครับ

ยุทธนา ม่ันคง
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ. นครนายก
ปัจจุบัน: ครู

เพราะมูลนิธิคือผู้มีพระคุณอย่างยิ่งใหญ่ ที่มี
ส่วนช่วยให้เราเป็นเรามาถึงทุกวันนี้ ซึ ่งหากเรา
ไม่ได้รับโอกาสในตอนนั้น ชีวิตเราก็อาจจะมาไม่ถึง
จุดน้ีก็ได้และตรงจุดน้ีท าให้ตัวเราระลึกนึกถึงมูลนิธิ
ทุกครั ้ง และคิดเสมอว่าถ้ามีโอกาสต้องกลับมา
ช่วยเหลือมูลนิธิและได้ท าหน้าที่เป็นผู้ให้บ้าง เพื่อจะ
ได้สร้างโอกาสให้กับเด็กๆ บางคนที่อาจจะเคยเจอ
สถานการณ์แบบเราได้มีโอกาสด้วยเช่นกัน

ภัสสิริญา ปรีติธรรมรักษ์
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ. สมุทรปราการ
ปัจจุบัน: ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัทเอกชน

การประกอบอาชีพ

THANK YOU



5 ล าดับแรก
ความรูส้กึผกูพนักบัมลูนธิิ

ความประทบัใจ
เมื่อครัง้เปน็นักเรียนทนุ

สิ่งที่รู ้สึกผูกพันกับมูลนิธิ คือเรื่องของการ
เขียนจดหมายถึงน้องๆ นักเรียนทุนบ่อยๆ ท าให้
รู้สึกอบอุ่นและรู้สึกผ่อนคลาย และรู้สึกว่ามูลนิธิไม่
ทอดทิ้งเราไปไหน เปรียบเสมือนเป็นผู้ปกครองเรา  
ขนาดตอนที่เราเรียนหนังสือและเครียดไปกับเรื่อง
การเรียน ยังคงมีจดหมายขอ้ความจากทางมูลนิธิ
ส ่งมาให ้ก  าล ังใจตลอด เป็นความทรงจ าที ่มี
ความสุขเเละเป็นพลังให้เราสู้จนเรียนจบปริญญา
ขอบพระคุณมากๆ ครับ

คมกฤช มูลกองศรี  
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ. เลย 
ปัจจุบัน: พนักงานบริษัทเอกชน

ประท ับใจวารสารที ่ เคยได ้อ ่านสมัยเป ็น
นักเรียนทุนเนื ่องจากสมัยก่อนยังไม่สามารถ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เหมือนปัจจุบัน การติดตาม
ข่าวสารจากมูลนิธิผ่านทางวารสารเป็นอะไรที่ดี
ต่อใจมาก ได้รับก าลังใจพลังบวก ความรู้ ได้เล่น
เกม อ่านบทความสนุกๆ จากวารสารเยอะแยะ
มากมายเลยค่ะ

พิมพิมล  ค าวงค์ 
อดีตนักเรียทุนยุวพัฒน ์จ.น่าน

ปัจจุบัน: ครู

ตลอดระยะเวลา 6 ปีของการเป็นนักเรียนทุนจนถึง
ปัจจุบันการที่ได้เขียนจดหมายแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตใน
ทุกๆ เดือนและได้พูดคุยทางจดหมายกับพี่หลายๆ คน
ตลอดจนการได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิคือสิ่งที่
ยังคงความผูกพันของมูลนิธิกับนักเรียนทุนไว้ได้

อรรถวิท เตยหอม
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ.อ านาจเจริญ
ปัจจุบัน: พนักงาน Logistic บริษัทเอกชน

หลังจากที่สิ้นสุดการได้รับทุน ทางมูลนิธิยังมีการติดต่อสอบถาม
ความเป็นอยู่บ่อยๆ ท าให้ผมรู้สึกว่ามูลนิธินี้เป็นมูลนิธิที่มีความใส่ใจ ความ
รัก ดูแลเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ผมรักมูลนิธินี้ครับ

พิชิตพล แปลงไธสง
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ. อุบลราชธานี
ปัจจุบัน: เกษตรกร

ภาพงานคืนสู่เหย้านักเรียนทุนยุวพัฒน์ ปี 2559

1. การได้รับความเอาใจใส่ ดูแล ห่วงใย แนะน า
2. การได้รับจดหมายจากมลูนิธิ
3. การได้รับโอกาสในการศึกษา
4. การติดต่อจากมูลนธิิแม้จะสิ้นสุดการรับทุนแล้ว
5. รู้สึกเหมือนเป็นครอบครัว/ เหมือนบ้าน



• มีจ านวนโรงเรียนในเครือข่ายฯ เพิ่มขึ้น 3 โรงเรียน ได้แก่  
1.โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จ.เชียงราย 
2.โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ จ. เชียงราย 
3. โรงเรียนวังเหนือวิทยา จ.ล าปาง

• มีจ านวนโรงเรียนที ่ทดลองใช้งานเครื ่องมือห้องเรียนดิจิทัล 
คณิต/ว ิทย ์  ระบบ Learn Education 16 โรงเร ียน  (อย ู ่ ใน
โรงเรียนร้อยพลังการศึกษา 3 โรงเรียน และโรงเรียนใหม่ใน
เครือข่ายทุนยุวพัฒน์ 13 โรงเรียน)  และ ห้องเรียนดิจิทัล อังกฤษ 
Winner English 20 โรงเรียน (อยู่ในโรงเรียนร้อยพลังการศึกษา 
6 โรงเรียน และโรงเรียนใหม่ในเครือข่ายทุนยุวพัฒน์ 14 โรงเรียน)

งานเพื่อพัฒนาเยาวชน

โครงการ ร้อยพลงัการศึกษา
ความคืบหน้าการขยายและติดตามการใช้เครื่องมือการเรียนการสอนในโรงเรียนเครือข่าย

สรปุภาพรวมเครือ่งมอื
การเรยีนการสอน
ในโรงเรยีนเครอืขา่ย
(ภาคเรียนที่ 2/2564 ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 64)

จ านวนโรงเรียน

จ านวนโรงเรยีนทีใ่ชเ้ครือ่งมอืตา่งๆ ของโครงการฯ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 64

จ านวนเครือ่งมอืทีอ่ยูใ่นโรงเรยีน จ านวนโรงเรยีน

1 เครื่องมือ 12 

2 เครื่องมือ 17

3 เครื่องมือ 28

4 เครื่องมือ 19

5 เครื่องมือ 10

6 เครื่องมือ 2

( ข้อมูล ณ ธันวาคม 2564 )

มีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์

กว่า  37,000 คน

จ านวนโรงเรียนทั้งหมด

88 โรงเรียน30 จังหวัด

ห้องเรียนดิจิทัลอังกฤษระบบ Winner English

โครงการแนะแนวครูรุ่นใหม่

ห้องเรียนดิจิทัล คณิต/ วิทย์ ระบบ Learn Education

ครูผู้น าการเปล่ียนแปลง คณิต/ วิทย์/ อังกฤษ

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน

ทุนการศึกษา

31

34

36

38

56

81





ทุนการศกึษาตอ่เนือ่ง โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

อัตราคงอยู่ของนกัเรยีน
ในโรงเรยีนเครอืขา่ยรอ้ยพลงัฯ 

ช้ัน ม.3 – ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564)

*จ านวนนักเรียนที่คงอยู่นี ้ รวม
จ านวนนักเรียนทุนที่ออกไปเรียน
ในโรงเรียนอื่นนอกเครือข่ายร้อย
พลังการศึกษา 679 คน

อัตราคงอยู่
ของนักเรียนทุน

91.3%

3,468 คน*

• มีโรงเรียนจัดกิจกรรมชุมนุมนักเรียนทุนในเทอม 1/64 จ านวน 22 โรงเรียน จาก 25 โรงเรียน

• โรงเรียนส่วนใหญ่มีการสอนออนไลน์ จึงน ากิจกรรมชุมนุมฯ ไปใช้ในคาบวิชาหลัก เช่น กิจกรรมเช็คอิน 
และ reflection แทนการจัดคาบชุมนุมฯ ปกติ

• เฉลี่ยมีการจัดกิจกรรมประมาณ 2-4 ครั้ง/ โรงเรียน ในเทอม 1/64

YBF 

Club

ชุมนุมนักเรยีนทุน

การเข้าถึงการศกึษา 

จ านวนนกัเรยีนทนุ
ในโรงเรียนเครือข่าย
ร้อยพลังการศึกษา 1,620 

1,862 

315 

1,541 

1,657 

270 

รุ่นปี 62

รุ่นปี 61

รุ่นปี 60

จ านวนนักเรียนทุนที่คงอยู่ในระบบการศกึษา

จ านวนนักเรียนทุนตั้งต้น

จ านวน (คน)

86%

89%

95%

ม.5
รุ่นปี 60

ม.4
รุ่นปี 61

ม.3
รุ่นปี 62



23%

42%

ห้องเรยีนดจิิทลั วิทย์/ คณิต ระบบ เลิร์น เอ็ดดูคชั่น

คุณภาพการศึกษา

• วิชาคณิตศาสตร์ : จากโรงเรียน 8 แห่งที่มีการใช้
งานระบบ Learn Education ต่อเนื่องกัน 3 ปี ในปี 
2564 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีสัดส่วนที่ 
63% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณ 4.59% แต่
สัดส่วนนักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อนก็เพิ ่มสูงขึ้น
เช่นเดียวกันประมาณ 6.79% โดยสาเหตุที่มีจ านวน
นักเรียนที ่ม ีผลการเรียนอ่อนมากขึ ้นเนื ่องจาก
สถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องมีเรียนออนไลน์ ท าให้
นักเรียนได้เรียนเนื้อหาไม่เต็มที่และไม่ครบถ้วน

• วิชาวิทยาศาสตร์ : ในเทอม 1/64 มีโรงเรียนที่
สามารถน าผลมาใช้วิเคราะห์ได้ 3 โรงเรียน มีคะแนน
สอบท้ายบทเฉลี่ยที่ 42% ซึ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผล

คะแนนในเทอม 1/63

การใช้งานระบบ Learn Education ในโรงเรียน
(ข้อมูล เทอม 1/ 64)

วิชาคณิตศาสตร์ 
30 โรงเรียน 

วิชาวิทยาศาสตร์ 
2 โรงเรียน 

วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4 โรงเรียน 

36 โรงเรียน 

การใช้งานระบบ 
Learn Education
ในโรงเรียน รวม 12% 11%

18%

30%
22%

19%

58% 67% 63%

นักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อน

นักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลาง

นักเรียนที่มีผลการเรียนดี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณติศาสตร์
เปรียบเทียบปี 2562 - 2564
(จ านวนโรงเรียน ที่สามารถน าผลมาใช้วิเคราะห์ได้ = 8 โรงเรียน) 

เทอม 1/62 เทอม 1/64เทอม 1/63

คะแนนสอบท้ายบทวชิาวทิยาศาสตร ์
เทอม 1/63 และ เทอม 1/64
(จ านวนโรงเรียนท่ีสามารถน าผลมาใช้วิเคราะห์ได้
เทอม 1/63 = 3 รร. และเทอม 1/64 = 3 รร.)

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564

เทอม 1/63 เทอม 1/64



0%

20%

40%

60%

80%

100%

Vocabulary

Grammar

ReadingWriting

Listening &

Speaking

ปลายเทอม 1/63

ปลายเทอม 1/64

ห้องเรยีนดจิิทลั อังกฤษ ระบบ วินเนอร์ อิงลิช โดย เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น

คุณภาพการศึกษา

• เทอม 1/64 มีโรงเรียนใช้งานระบบ 31 โรงเรียน 
และจากสถานการณ์โควิด  การใช้งานระบบยัง
มีข้อจ ากัด เนื่องจากการเรียนการสอนออนไลน์

• กลุ่มนักเรียนที่สามารถใช้ระบบได้ในภาพรวมมี
คะแนนสอบ post-test เพิ่ม 20% โดยนักเรียน
ระดับประถมมีคะแนนสอบ post-test เพิ ่มขึ ้น 
26% และระดับมัธยมต้นเพิ่มขึ้น 14% 

• ทักษะที่นักเรียนระดับชั้นประถมท าคะแนนได้ดี
คือ Vocabulary และ Writing ขณะที่นักเรียน
ระด ับชั ้นมัธยมต้น ท าคะแนนได้ด ีในทักษะ 
Vocabulary และ Grammar 

31 โรงเรียน 

การใช้งานระบบ 
Winner English
ในโรงเรียน รวม

ผลสอบ Pre-test และ Post-test เทอม 1/64
(จ านวนรร.ที่มีผลสอบ = 20 โรงเรียน)

34.08 33.08

42.85
37.75

คะแนนเฉลี่ย Pre-test คะแนนเฉลี่ย Post-test

ประถม 3 - 6
(2 โรงเรียน)

มัธยม 1 - 3
(20 โรงเรียน)

26%
14%

คะแนนผ่านเกณฑ์ 50%

คะแนนแบบฝกึหดั
แยกรายทกัษะระดับช้ันประถม

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Vocabulary

Grammar

ReadingWriting

Listening &

Speaking

ระดับชั้นมัธยม



3.12 

3.33 

3.22 

3.48 

3.54 

2.98 

3.20 

3.48 

3.38 

3.57 

3.68 

3.05 

Awareness

Critical Thinking

Collaboration

Grit

Agency

Growth mindset

คะแนนเฉล่ียหลังการเรียน คะแนนเฉล่ียก่อนการเรียน

คุณภาพการศึกษา
ครูผู้น าการเปลีย่นแปลง วิทย์/คณิต/ อังกฤษ โดย มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

ครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
รุ่น 7 และ 8

86 คน

38 โรงเรียน 

ใน 14 จังหวัด

• อัตราการเข้าเรียนของนักเรียนที่ครูผู้น าฯ สอน เฉลี่ยที่ 
43% เนื่องจากมีจ านวนนักเรียนส่วนใหญ่ไม่พร้อมเรื่อง
อุปกรณ์และการเข้าถึงการเรียนการสอนออนไลน์

• นักเรียนมีผลการสอบ Post-test เฉลี่ยเพิ่มขึ้นในทุกวิชา 
โดยวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 48% และมี
คะแนนสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ที่ 50% 

คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ในภาคเรียนที 1/2564

30%
33%

39%
39% 40%

58%

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คะแนนสอบก่อนเรียน คะแนนสอบหลังเรียน

(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564)

32%
23%

48%

คะแนนผ่านเกณฑ์ 50%

จ านวน
นักเรียนที่สอบ 703 คน 649 คน 677 คน

สอนในโรงเรียน

• จากการเรียนการสอนออนไลน์ส่งผลให้การพัฒนา
อุปนิสัยพื้นฐานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตใน
สังคมของนักเรียนท าได้ค่อนข้างจ ากัด  ท าให้มี
พัฒนาการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในทุกทักษะ และผล
การเปล่ียนแปลงเฉล่ียในทุกทักษะอยู่ที่ 3.49%

ผลส ารวจอุปนิสัยพื้นฐานที่ส าคัญ 
เทอม 1/2564

Character

strength

ผลส ารวจทักษะที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตในสังคม เทอม 1/2564

Grit

ความพยายาม

Growth Mindset

กรอบความคิดแบบเติบโต 

Agency

ความรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้ของตนเอง

Awareness

การตระหนักรู้

Collaboration

การท างานรว่มกับผู้อ่ืน

Critical Thinking

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

Essential

Skills



• จ านวนครูแนะแนวที่ผ่านการอบรมในรุ่น 4 = 16 คน 
• มีการปรับรูปแบบการอบรมเป็นออนไลน์จ านวน 10 ครั้ง ตั้งแตเ่ดือน มีนาคม 2564 – มกราคม 2565
• ครูมีการรับฟัง เปิดใจ ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา และยอมรับในความเห็นที่หลากหลายหลังจากการ

เข้าอบรมครูแนะแนวรุ่นใหม่ฯ 

จ านวนครูแนะแนวรุ่นใหม่
รุ่น 1-4

72 คน

โครงการครแูนะแนวรุน่ใหมส่รา้งเดก็ไทยใหอ้อกแบบชวีติตนเองได ้โดยธุรกิจเพื่อสังคมอาชีฟ (a-chieve)

ทักษะชีวิต

น าหลักสูตรไปใช้ในการสอนอย่างไร?

ครูแหม่ม ละมัย ธรรมจินดา
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ จ. เชียงใหม่

ครูตี อายาตี ยะโกะ
โรงเรียนวังข่อยวิทยา จ .นครสวรรค์

การเปลี่ยนแปลงของครู
เกี่ยวกับการสร้างพื้นทีป่ลอดภัย

หลังจากเข้าร่วมการอบรมครูแนะแนวรุ่นใหมฯ่
ได้เอาวิธีที่ได้จากการอบรมไปใช้ 

เช ่น การถามความร ู ้ส ึก  การ
แสดงออกแทนรูปภาพ  ท าให้เรา
สามารถวัดความรู ้สึกเด็กๆ ได้  
เหมือนเรามีเครื่องมือที่จะสื่อสาร
กับเขาในเชิงความรู ้ส ึกมากขึ ้น  
นอกจากว ัดระดับอารมณ์ของ
เด็กๆ แล้ว เรายังสามารถสะท้อน
ตัวเองได้ด้วย  สามารถวัดระดับ
ความรู้สึก อารมณ์ของตัวเองได้ 
ควรปรับตัวเองในอารมณ์แบบไหน 
เสริมแรงตัวเองได้

นักเรียนรู้สึกว่าเราเป็นพื้นที่ที่
เขาสามารถเล่าเรื ่องราว หรือ
เอาปัญหาต่างๆ มาเล่าให้เราฟัง
ได้  เราเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับ
นักเรียน

(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564)

99%

ตั้งใจรับฟัง

เปิดใจรับฟังและยอมรับใน
ความ เห ็นท ี ่ แตกต ่ าง
หลากหลาย

เก็บรักษาความลับ

สะท้อนอย่างตรงไปตรงมา 
โดยไม่รีบแนะน า

34 โรงเรียน 

จ านวนโรงเรียน



• ภาคเรียนที่ 1/64 มีโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมทั้งหมด 463 แห่ง และเป็นโรงเรียนเครือข่าย
ร้อยพลังการศึกษา จ านวน 56 โรงเรียน 

• ภาคเรียนที่ 1/64 มีการด าเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและพฤติกรรม
ต่อต้านการทุจริตเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแบบอย่างในสังคมจ านวน 200 โรงเรียน และผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนจากการด าเนินโครงการ เช่น มีความเข้าใจในคุณค่าของความซื่อสัตย์ , ยึดมั่นในความ
ถูกต้อง และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

พัฒนาคณุธรรมในโรงเรยีน โดย สถาบันพัฒนาโรงเรียนคณุธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์

ทักษะชีวิต

56 โรงเรียน 

1. การปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นส่งเสริมความดีที่
บ้าน และน าคุณธรรมไปปฏิบัตรในชีวิตประจ าวัน

2. ส่งเสร ิมบทบาทพ่อแม ่ผ ู ้ปกครองด ้านพ ัฒนา
คุณธรรม

3. ปรับปรุงเป้าหมาย ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก    
และออกแบบโครงงานคุณธรรมให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์โควิด 

4. ขยายผลการด าเนินโครงการสู ่ช ุมชน และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือจากองค์กรภายนอก

โครงการสง่เสรมิการพฒันาคณุธรรมความ
ซื่อสตัยส์จุรติและพฤตกิรรมตอ่ตา้นการทจุรติ
เพื่อใหส้ถานศกึษาเปน็แบบอยา่งในสงัคม

ใ นภาค เร ี ยนท ี ่  1/2564 ม ี โ รง เ ร ี ยน
คุณธรรมที่ได้รับการนิเทศจากนิเทศอาสา
จ านวน 399 แห่ง เนื่องจากสถานการณ์
โคว ิด -19 จ ึงม ีการปร ับ เปล ี ่ ยนแนว
ทางการพัฒนาคุณธรรมให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ดังกล่าว ดังนี้

(ข้อมูล ณ เดือน
กันยายน 2564)

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากด าเนินโครงการฯ กับนักเรียนมี ดังน้ี 

เข้าใจในคุณค่า
ของคุณธรรม
ความซื่อสัตย์

ยึดม่ันใน
ความถูกต้อง

รับผิดชอบ
ต่อตนเอง
และผู้อื่น

มีความม่ันใจ
กล้าหาญ

เป็นผู้น า
ในการไม่ท า
ความผิด

รู้จัก 
ผิด ชอบ ชั่วดี

จ านวนโรงเรียนคุณธรรม
ที่อยู่ในเครือข่าย
ร้อยพลังการศึกษา



14 ธ.ค. 64:จัดกิจกรรมออนไลน์ร่วมกับโรงเรียนห้วย
กระเจาพิทยาคม จ.กาญจนบุรี ในหัวข้อ “การเลือก
คณะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย” มีนักเรียนระดับช้ัน 
ม.6 จ านวน 48 คนเข้าร่วมกิจกรรม

Community Engagement (CE) โครงการการสร้างความร่วมมอืระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน เพื่อบูรณาการการเรียนรู้สู่การพฒันาทักษะอาชีพ

ความคืบหน้าการท างานโครงการร้อยพลังการศึกษา

• โรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 8 โรงเรียน แต่มีโรงเรียนเริ่มด าเนินการแล้ว 6 โรงเรียน 
และอีก 2 โรงเรียนชะลอการด าเนินโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

• ในเทอม 1/2564 มีการจัดประชุมเพื ่อแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ประสบการณ์ในการด าเนิน
โครงการ CE กับโรงเรียนทั้ง 8 แห่ง โดยมีการน าเสนอรูปแบบกิจกรรมที่โรงเรียนอยาก
พัฒนา เช่น การให้นักเรียนเปน็วิทยากรให้กับเพื่อน, การส ารวจภาคีชุมชน, และการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ online เป็นต้น มีคุณครูเข้าร่วม 21 คน ภาคีชุมชน จ านวน 2
องค์กร จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และ ไฉไล ออร์คิด รีสอร์ท เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 64

ผลจากการจัดประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์โครงการฯ

02

03

04

05

06

07

08

01

สิ่งทีค่รอูยากพฒันา
ในโครงการ

Community Engagement

รูปแบบ
กิจกรรมที่
เป็น online พ ฒนานร. 

แกนน า/ นร.
เป็นวิทยากร

จัดกิจกรรม
ลงพื้นที่

นร. สามารถ
น าความรู้ไป
ปรับใช้ได้พัฒนาจุด

ร่วมระหว่าง
นร. และ
ชุมชน

ภาคีชุมชน
สามารถให้มุมมอง
ท่ีหลากหลาย

นร. สนใจ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ

นร. ให้
ความส าคัญ
กับการ

วางแผนชีวิต

ONLINE  WORKSHOP



• 23 ธันวาคม 2564: จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้อ านวยการโรงเรียนใน
เครือข่ายร้อยพลังการศึกษาที่เข้ารับต าแหน่งใหม่ในปีการศึกษา 
2564 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น ในด้านการ
ตั้งเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนและความคาดหวังต่อการท างาน
ร่วมกันในโครงการฯ โดยมีผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และครูเข้า
ร่วมทั้งหมด 16 ท่านจาก 16 โรงเรียน 

กิจกรรม ร้อยพลังการศึกษา

เป้าหมายการพัฒนานกัเรียน ความคาดหวังตอ่การท างานรว่มกบัร้อยพลัง

• การประสานงานการใช้งานเครื่องมอื
• การแลกเปล่ียนการด าเนนิงานระหว่างรร.
• คาดหวังว่าโครงการ รร.คุณธรรมจะเปน็รูปธรรมที่ส่งต่อให้เดก็รุ่นตอ่ไป

ได้อย่างยั่งยืน
• ให้ร้อยพลังเป็นกลไกหนึ่งที่มาช่วยพฒันาสมรรถนะของนกัเรียน
• ได้รับการสนบัสนนุจากโครงการร้อยพลังในโอกาสตอ่ๆไป

• ด้านวิชาการ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ฐานสมรรถนะ
• พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
• ทักษะชีวิต, ทักษะอาชีพ , แนะแนว
• ทักษะการคิดวิเคราะห์ , ทักษะในศตวรรษที่ 21
• สมรรถนะด้านอื่น : นวัตกรรม, ดนตรี, หุ่นยนต์, กีฬา

โครงการ “UOB Money 101 Teen Edition”
วัยรุ่นเก่งการเงิน : หลักสูตรการเงินออนไลน์

การด าเนินโครงการใน เทอม 2/64
มีจ านวน user ที่ใช้งานระบบ  ดังนี้

ความคืบหน้าการท างานโครงการร้อยพลังการศึกษา

233 users 
ใน 22 โรงเรียน
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งานเพื่อการสร้างการมีร่วม

น ้าใจและความชว่ยเหลอืทีไ่ดร้บัจากองคก์รและบุคคลทัว่ไป

• โครงการ Caring is Giving ให้ด้วยใจรัก ในวาระครบรอบ 70 ปี  ประกันภัยไทยวิวัฒน์ โดยการสมทบทุน 70 สตางค์ ต่อเบี้ยประกันภัย 70 บาท เพื่อหน่วยงาน
ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และด้านสาธารณสุข 3 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิรามาธิบดี และสภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2564

• แคมเปญ "ดบัเบิล้ความสขุสง่ทา้ยป"ี เตมิใจให้เตม็ดว้ยความสุขที่ยิ่งกวา่จากการให้ Grab มอบเงนิบริจาค 8 บาท* จากผู้ใชบ้รกิาร GrabFood GrabMart และ
GrabExpress ที่มีความประสงค์ร่วมบริจาค โดยการป้อนรหัส DONATE ให้กบั 8 มูลนธิิ 1. มูลนธิิรามาธบิดฯี 2. มูลนธิเิทอร์ราไซเคิลไทย 3. โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 4. ศิริราชมูลนธิิ 5. มูลนธิบิ้านนกขมิน้ 6. มูลนธิิอนุเคราะห์คนหูหนวก ใน พระบรมราชินปูถมัภ์ 7. มูลนธิดิวง-ประทปี 8. มูลนธิิ
ยุวพัฒน์ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565

• อาสาร้อง ส่งน้องเรียน ครั้งแรกของศิลปินเพลง อาทิ วงนั่งเล่น เทียรี่ & เจสซี่ เมฆวัฒนา ธีร์ ไชยเดช สุเมธ องอาจ 
แมว จิรศักดิ์ อิน บูโดกัน & เจี๊ยบ วรรธนา วง Better Weather ฯลฯ ร่วมด้วยผู้ใหญ่ใจดี อาสาร้องมือสมัครเล่นอีก
หลายท่านที่ ร่วมใจกันคัฟเวอร์ เพลง “คุณโอกาส” เพื่อมอบให้กับมลูนิธยิุวพฒัน ์ น าไปเป็นส่ือในการระดมทุนการศึกษา
ให้กับเด็กๆ ที่ขาดโอกาส และเพื่อเป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ ส่งมอบความสุขส่งท้ายปี 2564

https://www.youtube.com/channel/UCATrXPTDq5qdodkxKNp9VSw

( คลิกภาพ อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติม)

คลิกชม “เพลงคุณโอกาส” โดย อาสาร้อง ส่งน้องเรียน

โครงการระดมทุนร่วมกับองค์กร

มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ มูลนิธิบรา-
เดอร ์ฮ ีแลร ์  ระดมท ุนเพ ื ่อจ ัดท  า 
การ์ต ูน “ดร ุณศึกษา” แอนิเมชัน
เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี ของ
การเริ่มพิมพ์ หนังสือดรุณศึกษา มี
เป้าหมายการระดมทุน 1 ล้าน บาท 
โดยขณะนี ้สามารถระดมทุนได้แล้ว 
351,300 บาท

( คลิกภาพ อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติม)

https://www.youtube.com/channel/UCATrXPTDq5qdodkxKNp9VSw
https://www.grab.com/th/blog/doublehappiness/?fbclid=IwAR3PfAonOJZVagLF_qOuAfyqzpjRUun9EvSc8-51qgt1k-QlxYjk4lOMJmo
https://thaivivat.info/3D1TMGR
https://www.facebook.com/yuvabadhana/photos/a.477285645637265/4997922553573529/


กิจกรรมรว่มกบัภาคพีนัธมติร  มูลนิธยิุวพฒันเ์ข้าร่วมกจิกรรมที่จัดขึ้นโดยภาคีพันธมติรต่างๆ  เพื่อร่วมเผยแพร่และสร้างการ

รับรู้เกี่ยวกับปัญหาเด็กขาดโอกาส ความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา ปัญหาเด็กออกจากระบบ ฯลฯ สร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรและ
บุคคลทั่วไปในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการศึกษาไปด้วยกัน 

การเสวนาแลกเปลี ่ยนมุมมองและกิจกรรม
ร ูปแบบเว ิร ์คช ็อปออนไลน ์  AHEAD FEST 
Thailand โดย บริษัท Head100 จ ากัด เพื่อจุด
ประกายไอเดีย พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ จาก 
The Inspirer 50 ท่าน

มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมเป็นตวัแทนในเวที
COLLABORATION FOR IMPACT 
THE POWER TO CHANGE LIVES

ลงทะเบียนและรับชมได้ท่ี 
HTTPS://WWW.AHEADFESTTHAILAND.COM/

19-21 พ.ย. 64: มูลนิธิยุวพัฒน์ 
ร ่ ว ม เ ป ็ น ห น ึ ่ ง อ ง ค ์ ก ร เ พ ื ่ อ
สร้างสรรค์สังคมดีร่วมกับ Good
Society Summit 2021 ในธีม 
Hope in Crisis ในวิกฤตยังมีหวัง 
ในรูปแบบ Virtual Event ที่ทุกคน
เข้าร่วมได้
www.goodsociety.network

15 ต.ค. 64: ร ่วมคิด ร ่วมท า ร ่วม
ขยายผล เพ ื ่ อการศ ึกษาไทย ก ับ 
Thailand Social Development
Forum – Education ในการ เสวนาโต๊
กลม “เด็กหลุดออกจากระบบ (Drop 
Out) และผลกระทบจาก โคว ิด ทาง
สถานี ไทยพีบีเอส

คลิกชม 
https://www.facebook.com/ThaiPBS
/videos/856501808393986

28 ต.ค. 64: ร่วมงานแถลงข่าว 
All for Education  ร่วมสร้าง
หลักประกันทางการศึกษา โดย 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.)

คลิกชม 
https://www.facebook.com/EEFt
hailand/videos/299345598716
380/

https://www.aheadfestthailand.com/
https://lm.facebook.com/l.php?u=http://www.goodsociety.network/?fbclid=IwAR2O1w-8PMOc2nEu-nQ3inXVK0jLTmDOLKFJQitPHbKQBo1BUACZhL9tSnc&h=AT23UBtNVAA8UYPfNn-RJ9szhc9aRxJ0jZ9f9D_XYeQFKh51IBZDMgvtmcvX5stABEdzXcqEjQdvfkoqRXQmsLLaQsu6Mfx53S_X8wEhOJyEMWRGSlycZFGsx9zns8DIPE3l
https://www.facebook.com/ThaiPBS/videos/856501808393986
https://www.facebook.com/EEFthailand/videos/299345598716380/


• พี ่ เล ี ้ยงอาสา รุ ่น 13 ที่
ผ่านการคัดเลือกจ านวน 
16 คน ปฏิบัติงานระหว่าง
วันที่ 28 พ.ย. 64 – 25 
มี.ค. 65 โดยทุกท่านได้เข้า
ร่วมปฐมนิเทศออนไลน์เมื่อ
วันที่  27 พ.ย. 64

สรา้งการมสีว่นรว่ม ผ่านงานอาสาสมัครของมูลนิธิฯ
เพื่อร่วมดูแลนักเรียนทนุ

รวมจ านวนอาสาสมคัร
( ม.ค. – ธ.ค. 64)

167 คน

โดยทั ้งหมดได้ร่วมประคับประคอง ให้ค าแนะน าและก าลังใจ
นักเรียนทุน

*พี่เลี้ยงอาสา รุ่น 13 อยู่ระหว่างปฏิบัติงาน

3,487 คน โดยตรง 

และกว่า 6,000 คน 

ผ่านกลุ่มปิดนักเรียนทุน

ตอนแรกคาดหวังว่าจะแก้ปัญหาให้น้องได้ทุกเรื่อง แต่
พอท างานมันมีปัญหาบางอย่างที่ตัวเราไม่มีประสบการณ์ 
เลยรู้สึกประทับใจจากการท างาน เพราะน้องก็ได้สอนเรา
เหมือนกัน เราเหมือนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกัน

คุณเค้ก  พี่เล้ียงอาสา รุ่น 12

เดิมทีเราคิดว่าปัญหาเด็กขาดโอกาสทางการศึกษา 
เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคม ต้องรอไปแก้ปัญหา
เชิงระบบ แต่พอมาท างานอาสาสมัคร ท าให้เราเห็นว่าเรามี
ส่วนช่วยน้องๆ ได้แม้จะเป็นส่วนเล็กๆ ก็ยังดีที ่ช่วยให้
ค าแนะน ากับน้องๆ ได้ 

น้องมุก Student Volunteer รุ่น 8

THANK YOU

ขอบคุณจากใจ 
จากน้อง...ถึง พี่อาสา

• ถอดบทเรียนพี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 12 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 หลังจาก
สิ ้นสุดการปฏิบ ัต ิงาน โดยมีพี ่ เล ี ้ยงอาสาทั ้งหมด 15 คน เพื ่อแลกเปลี ่ยน
ประสบการณ์การท างาน สิ่งที่ได้เรียนรู้และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ระหว่างการท างาน
อาสา เพื่อให้มูลนิธิฯ น ามาพัฒนาระบบงานพี่เล้ียงให้มีประสิทธภิาพและเกดิประโยชน์
สูงสุดในรุ่นต่อๆ ไป

• อาสาให้ก าลังใจ สามารถตอบจดหมายน้องนักเรียนทุนในปี 2564 รวมทั้งหมด 
1,459 ฉบับ จากจ านวนจดหมายที่ได้รับทั้งหมด 1,942 ฉบับ  โดยทั้งหมดเป็นการ
ตอบจดหมายของอาสาจากบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด

พี่เลีย้งอาสา
(รุ่น 11-13)

Student Volunteer
(รุ่น 7-8)

อาสาใหก้ าลงัใจ
(PenPal)

44 คน 24 คน 99 คน

ขอบคุณพี ่ๆที ่คอยเป็น
พลังบวกให้กับหนูขอบคุณ
สื่อสิ่งดีๆ ที่พี่ๆ คอยส่งมา
ในกลุ่ม ขอบคุณพี่ๆ ที่คอย
ร ับฟ ังป ัญหาต ่างๆ และ
คอยให้ก าลังใจเสมอมา หนู
รักพี่ๆ ทุกคนค่ะ

งานอาสาให้อะไรกบัฉนับ้าง?

หมายเหตุ: มีอาสาที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 งาน

น้องณัฐนรี 
นักเรียนทุนช้ัน  ม.5 จ.หนองคาย



น ้าใจจาก
สังคมท่ีเกิดขึน้

ร้านปันกัน 

48.2 ล้านบาท             

63.6 ล้านบาท

ระดมทนุเพือ่โครงการทนุการศกึษา
(มกราคม –ธันวาคม 2564) 

องค์กรและบุคคลทั่วไป 

15.4 ล้านบาท



รายละเอียดกจิกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค.

งานทนุการศกึษา

โอนทุนการศึกษาเทอม 2/2564

ประกาศผลนักเรียนทุนยุวพัฒน์ ปีการศึกษา 2565 21

ชุมนุนนักเรียนทุน
• workshop ครูนางฟ้า ครั้งที่ 2 
• Workshop ครูนางฟ้า ครั้งที่ 3

5
5

ส ารวจนักเรียนทุนยุวพัฒน์

งานโครงการรอ้ยพลงัการศึกษา

ติดตามการใช้งานเครื่องมือในโรงเรียน สรุปการใช้งาน เทอม 2/2564

งานขยายเครื่องมือปี 2564
• แนะน าการใช้เครื่องมือในโครงการฯ
• โรงเรียนยืนยันการทดลองใช้งานระบบ

19
7

ครูแนะแนว a-chieve
• Workshop ครูแนะแนว รุ่น 4 ครั้งที่ 10 29

ลงพื้นที่ติดตามโครงการ Community Engagement

โครงการ CE แนะแนวอาชีพในโรงพยาบาล 
• สรุปรายชื่อโรงพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
• น าเสนอโครงการฯ ให้กับโรงพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ และหารือแผนการ

ด าเนินการโครงการฯ ร่วมกัน

• ติดตามการใช้เครื่องมือ UOB Money Class 101Teen Edition เทอม 2/64
• ถอดบทเรียน TBC

Workshop โครงการกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนานักเรียน
(PSIA) กับโรงเรียนน าร่อง 4 โรงเรียน 

งานสรา้งการมสีว่นรว่ม

midterm review พี่เล้ียงอาสา รุ่น 13 19

ประกาศรับสมัคร Student Volunteer รุ่น 9 15 15

ปฏิทินกิจกรรม

C A L E N D A R


