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เด็็กไทยทุกคนควรได็้รับโอกาสในการเข้้าถึึงการศึึกษา
ท่�มี่คุณภาพและการปลูกฝัังท่�ด็่ โด็ยเฉพาะเด็็กๆ ท่�ข้าด็
โอกาสควรได็้รับการช่่วยเหลือเป็นลำด็ับแรก  

ความีร่วมีมีือและการมี่ส่วนร่วมีข้องทุกคนในสังคมี
คือพลังสำคัญท่�จะช่่วยแก้ไข้ปัญหาการศึึกษาไทยได็้ ทั�ง
ในด็้านทุนทรัพย์และทุนมีนุษย์  

นอกจากประเด็็นด็้านการศึึกษาแล้ว ปัญหาสังคมีใน
ด็้านอื�นๆ ควรได็้รับการแก้ไข้ให้ด็่ข้ึ�นด็้วย เพราะทุกปัญหา
ท่�เกิด็ข้ึ�นนั�นย่อมีมี่ผลกระทบเก่�ยวข้้องสัมีพันธ์์กัน

Vision
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ช่่วยเหลือเยาวช่นข้าด็โอกาสในการเข้้า
ถึึงการศึึกษาท่�มี่คุณภาพ 

ลด็ความีเหลื�อมีล�ำและอัตราการหลุด็
ออกจากระบบการศึึกษา โด็ยประสานความี
ร่วมีมีือสร้างเครือข้่ายระหว่างโรงเร่ยน ภาค่
การศึึกษา องค์กร/ชุ่มีช่นท้องถึิ�น เพื�อ
ร่วมีพัฒนาการศึึกษา และปลูกฝัังคุณธ์รรมี
จริยธ์รรมีในโรงเร่ยน

Mission
พันธกิจสำาคัญของมูลนิธิฯ 

ส่งเสริมีและสนับสนุนการทำงาน
ข้องภาค่ภาคสังคมีในประเด็็นท่�หลาก
หลาย เพื�อการเปล่�ยนแปลงท่�ด็่ท่�ส่ง 
ผลกระทบแก่สังคมีวงกว้างและยั�งยืน 

สร้างการรับรู้ปัญหาการศึึกษาไทย ระด็มี
ความีร่วมีมีือและการมี่ส่วนร่วมีเพื�อช่่วยคล่�คลาย
และแก้ไข้ปัญหาร่วมีกัน ผ่านการด็ำเนินงาน
โครงการ การระด็มีทุน และการทำงานอาสา
สมีัครอย่างเป็นระบบ และโปร่งใส

ด็ำเนินงานโด็ยตรงในโครงการเพื�อข้ยาย
ผลด็้านการช่่วยเหลือภาวะทุพโภช่นาการเด็็ก 
ด็้านการพัฒนาเด็็กปฐมีวัย และสร้างการมี่ 
ส่วนร่วมีผ่านแพลตฟอร์มีระด็มีทุนในรูปแบบ
ธ์ุรกิจเพื�อสังคมี 
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COLLABORATION
FOR CHANGE
ความร่วมมือ
เพือ่สรา้ง
การเปล่ียนแปลง

ดำาเนินงานโดยตรง
เพื่อเยาวชนขาดโอกาส

มอบโอกาสทางการศึกษา
และพัฒนาเยาวชน

สร้างการมีส่วนร่วมและระดม
ความร่วมมือขององค์กรและ

บุคคลทั่วไป

สนับสนุนการทำางานของ
ภาคีภาคสังคมในประเด็น

ที่หลากหลาย

เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ทางสังคมอย่างยั่งยืน

งานสนับสนุน
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ภาพรวมในปี
2564

ยังคงเป็นปีท่�ทั�วโลกยังต้องเผช่ิญกับผลกระทบข้องการแพร่ระบาด็
ข้องไวรัสโควิด็-19 ท่�มี่ทั�งอุปสรรคและความีท้าท้ายในหลายๆ ด็้าน แต่
จากความีช่่วยเหลือและการสนับสนุนจากคนในสังคมี องค์กร/ ภาค่
พันธ์มีิตร  โรงเร่ยนเครือข้่าย ฯลฯ ทำให้มีูลนิธ์ิฯ ยังคงสามีารถึทำงาน
ช่่วยเหลือเยาวช่นข้าด็โอกาสด้็านการศึึกษาและสร้างการมี่ส่วนร่วมีได็้
อย่างต่อเนื�อง ด็ังน่�

เด็กขาดโอกาส ได้เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีอบทุนการศึึกษาช่่วยเหลือเด็็กข้าด็โอกาสเป็นรายบุคคล โด็ยมี่

จำนวนนักเร่ยนท่�อยู่ในความีด็ูแล 7,956 คน และกำลังจะจบการศึึกษา
ในเด็ือนมี่นาคมี 2565 จำนวน 1,625 คน รวมีจำนวนนักเร่ยนข้าด็
โอกาสท่�ได็้รับทุนการศึึกษาตั�งแต่ปี 2535-2564 กว่า 17,000 คน
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พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

มีูลนิธ์ิฯ ร่วมีกับองค์กรภาค่ด็้านการศึึกษาและโรงเร่ยนเครือ
ข้่ายใน โครงการร้อยพลังการศึึกษา ส่งเสริมีและพัฒนาคุณภาพ
การศึึกษาผ่านเครื�องมีือการเร่ยนการสอนต่างๆ ร่วมีถึึงการส่งเสริมี
คุณธ์รรมีจริยธ์รรมีในโรงเร่ยน ทั�งน่�ได็้มี่การปรับรูปแบบและประสาน
งานภายใต้สถึานการณ์โควิด็ท่�โรงเร่ยนส่วนใหญ่ยังไมี่สามีารถึเปิด็
ทำการเร่ยนการสอนได็้ตามีปกติ   มี่นักเร่ยนได็้รับประโยช่น์โด็ยตรง
จากโครงการฯ ใน 3 ด็้านหลัก 1. เข้้าถึึงการศึึกษา 2.คุณภาพการ
ศึึกษา และ 3.พัฒนาทักษะช่่วิต ประมีาณ 37,000 คน ในพื�นท่� 
88 โรงเร่ยน 30 จังหวัด็

สร้างการรับรู้ ระดมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมแพื่อแก้ไข
ปัญหาการศึกษา

มีูลนิธ์ิฯ ยังคงได็้รับน�ำใจและความีข้่วยเหลือจากการมี่ส่วน
ร่วมีข้ององค์กรและคนในสังคมี ทั�งในรูปแบบข้องการทำงานอาสา
สมีัคร การสนับสนุนทุนทรัพย์ และการบริจาคสิ�งข้อง 

ด็้านการข้ยายความีร่วมีมีือเพื�อก่อให้เกิด็การทำงานแบบมี่ส่วน
ร่วมี มีูลนิธ์ิฯ ได็้ร่วมีเป็นส่วนหนึ�งข้องภาค่การศึึกษาเข้้าร่วมีกิจกรรมี
เวท่แสด็งความีคิด็เห็น  ร่วมีคิด็ ร่วมีทำ ร่วมีข้ยายผล เก่�ยวกับ
ปัญหาการศึึกษาในประเด็็นต่างๆ เพื�อสรุปภารกิจร่วมีเป็นโครงการ
และลงมีือทำ สร้างระบบนิเวศึในการช่่วยเหลือเยาวช่นข้าด็โอกาส

ดำาเนินงานโครงการเพื่อการขยายผล

นอกจากงานโครงการฟู�ด็ฟอร์กู�ด็ เพื�อข้จัด็ปัญหาเด็็กท่�มี่ภาวะ
ทุพโภช่นาการในประเทศึไทย และโครงการร้านปันกัน ธ์ุรกิจเพื�อ
สังคมีสร้างการมี่ส่วนร่วมีและการระด็มีทุนแล้วในปี 2564 ยังมี่
โครงการพัฒนาเด็็กปฐมีวัยแบบบูรณาการโด็ยยึด็เด็็กเป็นศึูนย์กลาง 
และเด็ก็ได้็เรย่นรูผ่้านการลงมีอืกระทำอย่างสร้างสรรค์ Integrated 
Child–Centered Active Learning Project (ICAP) อ่กโครงการ
ท่�ได็้มี่การริเริ�มีและข้ยายงานจากศึูนย์ต้นแบบศึูนย์พัฒนาเด็็กเล็ก 
อบต.เข้าน้อย จ.ลพบุร่

สนับสนุนภาคีภาคสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมในประเด็นต่างๆ 

ในช่่วงสถึานการณ์การแพร่ระบาด็หนักข้องไวรัสโควิด็-19 
มีูลนิธ์ิฯ ได็้ร่วมีสนับสนุนการระด็มีทุน แคมีเปญ / โครงการ ข้อง
องค์กรและกลุ่มีบุคคล เพื�อช่่วยเหลือโรงพยาบาล บุคลากรทางการ
แพทย์ ผู้ป่วย ร้านอาหาร ผู้ท่�ได็้รับผลกระทบอื�นๆ  และยังคง
สนับสนุนภาค่ท่�ทำงานเพื�อช่่วยเหลือประเด็็นปัญหาท่�เกิด็ข้�ึนใน
สังคมีด็้านต่างๆ  ด็ังน่� ด็้านการช่่วยเหลือเด็็กและเยาวช่น ด็้าน
การช่่วยเหลือฟ้�นฟูสุข้ภาพกายและใจ และด็้านการสร้างจิตสำนึก
ข้องการมี่ส่วนร่วมีเพื�อส่วนรวมี  
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ตลอดปี 2564
เด็กขาดโอกาส
ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพจาก
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
ของสังคม ดังนี้

อัตราคงอยู่ของนักเรียนทุนยุวพัฒน์
รุ่นที่เพิ่งจบ ม.3

และยังคงเรียนต่อ ม.4 หรือ ปวช. 1
ในปีการศึกษา 2564

โอกาสทางการศึกษาที่เกิดขึ้น

จำานวนนักเรียนทุน
ในความดูแล

7,956 คน

อัตราเรียนจบ ม.6 หรือ ปวช. 3
ในเดือนมีนาคม 2565

ของนักเรียนทุนยุวพัฒน์
รุ่นที่รับทุนต่อเนื่อง 6 ปี

มีนักเรียนที่จบการศึกษา
ชั้นม.6 และ ปวช. 3 

ในเดือนมีนาคม 2564  

จำานวน 642 คน 

และกำาลังจะจบในเดือน
มีนาคม 2565 จำานวน 

1,625 คน

83% 

91% 
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อาสาทำางานร่วมกับสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

นิเทศอาสา 54  คน 

วิทยากรอาสา 27 คน

นำ้าใจและความช่วยเหลือที่ได้รับ

ลดความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา

พัฒนาการศึกษาร่วมกับโรงเรียน
ในโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา”

88 โรงเรียน 30 จังหวัด

จากการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของสังคม
ทั้งด้านทุนทรัพย์และทุนมนุษย์

มีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์ 3 ด้านหลัก 

เข้าถึงการศึกษา

7,956 คน

คุณภาพการศึกษา 
ประมาณ

14,300 คน

พัฒนาทักษะชีวิต
ประมาณ 

37,000 คน

*นัักเรีียนัที่ี�ใช้้เครี่�องมื่อจะที่ับซ้้อนักันั และเป็็นักล่�นันัักเรีียนัมืัธยมืต้้นัเป็็นัส่�วนัใหญ่�
ยกเว้นั เครี่�องมื่อ Winner English ที่ี�มืีนัักเรีียนัช้ั�นั ป็.3 – ป็.6 ที่ี� ได้้ใช้้เครี่�องมื่อด้้วย

รับบริจาคเพื่อโครงการ ทุนการศึกษา โครงการ 
ร้อยพลังการศึกษา และโครงการพัฒนา โรงเรียน
คุณธรรม  72.9 ล้านบาท

อาสาสมัครร่วมดูแลและพัฒนาเยาวชน 

167 คน
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ก้าวสู่ปีที่ 30
มูลนิธิยุวพัฒน์
ปี 2565



เยาวช่นท่�ข้าด็โอกาสได็้รับการช่่วยเหลือ 
บูรณาการมีากข้ึ�น และลด็อัตราการออกจากระบบ
การศึึกษา

เยาวช่นท่�ข้าด็โอกาสได็้รับการปลูกฝัังท่�ด็่ควบคู่
ไปกับการด็ูแล และประคับประคอง  

ร่วมีกับภาค่การศึึกษาในโครงการร้อยพลัง 
การศึึกษา ติด็ตามีการใช่้เครื�องมีือการเร่ยนการ
สอนท่�มี่อยู่ในโครงการฯ ให้เป็นไปตามีเป�าหมีาย
อย่างมี่ประสิทธ์ิภาพ และข้ยายโอกาสให้นักเร่ยน
จำนวนท่�มีากข้ึ�นได็้รับประโยช่น์

ข้ยายและต่อยอด็การสร้างความีร่วมีมีือระหว่าง
โรงเร่ยนและชุ่มีช่นเพื�อบูรณาการการเร่ยนรู้สู่การ
พัฒนาทักษะอาช่่พ  (Community Engagement) 

กระตุ้นให้ผู้ปกครองและครอบครัวได็้มี่ส่วน
ร่วมีในการช่่วยเหลือด็ูแล และประคับประคอง
นักเร่ยนทุนให้ยังคงอยู่ในระบบการศึึกษา ไมี่
ออกกลางคัน

สร้างความีร่วมีมีือองค์กรท้องถึิ�นเพื�อช่่วย
เหลือพัฒนาเยาวช่นผ่านการทำงาน และร่วมี
สนับสนุน โครงการร้อยพลังการศึึกษา 

สร้างการรับรู้เก่�ยวกับปัญหาเด็็กข้าด็โอกาส  
เพื�อให้คนในสังคมีไทยได็้ตระหนักถึึงปัญหา 
และลงมีอืทำในการแก้ไข้ปัญหาการศึกึษาร่วมีกนั

สร้างความีร่วมีมีืออย่างต่อเนื�องในการช่่วย
เหลือสังคมีและเยาวช่นข้าด็โอกาสจากงาน 
อาสาสมีัคร  โครงการ และแคมีเปญการระด็มี
ทุน รวมีถึึงสนับสนุนภาค่ภาคสังคมีท่�ทำงานเพื�อ
ช่่วยเหลือประเด็็นปัญหาสังคมีในด็้านต่างๆ 

พัฒนาเยาวชน
ขาดโอกาสอย่างต่อเนื่อง

ขยายความร่วมมือ
และสร้างการมีส่วนร่วม
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ผลการดำาเนินงาน
ของมูลนิธิฯ

งาน พัฒนาการศึกษาและสร้างการมีส่วนร่วม
1.งานทุนการศึกษา โครงการส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี
2.งานพัฒนาเยาวชน โครงการร้อยพลังการศึกษา

3.งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน
โดย สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

4.งานสร้างการมีส่วนร่วม
5. สร้างการรับรู้เพื่อเยาวชนขาดโอกาส
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ปัญหาและความท้ายทาย

มอบทุนการศึกษา 
“ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี”

ในประเทศึไทยม่ีจำนวนเด็็กยากจน
กว่า 1.8 ล้านคน และในแต่ละปี กว่า 5 
แสนคนต้องหลุด็จากระบบการศึึกษา สาเหตุ
เพราะความียากจน ปัญหาครอบครัว หรือ
ปัญหาพฤติกรรมีต่างๆ  ทำให้พวกเข้าถึูก
จำกัด็โอกาสท่�จะมี่อาช่่พและอนาคตท่�ด็่ 
ในการเล�่ยงด็ูตนเองและครอบครัว  
ไมี่สามีารถึหลุด็พ้นจากวงจรความียากจน
ได็้ สำหรับภาพใหญ่ในระด็ับประเทศึ คือ
การสูญเส่ยบุคลากรคุณภาพท่�จะเป็นกำลัง
สำคัญในการพัฒนาประเทศึต่อไป

*สถึิติเด็็กข้าด็โอกาสโด็ยผลสำรวจ กสศึ. ณ สิงหาคมี 2564

มีูลนิธ์ิฯ ให้ความีช่่วยเหลือนักเร่ยนท่�
ข้าด็โอกาสเป็นรายบุคคล ด็้วยการมีอบทุน
การศึึกษาต่อเนื�อง สำหรับค่าใช่้จ่ายท่�จำเป็น
ในการเร่ยน  อาทิ ค่าอุปกรณ์การเร่ยน 
ค่าอาหารกลางวัน ค่ารถึโด็ยสาร ฯลฯ  เพื�อ
ให้เด็็กๆ ยังคงได็้อยู่ในระบบการศึึกษา 
สามีารถึเรย่นต่อจนจบช่ั�น มี. 6 หรอื ปวช่. 3 
โด็ยนักเร่ยนทุนสายสามีัญจะได็้รับทุนการ
ศึึกษาเป็นรายเทอมี เทอมีละ 3,500 บาท 
เป็นเวลา 6 ปี จนจบช่ั�นมี. 6 และนักเร่ยน
ทุนสายอาช่่พจะได็้รับทุนการศึึกษาเทอมี
ละ 7,000 บาท เป็นเวลา 3 ปี จนจบช่ั�น 
ปวช่.3 รวมีถึึงได็้รับการติด็ตามีประคับ
ประคองด็ูแลระหว่างท่�เป็นนักเร่ยนทุนเพื�อ
จะสามีารถึเร่ยนต่อจนจบโด็ยไม่ีออก 
กลางคัน 

งานที่มูลนิธิฯ ทำา
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“ปมด้อยในใจไม่มีค่ะ หนูไม่เคยคิด
ว่าตัวเองขาดโอกาส เพราะได้รับจาก
คนรอบข้างเสมอ ทั้งเรื่องการเรียน 
การงาน และทุนการศึกษา หนูขอ
ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือ
ทุนการศึกษา ถ้าไม่มีทุนการศึกษา 
หนูก็คงไม่ได้เรียนต่อ”

สุชานาถ 
นักเรียนทุนชั้น ปวช.1 จ.ลำาพูน

(คลิกภาพ อ่านเรื่องเล่าวันปิดเทอม)
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นัักเรีียนัที่่นัแยกต้ามืภูมืิภาค นัักเรีียนัที่่นัแบ�งต้ามืช้ั�นัเรีียนั

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
นักเรียนขาดโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือ
(ข้อมูล ณ ธันวาคม 2564)

7,956 คน
นักเรียนทุนในความดูแล ม.1 9

23

48

581
652
602

1,010
1,052

ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6

ปวช.1

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

ภาคเหนือ

ภาคกลาง ปวช.2
ปวช.3

ทุนพิเศษอื่นๆ

9,132 คน
นักเรียนที่จบการศึกษาสะสม
 (ปี 2535-2564)

ทุนการศึกษาที่มอบให้
74.0 ล้านบาท

การโอนทุนการศึกษาเป็นรายเทอม 
สายสามัญ (ม. 1 – ม. 6) เทอมละ 3,500 บาท 
สายอาชีพ (ปวช. 1 – ปวช. 3) เทอมละ 7,000 บาท 

จำานวนคน

สายสามัญ 6,073 คน
สายอาชีพ1,835 คน
ทุนพิเศษอื่นๆ 48 คน

2,248
1,731

2,732 คน

1,253 คน
454 คน

1,111 คน

2,406 คน
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สายสามัญ จบชั้น ม. 6 สายอาชีพ จบชั้น ปวช.3

อัตราเรียนจบ และอัตรา drop out ของ
นักเรียนทุนยุวพัฒน์ (ข้อมูล ปี 2560-2564) 

เรียนจบ
ปี 2560

เรียนจบม.6/ปวช.3 สละสิทธิ์แต่ยังเรียนต่อ สละสิทธิ์/ ออกนอกระบบ/ พักการเรียน/ ยังไม่กลับมาเรียน

เรียนจบ
ปี 2560

อัตราคงอยู่
83.43%

อัตราคงอยู่
81.31%

อัตราคงอยู่
80.57%

อัตราคงอยู่
85.86%

อัตราคงอยู่
77.36%

อัตราคงอยู่
86.31%

อัตราคงอยู่
78.90%

อัตราคงอยู่
91.94%

อัตราคงอยู่
82.71%

อัตราคงอยู่
91.53%

จำา
นว

น(
คน

)

จำา
นว

น(
คน

)

เรียนจบ
ปี 2561

เรียนจบ
ปี 2561

เรียนจบ
ปี 2562

เรียนจบ
ปี 2562

เรียนจบ
ปี 2563

เรียนจบ
ปี 2563

เรียนจบ
ปี 2564

เรียนจบ
ปี 2564

144 158260 336231

509
394 240

1,396

202
7 3

4
15

8

11 11
22

22

68

68

72

82

5636

136

329

20

115
2230 37
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“หนูใฝ่่ฝ่ันว่าเรียนจบแล้วจะเป็น
เกษตรกรค่ะ หนูอยากเรียนเกษตร
มาก เพราะคิดว่าจบออกไปจะมี
โอกาสสร้างอาชีพ อีกอย่างหนู
อยากมีธุุรกิจของตัวเอง อยากเอา
ความรู้มาพัฒนาพื้นที่ไร่ที่บ้านด้วย
ค่ะ”

“อยากเลี้ยงปลานิลค่ะ เพราะ
เป็นปลาที่นิยมและมีความ
ต้องการของตลาด อีกอย่างปลา
นิลเลี้ยงง่าย โตเร็ว ทนทาน ที่
หนูมาเรียนประมงก็จะเอาความ
รู้ไปทำาธุุรกิจบ่อปลาเป็นของ 
ตัวเองค่ะ” 

เรื่องราว
นักเรียนทุน

“เกษตรกรรม” 
ยังไม่หายไป…เสียงจาก
นักเรียนทุนสายอาชีพที่
อยากเป็นเกษตรกรเพราะ 
“ใจรัก”

อารียา
อดีตนักเรียนทุนสายอาชีพ
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า
แผนกวิชาประมง จ.ชุมพร

วิมลรัตน์
นักเรียนทุนสายอาชีพ
สาขาเกษตรศาสตร์ 
     ชั้น ปวช. 3  จ.สระแก้ว

(คลิกภาพ เพื่ออ่านเพิ่มเติม)
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เร่่องเล่่า “วัันปิดเทอม” 
ของ 2 นักเรียนทุน 
ที่เช่่อวั่า “งานพิเศษ” คื่อ 
“ประสบการณ์์” ล่ำ�าคื่า

หัวัใจนักส้�ของ “น�องอำาพร” 
อุปสรรคืแล่ะการขาดโอกาส
ทำาอะไรเธอไม่ได�

“งานพิเศษทำาให้โลกของหนูกว้าง
ขึ้น ได้ประสบการณ์ ได้ฝ่ึกและ
พัฒนาตัวเองให้มีความรู้ ความ
สามารถและทักษะในหลายๆ ด้าน”

สุชานาถ 
นักเรียนทุนชั้น ปวช. 1 
จ.ลำาพูน

หนูไม่เคยได้ไปเที่ยวช่วงปิด
เทอมเหมือนเพื่อนแต่ก็ไม่เคย
น้อยใจค่ะ เพราะชีวิตเราเป็นแบบ
นี้ หนูต้องทำางานช่วยพ่อแม่ การ
ไปส่งของกับพ่อในจังหวัดใกล้
เคียงก็ถือเป็นการได้ไปเที่ยวค่ะ”

ฑิิตยาชญานิตย์ 
นักเรียนทุนชั้น ม.4 
จ.ลำาปาง

“...หนูไม่เคยคิดว่าการเป็น 
คนยากจนหรือขาดโอกาส 
จะทำาให้รู้สึกท้อแท้ เพราะหนูผ่่าน
ปัญหามาเยอะ ขนาดพ่อแม ่
ต้องกลับเมียนมาร์ ทำาให้ต้อง
ทำางานเลี้ยงตัวเอง ก็ผ่่านมาแล้ว 
แม้แต่โควิดที่ทำาให้ไม่มีงาน ไม่มี
เงิน หนูก็จะพยายามหางานทำา
และเรียนหนังสือต่อไป”

อำาพร
นักเรียนทุน
ชั้น ม. 5 
จ.นนทบุรี

(คลิกภาพ เพื่ออ่านเพิ่มเติม) (คลิกภาพ เพื่ออ่านเพิ่มเติม)
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เนื�องจากนักเร่ยนข้าด็โอกาสส่วนใหญ่มีาจาก
ครอบครัวท่�เปราะบาง ข้าด็ท่�พึ�งและการเอาใจ
ใส่  ด็ังนั�น นอกจากการให้ความีช่่วยเหลือด็้าน
ทุนการศึึกษาแล้ว มีูลนิธ์ิฯ จึงให้ความีสำคัญใน
การด็ูแลติด็ตามีนักเร่ยนทุน  เพื�อเป็นท่�ปรึกษา
และเป็นท่�พึ�งทางใจช่่วยประคับประคองให้เด็็กๆ 
สามีารถึเร่ยนจบ ไมี่ออกกลางคัน ผ่านช่่องทางการ
สื�อสารและกิจกรรมีต่างๆ ข้องมีูลนิธ์ิฯ  ได็้แก่ 
การสื�อสารออนไลน์  สื�อสิ�งพิมีพ์ “ยุวพัฒน์สาร”   
กิจกรรมี”ชุ่มีนุมีนักเร่ยนทุน” ในโรงเร่ยน  การ
พูด็คุยติด็ตามีทางโทรศึัพท์ และลงพื�นท่�เย่�ยมี
นักเร่ยนทุน โด็ยเจ้าหน้าท่�มีูลนิธ์ิฯ และอาสา
สมีัคร รวมีถึึงการประสานความีร่วมีมีือกับหน่วย
งานภายนอกท่�มี่ความีเช่่�ยวช่าญในกรณ่ท่�นักเร่ยน
มี่ประเด็็นต้องช่่วยเหลือเป็นพิเศึษ

นักเรียนทุน
ได้รับการติดตามดูแล 

การติดตามดูแลเพื่อประคับประคองนักเรียนทุน
ให้อยู่ในระบบจนจบการศึกษา

สำหรับในช่่วงท่�มี่สถึานการณ์การระบาด็ข้องโรคไวรัสโควิด็-19 ด็ังเช่่นปี 2563-
2564 ท่�ผ่านมีา ส่งผลให้การลงพื�นท่�เย่�ยมีนักเร่ยนทุนเป็นไปได็้ยาก แต่ยังคงมี่
ช่่องทางอื�นๆ ให้ได็้มี่ปฏิิสัมีพันธ์์กับนักเร่ยนทุน รวมีถึึง online platform ท่�ช่่วย
ให้สามีารถึพูด็คุยกับนักเร่ยนทุนได็้แทนการไปเย่�ยมี
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ช่องทางการสื่อสารกับ
นักเรียนทุน โดยการ
ติดตามจากเจ้าหน้าที่

และอาสาสมัคร 

การพูด็คุยทางโทรศึัพท์
การเข้่ยนจด็หมีาย
แช่ทผ่านสื�อออนไลน์
ลงพื�นท่�เย่�ยมีติด็ตามี

กิจกรรมในโรงเรียน

เพื�อให้เด็็กๆ นักเร่ยนทุนได้็
ทำความีรู้จัก มี่กิจกรรมีร่วมีกัน 
ช่่วยเหลือด็ูแลซึ่ึ�งกันและกัน  
 ชุ่มีนุมีนักเร่ยนทุน
 ยุวพัฒน์

สาระดีๆ เพื่อน้อง
สื่อสิ่งพิมพ์

และสื่อออนไลน์

ยุวพัฒน์สาร
Content / Live ใน
facebook กลุ่มีปิด็
นักเร่ยนทุน

ประสานหน่วยงาน
เพื่อการดูแลพิเศษ

นักจิตวิทยา
โรงพยาบาลท้องถึิ�น
สำนักงานพัฒนาสังคมี 
และความีมีั�นคงข้องมีนุษย์
จังหวัด็ (พมีจ.)
นักสังคมีสงเคราะห์
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ดูแลติดตามนักเรียนทุน

นักเร่ยนทุนได็้รับการติด็ตามีผ่านการ
พูด็คุยทางโทรศึัพท์ 3,310 คน และ ติด็ตามี
พิเศึษร่วมีกับหน่วยงานอื�นๆ จำนวน 54 
คน

ชุมนุมนักเรียนทุนยุวพัฒน์

มี่โรงเร่ยนท่�อยู่ในชุ่มีนุมีนักเร่ยนทุน รุ่นท่� 
1 และ 2 จำนวน 24 โรงเร่ยน ครูแกนนำ 24 
คน ด็ูแลนักเร่ยนทุนในโรงเร่ยน 1,189  คน 
โด็ยสามีารถึจัด็กิจกรรมีในชุ่มีนุมีได็้ 22 โรงเร่ยน 
เฉล่�ย 2-4 ครั�ง/โรงเร่ยน ซึ่ึ�งโรงเร่ยนส่วนใหญ่
มี่การสอนออนไลน์ จึงนำกิจกรรมีชุ่มีนุมีฯ ไป
ใช่้ในคาบวิช่าหลัก เช่่น กิจกรรมีเช่็คอิน และ 
relf lection แทนการจัด็คาบชุ่มีนุมีฯ ปกติ

เพราะคุณครูเป็นบุคคลสำคัญผู้ท่�อยู่ใกล้ช่ิด็
กับนักเร่ยนทุนและมีักจะเป็นคนแรกท่�จะให้คำ
แนะนำและเป็นท่�ปรึกษาในเรื�องต่างๆ  มีูลนิธ์ิฯ 
จึงจัด็ให้มี่การอบรมี/เสวนา เพื�อเสริมีทักษะและ
แลกเปล่�ยนเร่ยนรู้ระหว่างครูแกนนำ เพื�อนำไป
ใช่้ในการด็ูแลนักเร่ยนทุนยุวพัฒน์ นอกจาก 
การจัด็อบรมีครูแกนนำก่อนเริ�มีโครงการแล้ว 
มีูลนิธ์ิฯ ได็้จัด็ให้มี่กิจกรรมีเวิร์กช่อป โครงการ
ครูนางฟ�า  โด็ยได็้รับการสนับสนุนจากผู้เช่่�ยวช่าญ
ร่วมีเป็นวิทยากรในอบรมี โด็ยมี่ครูแกนนำ 
รุ่น 1 และ 2 เข้้าร่วมีกิจกรรมี

ต้ิด้ต้ามืที่างโที่รีศัพที่์

3,310 คนั

ช้่มืนั่มืนัักเรีียนัที่่นัย่วพัฒนั์
YBF Club

รี่�นั 1 และ 2

24 โรีงเรีียนั

ครีูแกนันัำา

24 คนั
ดู้แลนัักเรีียนัที่่นั

1,189 คนั

ผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้น

21



น้องนิ่ม  
นักเรียนทุน
ชั้น ม.3 น้องสรวง 

นักเรียนทุนชั้น ม.3
น้องมุก
นักเรียนทุนชั้น ม.2 

“ตอนที่ได้ทำากิจกรรมในชุมนุมฯ 
ทำาให้หนูรู้ว่าตัวเราเองนั้นก็เป็น
ผู่้นำาได้ เช่น ได้ออกมาพูด ได้
แสดงความคิดเห็น และหนูก็ได้
เป็นทั้งผู่้ตามด้วย ตอนที่เรียนวิ
ชาอื่นๆ หนูเป็นผู่้ตามคนอื่นเสมอ 
เพราะว่ามีเพื่อน
ที่เก่งและกล้า
แสดงออกมากกว่า

“เมื่อก่อนพวกเรานักเรียนทุน
ต่างคนต่างอยู่ เมื่อมาอยู่ร่วมกัน
ในชุมนุมฯ ดีมากๆ เลยค่ะ เพราะ
ทำาให้ได้รู้จักกับเพื่อนๆ ต่างชั้น
เรียน ต่างห้องเรียน ได้คุยกัน 
ได้หัวเราะด้วยกัน”

“ในคาบชุมนุมฯ คุณครูให้หนู
พูดมากกว่าคาบเรียนอื่นๆ หนู
ชอบที่ครูตั้งคำาถาม ทำาให้หนูได้
แสดงความคิดเห็นของตัวเอง 
หนูได้มีส่วนร่วม และหนูก็ชอบ
ทุกๆ อย่างในคาบชุมนุม ชอบ
กิจกรรม ชอบคุณครู ชอบเพื่อน 
ชอบเล่นเกม พวกเราสนุกและ
ผ่่อนคลาย ทุกคนอยู่ด้วยกัน
อบอุ่นและน่ารักมากค่ะ”

ผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้น

(คลิกอ่านเพิ่มเติม คาบเรียนแห่งความสุข ชุมนุมนักเรียนทุนฯ)
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เวิร์กชอป ครูนางฟ้า
เพื่อการดูแลนักเรียนทุน

เสวนาแนวทางการดู็แลเด็็กกลุ่มี 
เปราะบาง แลกเปล่�ยนเร่ยนรู้วิธ์่การเข้้าถึึง
และการด็ูแลประคับประคองนักเร่ยน 
กลุ่มีเปราะบาง มี่จำนวนครูเข้้าร่วมี 24 คน 
จาก 19 โรงเร่ยน

เวิร์กช่อป ฉันคือใคร เพื�อช่วนคุณครู
ตั�งเป�าหมีายภาพครูนางฟ�าท่�อยากจะ 
เป็น / เร่ยนรู้เครื�องมีือในการทำความีรู้จัก 
ทำความีเข้้าใจผู้เร่ยน  / แลกเปล่�ยนเร่ยน
รู้วิธ์่การเข้้าถึึงและการด็ูแลประคับประคอง
นักเร่ยนกลุ่มีเปราะบาง มี่จำนวนครูเข้้า 
ร่วมี 8 คน จาก 5 โรงเร่ยน

“รีู้ส่ึกด้ีที่ี�ได้้รีู้จักว�ามืีการีส่รี้างเครี่อข�าย
เพ่�อดู้แลนัักเรีียนัเป็รีาะบางและได้้เห็นั
เคส่กรีณีที่ี�ส่ำาเรี็จ  ที่ำาให้เป็็นัแรีงบันัด้าลใจ”
- ครูไนซ์ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม-

“ได้้ข้อคิด้จากการีนัำาเส่นัอต้�างๆที่ี�ที่ำาให้เข้าใจ 
เข้าถึงพัฒนัานัักเรีียนักล่�มืเส่ี�ยง”
-ครูพัช โรงเรียนสามัคคีศึกษา- 

“รีู้ส่ึกมืีกำาลังใจ มืีพลัง 
มืีความืมืั�นัใจในัการีที่ำางานัเพ่�อเด้็กๆ มืากขึ�นั”
-ครูซาร่า 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ-

23



เมีื�อวันท่� 10 ก.ค. 64 โด็ยมี่คุณครู 
22  คน จาก  17 โรงเร่ยน  เข้้าร่วมีรับ
การอบรมีเพื�อทำความีเข้้าใจเป�าหมีายโครง
การฯ  และกระบวนการต่างๆ ท่�จะนำไป
ใช่้ในคาบชุ่มีนุมีฯ ซึ่ึ�งการอบรมีมี่เนื�อหา 
ด็ังน่�

สอนแบบไมี่สอน (Teacher as 
Facilitator)
เสริมีมีุมีมีองเช่ิงบวกต่อการพัฒนา
เด็็ก (Empowering Mindset)
เสริมีทักษะในการจัด็กระบวนการเร่ยน
รู้ (Facilitation Skills)
 เช่็คอิน (Check-in)
 การสร้างการมี่ส่วนร่วมี
 (Engagement Building)
 การสะท้อนคิด็ (Relf lection)

กิจกรรมอบรมออนไลน์ คุณครู
แกนนำา “ชุมนุมนักเรียนทุนยุว
พัฒน์” รุ่นที่ 2

Empowering Mindset
Facilitation Skills
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สาระดีๆ 
จากพี่
ถึงน้อง 
ผ่านสื่อ
ออนไลน์
และสื่อ
สิ่งพิมพ์

facebook
กลุ่มปิดนักเรียนทุน

มีูลนิธ์ิฯ สื�อสารประช่าสัมีพันธ์์ พูด็คุย 
จัด็กิจกรรมี เล่นเกมีส์ โพสต์บทความีสาระ
เพื�อน้อง  ผ่านสื�อออนไลน์ Facebook ใน
กลุ่มีปิด็นักเร่ยนทุน ด็ูแลโด็ยพ่�ๆ ยุวพัฒน์ 
ร่วมีกับอาสาสมีัคร “พ่�เล่�ยงอาสา” โด็ยมี่
จำนวนนักเร่ยนทุนในกลุ่มีปิด็ 6,000 คน

ตัวอย่างหัวข้อการ Live 
การให้กำลังใจน้องในการเร่ยน 
(ช่่วงท่�เร่ยนออนไลน์)
แช่ร์ประสบการณ์การเร่ยนต่างประเทศึ
เริ�มีหารายได็้พิเศึษ จากงานอด็ิเรก
ได็้อย่างไร
การค้นหาตัวตน
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หนังสือ
ยุวพัฒน์สาร

จัด็ทำหนังสือยุวพัฒน์สาร เพื�อส่งออก
ให้ให้กับนักเร่ยนทุน จำนวน 3 ฉบับ ได็้แก่  

ออมีเงิน 
เราอยากทำอะไรต่อไปในช่่วิต 
สิ�งเล็กๆ สู่การเห็นคุณค่าในตัวเองฉบับที่
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ยุวพัฒน์สาร 
เมษายน - กรกฎาคม 2564

เราอยากทำำาอะไรต่่อไปในชีีวิิต่

facebook.com/yuvabadhana
E-mail : ybf@ybf.premier.co.th
0-2301-1143, 0-2301-1093 (-4)

เราอยากทำาอะไรต่่อไปในชีีวิต่

093-124-9749

เปลี่ี่ยนไหมพรมเป็นพ่่สุดเก๋
ขี้ี�เกียจทำาไงดี 
เราจะเป็นอีกหน่่งคน
ที่ประสบความสำาเร็จ ฉบับที่
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ยุวพัฒน์สาร 
มกราคม – มีนาคม 2564

ออมเงิิน

facebook.com/yuvabadhana
E-mail : ybf@ybf.premier.co.th
0-2301-1143, 0-2301-1093 (-4)

ออมเงิิน

093-124-9749

ปลููกกระบองิเพชร
โอปอลู์ ปาณิิสรา อารยะสกุลู 
นักประดิิษฐ์์อุปกรณ์ิสร้างิพลัูงิงิานทดิแทน
จากขยะอิเล็ูกทรอนิกส์

ฉบับที่
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ยุวพัฒน์สาร 
 กันยายน - ธันวาคม 2564

ส่ิ่�งเล็็กๆ 
ส่ิ่�การเห็็นคุุณคุ�าในตััวเอง

facebook.com/yuvabadhana
E-mail : ybf@ybf.premier.co.th
0-2301-1143, 0-2301-1093 (-4)

แซนด์์วิชสลััด์ไข่่

093-124-9749

ทุนเรียนต่่อ ปวช. ปวส. อุด์มศึึกษา ปี 2565
ร้� จัักอาชีพนักออกแบบผลิัต่ภััณฑ์์อุต่สาหกรรม
แลัะอาชีพผ้�เช่ียวชาญด์�านโลัจิัสติ่กส์

น้องปิยะนุช  
นักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ. นครพนม

“ ... สิ่งที่หนูประทับใจคือ ยุวพัฒน์สาร 
พี่ๆ มีเกมให้เล่น สนุกมากค่ะ และยัง
ได้ข้อคิดต่างๆ จากหนังสือ และหนูยัง
ได้รางวัลเป็นเสื้อด้วย สวยมาก หนู
ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มูลนิธุิยุวพัฒน์
มอบให้กับหนู หนูจะขยันตั้งใจเรียน
และเป็นเยาวชนที่ดีค่ะ...”

คลิกรูปอ่านยุวพัฒน์สาร
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ปัจจุบันมี่อด็่ตนักเร่ยนทุนยุวพัฒน์ท่�จบการศึึกษาแล้วหลายพันคน กำลังทำงานใน
หลากหลายสาข้าอาช่่พ อาทิ ครู พยาบาล ช่่างไฟฟ�า ช่่างยนต์ เกษตรกร วิศึวกร ทหาร 
ตำรวจ นักออกแบบกราฟิก ค้าข้าย ข้้าราช่การ พนักงานบริษัท ฯลฯ โอกาสทางการศึึกษา
ท่�ได็้รับในวันนั�น ส่งผลให้พวกเข้าสามีารถึใช่้ความีรู้เพื�อเป็นต้นทุนในการต่อยอด็ช่่วิตท่�
มีั�นคงให้กับตัวเอง ครอบครัว และสังคมี 

จากแบบสำรวจนักเร่ยนทุนยุวพัฒน์ปี 2564 ทั�งในกลุ่มีนักเร่ยนทุนปัจจุบัน นักเร่ยนทุนท่�เพิ�ง
จบการศึึกษา ปี 2564 และอด็่ตนักเร่ยนทุนท่�สิ�นสุด็การรับทุนไปแล้วนานกว่า 1 ปี ทำให้ได็้เห็น
ถึึงทัศึนคติ ความีมีุ่งมีั�นในการเร่ยน การมีองเห็นความีสำคัญข้องการศึึกษา และการต่อยอด็โอกาส
ในช่่วิตข้องพวกเข้าอย่างไร รวมีถึึงสถึานการณ์โควิด็ -19 ได็้ส่งผลต่อช่่วิตอย่างไรบ้าง ด็ังน่�

“โอกาส”
ทางการศึกษา 

ต่อยอด
“โอกาส” ในชีวิต
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จากผลสำรวจนักเร่ยนทุนปัจจุบันมี่
นักเร่ยนตอบกลับและยินยอมีให้เผยแพร่
ข้้อมีูล 2,542 คน คิด็เป็น 38% จากนักเร่ยน
ท่�ได็้รับแบบสำรวจ 6,713 คน

พบว่าส่วนใหญ่น้องๆ มี่ความีมีุ่งมีั�น 
ตั�งใจเร่ยนเพื�ออยากจะด็ูแลครอบครัวและ
มี่อนาคตท่�ด็่ โด็ยมี่ความีสำเร็จท่�หวังไว้คือ
การได็้ทำตามีเป�าหมีาย ฐานะครอบครัว
และการงานอาช่่พมี่ความีมีั�นคง

ความมุ่งมั่น
ในการศึกษา 
เป้าหมายความ
สำาเร็จของพวกฉัน
คือ....

นางสาว กานต์ไพริน 
นักเรียนทุนยุวพัฒน์ ชั้น ปวช.2  

จ. ลพบุรี

นางสาว วลีรัตน์
นักเรียนทุนยุวพัฒน์ 
ชั้น ม.5  จ. สงขลา

นางสาว ดวงพร
นักเรียนทุนยุวพัฒน์ 

ชั้น ปวช.1 จ. สระแก้ว

“ความสำาเร็จสำาหรับหนู
ไม่ใช่การมีเงินเยอะๆ แต่

เป็นการที่หนูได้ทำาหน้าที่ของหนูได้
ดีและสำาเร็จ  โดยที่ทำาให้ครอบครัว
ของหนูภููมิใจ หนูมีความสุขและ

ไม่เบียดเบียนใคร“

“อยากให้พ่อแม่และ
ญาติภููมิใจในตัวหนู ถึงหนู
จะเรียนไม่เก่ง  แต่หนูก็จะ
ผ่ลักดันตัวเองให้จบสูงๆ 

ให้ได้ “

“...จากการเรียน
ภูาษาในมัธุยมปลาย จะนำาไป

ต่อยอดและพัฒนาให้ดี เพื่อจะได้มี 
อาชีพที่เหมาะสม และเมื่อตัวเองมีฐานะ
ที่พร้อมแล้ว  ก็จะช่วยเหลือสังคมต่อไป 

เหมือนกับพี่ๆ 
ยุวพัฒน์ที่คอยให้โอกาสพวกหนู“
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3ลำาดับแรก
เหตุผลที่ฉันอยากเรียนหนังสือ
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

3ลำาดับแรก
ความสำาเร็จสำาหรับฉันคือ?

3ลำาดับแรก
คุณสมบัติที่สำาคัญสำาหรับฉัน

ผลสำารวจ นักเรียนทุนยุวพัฒน์ 
ปี 2564

อย
าก

ดูแ
ลค

รอ
บค

รัว
ได

้

มีค
วา

มร
ับผ

ิดช
อบ

ความ
พยายาม
ทำาตาม

เป้าหมาย
ที่หวังไว้
ได้สำาเร็จ

การได้
เลี้ยงดู

ครอบครัว
ให้สุข
สบาย

การมี
อาชีพ
ที่มั่นคง

และ
ก้าวหน้า

อย
าก

มีอ
นา

คต
ที่ด

ี

ซื่อ
สัต

ย์ /
 

ไม่ค
ดโ

กง

อย
าก

มีอ
าช

ีพท
ี่มั่น

คง

ขย
ัน

86%

46%
35%

85%

38%
28%

80%

36%
27%
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จากผลสำรวจนักเร่ยนทุนท่�เพิ�งจบการ
ศึึกษาปี 2564 มี่นักเร่ยนตอบกลับ 406 
คน คิด็เป็น 63% จากนักเร่ยนท่�ได็้รับแบบ
สำรวจ 642 คน โด็ยทั�ง 406 คนยินยอมี
ให้เปิด็เผยข้้อมีูล

ในเด็ือนมี่นาคมี 2564 มี่นักเร่ยนทุน
เร่ยนท่�สิ�นสุด็การรับทุน เร่ยนจบช่ั�น มี. 6 
และ ปวช่.3 จำนวน 642 คน โด็ย 74% 
เร่ยนต่อระด็ับอุด็มีศึึกษา/ปวส. และ 19% 
ทำงานประกอบอาช่่พต่างๆ

 

สิ้นสุดการรับทุน 
เพื่อเริ่มก้าวต่อไป
ในชีวิต

จิดาภา อดีตนักเรียนทุน
จ. ตาก

ศุจิตรา อดีตนักเรียนทุน 
จ.ยโสธร

สุชาวดี อดีตนักเรียนทุน
จ. ชัยนาท

“ขอขอบคุณทุกท่าน
นะคะที่ให้หนูได้มีโอกาสได้

รับทุนการศึกษานี้   ขอบคุณที่ให้
หนูเข้ามาอยู่ในครอบครัวยุวพัฒน์ 

หนูสัญญาว่าในอนาคตหนูจะ
เติบโตเป็นผู่้ใหญ่ที่ดีค่ะ”

“ตอนนี้
หนูสำาเร็จการศึกษา

ชั้นมัธุยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว
เงินทุนในส่วนนี้หนูใช้จ่ายในการ

ศึกษาทั้งหมด ซึ่ึ่งช่วยหนูให้ได้สำาเร็จ
การศึกษาในระดับมัธุยมได้สำาเร็จ ตอนนี้

หนูประสบความสำาเร็จมาครึ่งทาง
หนูสอบติดมหาวิทยาลัย 2 แห่ง

ขอขอบพระคุณจากใจจริงค่ะ”

“ขอบคุณผู่้ใหญ่ใจดีที่
ให้ทุนการศึกษาหนูมา

ตลอด 6 ปี ภููมิใจในตัวเองที่
ทำาได้ ต่อจากนี้หนูจะทำาให้ดีที่สุด

จะเป็นคนดี 
จะตั้งใจเรียนให้จบ” 

30



สถานะนักเรียนทุน
หลังเรียนจบ ม. 6 หรือ ปวช. 3

ระดับชั้นที่กำาลังศึกษาอยู่ 
จำานวนผู้ตอบว่ากำาลังเรียน 311 คน

ผลสำารวจ นักเรียนทุน
ที่เพิ่งจบการศึกษา ชั้น ม. 6 / ปวช. 3

แม่บ้าน / พ่อบ้าน

ทำางานประจำา
ปวส. ปี1 / อนุปริญญา

ทำางานเป็นหลัก เรียนเฉพาะ
เสาร์-อาทิตย์ หรือตอนเย็น

อยู่บ้านเฉยๆ  /
ยังไม่คิดจะทำาอะไรต่อ

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล /
การบริบาล

เรียนต่อ /
เรียนเป็นหลัก ทำางานบ้าง ปริญญาตรีปี 1

1%

3%

7%
2%

16% 47%

74% 51%

เรียนต่อ
74%
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การระบาด็ต่อเน�ืองข้องโควิด็-19ในปี 
2564 ได็้ ส่งผลกระทบในหลายๆ ด็้านข้อง
ช่่วิต ทั�งในเรื�องการจ้างงานและรายได็้ข้อง
ครอบครัว ฯลฯ

สถานการณ์
โควิด-19 
ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง?

“หนตูัง้ใจว่าจะเรยีนต่อ 
ไม่ว่าสถานการณ์โควิด

จะเป็นอย่างไร หนูต้องตั้งใจเเละ
พยายามเรียนต่อให้จบ 

เพื่อจะได้มีหน้าที่การงานที่ดีเเละมั่นคง 
ดูแลคนที่เลี้ยงดูหนูมาได้ “

 “โควิดส่งผ่ลกระทบ
เป็นอย่างมากเลยค่ะ เนื่องจาก

ที่บ้านทำาเกษตรกรรมเป็นหลัก ทำาให้
รายได้ลดลงมาก เเละค่าใช้จ่ายที่บ้าน

ก็เพิ่มสูงขึ้น ตอนนี้หนูเรียน ปี1 ค่าใช้จ่ายก็สูง 
ค่าเทอม ค่ากินอยู่ ทำาให้พ่อแม่ต้องทำางานหนัก
ขึ้นค่ะ อยากทำางานหาเงินด้วยตัวเองเพื่อช่วย
พ่อแม่ เเต่ด้วยภูาระงานของสาขาที่เลือกเรียน 

เเทบจะไม่มีเวลาว่างเลยค่ะ“

จิรภิญญา อดีตนักเรียนทุน
จ.ตรัง 

อรอุมา  อดีตนักเรียนทุน
จ. ตรัง
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ผลสำารวจ นักเรียนทุน
ที่เพิ่งจบการศึกษา ชั้น ม. 6 / ปวช. 3

โควิด-19 ส่งผลต่อรายได้ของ
ครอบครัวอย่างไร?

โควิด-19 ส่งผลต่อ
อาชีพการงาน

ของผู้ปกครองอย่างไร?

รายได้เท่าเดิม

มีงานเท่าเดิม 
ไม่แตกต่างจาก
ช่วงก่อนโควิด

มีงาน
มากกว่าเดิม

ไม่มีรายได้

ตกงาน / 
ถูกเลิกจ้าง

ไม่มีงาน
ให้รับจ้าง

รายได้น้อยลง
มีงานทำา

แต่ปริมาณงาน
น้อยลงมาก

4.4%

6.9%

0.5%

20.2%

8.6%

31.3%

75.4% 52.7%
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ทุนการศึึกษา สร้างจุด็เปล่�ยนในช่่วิต
ข้องเด็็กข้าด็โอกาส...  จากวันท่�ได็้รับโอกาส
จากผู้ใหญ่ใจด็่ทุกท่าน ...วันน่�พวกเข้าได็้
เด็ินตามีความีฝััน และความีตั�งใจในการ
มีุ่งมีั�นสร้างช่่วิตท่�ด็่ และเป็นพลเมีืองคุณภาพ
ในสังคมี

จากการสำรวจแบบสอบถึามีในกลุ่มี
อด็่ตนักเร่ยนทุน ท่�สิ�นสุด็การรับทุนไปแล้ว
นานกว่า 1 ปี ณ เด็ือนพฤศึจิกายน 2564 
มีจ่ำนวนผู้ตอบกลบั และยนิยอมีให้เปิด็เผย 
ข้้อมีูล 781 คน โด็ยมี่สถึานะด็ังน่�

จากการได้รับ 
“โอกาส”
...วันนี้ของ
อดีตนักเรียนทุน
เป็นอย่างไรบ้าง?

จิตรตราพร ก่อเกิดวนา
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ 

จ. แม่ฮ่่องสอน
ปัจจุบัน: ครู

 ขอขอบคุณทาง
โครงการที่เปิดโอกาสให้ได้

สานฝ่ันต่อ เพราะคำาว่าโอกาสมัน
สามารถทำาอะไรต่อได้อีกหลายๆ ด้าน 
มาจนถึงวันนี้รู้สึกภููมิใจที่ได้รับโอกาส 
และใช้มันอย่างคุ้มค่าจนประสบความ

สำาเร็จในวันนี้ค่ะ

เมื่
อฉั

นไ

ดร้บั
โอกาส...

25 ปี 
และน้อยกว่า

26-30 ปี 
                         

30 ปีขึ้นไป                     

AGE STATUS

56.2%

23.2%

20.6%

781
คน

กลุ่มอายุที่ตอบแบบสำารวจ สถานะปัจจุบันของอดีตนักเรียนทุน

มากกว่า 30 ปี26-30 ปีอายุ 25 ปีและน้อยกว่า

ทำางานประจำา

เรียนเป็นหลัก
และทำางานไปด้วย

ทำางานเป็นหลัก
และเรียนไปด้วย

อื่นๆ

44%
76%

79%

36%

4% 6%
2% 2% 1%

15% 16% 19%
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EDUCATION
วุฒิการศึกษาที่ได้รับ ณ วันสำารวจ

มากกว่า 30 ปี26-30 ปีอายุ 25 ปี และน้อยกว่า

63.5%

85.9%
91.5%

36.0%

12.0%
6.9%0.5% 2.0% 1.5%

ปวส. / ปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ตำ่ากว่า ม.6 หรือ ปวช. 3

จากจำานวนกลุ่มที่ทำางานประจำา
และทำางานเป็นหลัก 490 คน

*มีผู้ตอบว่ากำาลังเรียน 3 คน ไม่ระบุระดับที่กำาลังเรียนอยู่

ม.6 / ปวช. 3

3 ลำาดับแรกของคณะ/
สาขา ในกลุ่มที่กำาลังเรียนอยู่ 
มีจำานวนอดีตนักเรียนทุนที่ยังศึกษาอยู่ 195 คน* 
(กลุ่ม 25 ปีและน้อยกว่า 176 คน 
กลุ่ม 26-30 ปี 12 คน 
และ กลุ่มมากกว่า 30 ปี 4 คน) 

195
คน

ระดับมหาวิทยาลัย 

ระดับ ปวส./ อนุปริญญา

คณะศึกษาศาสตร์/คณะครุศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า  
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ต่อยอดชีวิต
จากโอกาสทางการศึกษา
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OCCUPATIONS
 อาชีพและรายได้ต่อเดือน ณ ปัจจุบัน

0.7%

0.7%

2.7%

8.7%

3.4%

39.6%

48.3%

0.8%

1.6%

0.8%

7.0%

0.8%

45.0%

48.1%

26-30 ปี

การประกอบอาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

30 ปีขึ้นไป

เกษตรกร / ประมง

ช่วยครอบครัวประกอบอาชีพ

รับจ้างทั่วไป

ค้าขาย / ขายออนไลน์ 
ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ

พนักงาน / ลูกจ้างเอกชนรายวัน

ข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐ
/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

พนักงาน / ลูกจ้างเอกชนรายเดือน

ยุทธนา มั่นคง
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ. นครนายก
ปัจจุบัน: ครู

      ทางบ้านมีรายได้ตำ่า หากไม่ได้รับ
ทุน ก็คงไม่มีต้นทุนชีวิตที่ดีจนสามารถ
มีอาชีพการงานท่ีมั่นคงได้ในตอนน้ี...
หลังจากท่ีได้รับทุนยุวพัฒน์การเรียน
ผ่มมีประสิทธุิภูาพมากขึ้น เพราะตอน
เรียนต้องใช้เงินทำาโครงงาน หาซึ่ื้ออุปกรณ์
การเรียน ลำาพังรายได้พ่อแม่ในตอนนั้น
ไม่สามารถจะผ่ลักดันได้เต็มที่ครับ เมื่อ
ได้รับทุนทำาให้การเรียนในทุกช่วงเวลา
ราบรื่นมากครับ พ่อแม่ก็ไม่กังวลและ
สบายใจที่ผ่มได้เรียนตามที่ตั้งใจครับ

โอกาสในการทำางาน 
อาชีพต่างๆ

36



OCCUPATIONS
 อาชีพและรายได้ต่อเดือน ณ ปัจจุบัน

ภัสสิริญา ปรีติธรรมรักษ์
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ. สมุทรปราการ
ปัจจุบัน: ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัทเอกชน

เพราะมูลนิธุิคือผู่้มีพระคุณอย่างยิ่งใหญ่ 
ที่มีส่วนช่วยให้เราเป็นเรามาถึงทุกวันนี้  
ซึ่ึ่งหากเราไม่ได้รับโอกาสในตอนน้ัน 
ชีวิตเราก็จะมาไม่ถึงจุดนี้ก็ได้ และตรง
จุดนี้ทำาให้ตัวเราระลึกนึกถึงมูลนิธิุทุก
ครั้ง และคิดเสมอว่าถ้ามีโอกาสต้องกลับ
มาช่วยเหลือมูลนิธุิและได้ทำาหน้าที่เป็น
ผู่้ให้บ้าง เพื่อจะได้สร้างโอกาสให้กับ
เด็กๆ บางคนที่เจอสถานการณ์แบบเรา
ได้มีโอกาสด้วยเช่นกัน

<_   15,000 บาท / เดือน

รายได้ต่อเดือน

15,000 - 20,000 บาท / เดือน

20,001 - 30,000 บาท / เดือน

มากกว่า 30,000 บาท / เดือน

เลี้ยงดูตัวเองและ
ครอบครัว

26-30 ปี มากกว่า 30 ปี

45.0%

13.8%

35.6%
30.0%

10.1%

23.1%

9.4%

33.1%
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ความประทับใจ
เมื่อครั้ง
เป็นนักเรียนทุน

พิชิตพล แปลงไธสง
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ 

จ. อุบลราชธานี
ปัจจุบัน: เกษตรกร

พิมพิมล  คำาวงค์ 
 อดีตนักเรียทุนยุวพัฒน์ จ.น่าน

ปัจจุบัน: ครู

อรรถวิท เตยหอม
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ.อำานาจเจริญ

ปัจจุบัน: พนักงาน Logistic บริษัท
เอกชน

คมกฤช มูลกองศรี  
อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ. เลย 
ปัจจุบัน: พนักงานบริษัทเอกชน

หลังจากที่สิ้นสุดการได้รับทุน  
ทางมูลนิธุิยังมีการติดต่อสอบถาม
ความเป็นอยู่บ่อยๆ ทำาให้ผ่ม
รู้สึกว่ามูลนิธุินี้เป็นมูลนิธุิที่มีความ
ใส่ใจ ความรัก ดูแลเหมือนเป็น
ครอบครัวเดียวกัน ผ่มรักมูลนิธุิ
นี้ครับ

ประทับใจวารสารที่เคยได้อ่าน
สมัยเป็นนักเรียนทุนเนื่องจาก
สมัยก่อนยังไม่สามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตได้เหมือนปัจจุบัน  
การติดตามข่าวสารจากมูลนิธุิ
ผ่่านทางวารสารเป็นอะไรที่ดีต่อ
ใจมาก ได้รับกำาลังใจพลังบวก 
ความรู้  ได้เล่นเกม อ่านบทความ
สนุกๆ จากวารสารเยอะแยะ
มากมายเลยค่ะ

ตลอดระยะเวลา 6 ปีของการเป็น
นักเรียนทุน จนถึงปัจจุบันการที่
ได้เขียนจดหมายแบ่งปันเร่ือง
ราวในชีวิตในทุกๆ เดือนและได้
พูดคุยทางจดหมายกับพี่หลายๆ 
คน ตลอดจนการได้รับความช่วย
เหลือจากมูลนิธุิคือสิ่งที่ยังคง
ความผู่กพันของมูลนิธุิกับนักเรียน
ทุนไว้ได้

สิ่งที่รู้สึกผู่กพันกับมูลนิธุิ คือเรื่อง
ของการเขียนจดหมายถึงน้องๆ 
นักเรียนทุนบ่อยๆ ทำาให้รู้สึก
อบอุ่นและรู้สึกผ่่อนคลาย และ
รู้สึกว่ามูลนิธุิไม่ทอดทิ้งเราไป
ไหน เปรียบเสมือนเป็นผู่้ปกครอง
เรา  ขนาดตอนที่เราเรียนหนังสือ
และเครียดไปกับเรื่องการเรียน 
ยังคงมีจดหมายข้อความจากทาง
มูลนิธุิส่งมาให้กำาลังใจตลอด 
เป็นความทรงจำาที่มีความสุขเเละ
เป็นพลังให้เราสู้จนเรียนจบ
ปริญญา ขอบพระคุณมากๆ ครับ
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ลำาดับแรก
ความรู้สึกผูกพัน
กับมูลนิธิฯ

การได�รับคืวัามเอาใจใส่ ด้แล่ ห่วังใย แนะนำา

การได�รับจดหมายจากม้ล่นิธิ

การได�รับโอกาสในการศึกษา

การติดต่อจากม้ล่นิธิแม�จะสิ�นสุดการรับทุนแล่�วั

ร้�สึกเหม่อนเป็นคืรอบคืรัวั/ เหม่อนบ�าน

ภาพงานคืนสู่เหย้านักเรียนทุนยุวพัฒน์ ปี 2559
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จากครั�งหนึ�งท่�เคยได็้รับโอกาส
ในการรับทุนการศึึกษา ทำให้รุ่นพ่�
อด็่ตนักเร่ยนทุนยุวพัฒน์ทราบด็่ว่า 
“โอกาส” ในครั�งนั�นสำคัญต่อการ
เปล่�ยนแปลงช่่วิตข้องพวกเข้าอย่างไร
บ้าง 

อด็่ตรุ่นพ่�ยุวพัฒน์ท่�จบการศึึกษา
และส�ินสุด็การรับทุนจากมูีลนิธ์ิฯ 
แล้ว จึงได็้ร่วมีกันส่งต่อโอกาสด็้วย
การแบ่งปันเงินรายได็้จากการทำงาน
เพื�อสะสมีมีอบเป็นทุนการศึึกษาให้
กับรุ่นน้องต่อๆ ไป โด็ยกองทุนน่�
เริ�มีเมีื�อปี 2555 ปัจจุบันมี่จำนวน
บริจาคสะสมี 786,166 บาท

ยอด้บรีิจาคส่ะส่มื
กองที่่นัพี�ให้นั้อง

โด้ยอด้ีต้รี่�นัพี�
นัักเรีียนัที่่นัย่วพัฒนั์
เพ่�อเป็็นัที่่นัการีศึกษา

ให้กับรี่�นันั้อง

ยอด้บรีิจาคส่ะส่มืป็ี 2560-2564

786,166 บาที่

ป็ี 2564

64,099 บาที่

นำ้าใจส่งต่อ...  
จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

“กองทุน
พี่ให้น้อง” ชุติมา อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ. พัทลุง

ปัจจุบัน: ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุกิจ

สวรรค์ญา อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ.กาญจนบุรี 
ปัจจุบัน: พนักงานคลังสินค้า บริษัทเอกชน

อมรรัตน์  อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ. หนองบัวลำาพู
ปัจจุบัน: ครู

“ขอบคุณมูลนิธุิฯ  ที่มอบโอกาสดีๆ นี้ให้กับ
หนู ตั้งแต่หนูได้รับทุนนี้ หนูตั้งใจไว้แล้วว่า
ในอนาคตหากหนูมีทุนทรัพย์ก็อยากจะส่ง
ต่อโอกาสให้กับรุ่นน้องๆ ต่อไป เหมือนที่หนู
เคยได้รับมาเช่นกันค่ะ”

“ครั้งหนึ่งเมื่อเราได้รับโอกาส และโอกาสนั้น
พาให้เรามาถึงฝ่ั�ง เราก็ควรส่งต่อโอกาสเหมือน
ที่เราเคยได้รับให้กับน้องคนต่อไป”

“ในตอนนั้นรู้สึกดีใจมากๆ ที่รู้ว่าตัวเองได้
รับทุน  อยากขอบคุณมูลนิธุิที่ช่วยให้เด็กคน
หนึ่งได้มีอนาคตที่ดี  คิดไว้เสมอว่าวันหนึ่งที่
ตนมีเงินเก็บหรือเงินเพียงพอจะส่งมอบเป็น
ทุนการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไปค่ะ”
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ปัญหาและความท้าทาย

งานพัฒนาเยาวชน 
“โครงการร้อยพลังการศึกษา”

จากฐานข้้อมีูลสารสนเทศึเพื�อความีเสมีอ
ภาคทางการศึึกษา (ISEE) โด็ยกองทุนเพื�อความี
เสมีอภาคทางการศึึกษา (กสศึ.) พบว่า เมีื�อเปร่ยบ
เท่ยบพัฒนาการเร่ยนรู้ในโรงเร่ยน นักเร่ยนใน
ช่นบทล้าหลังนักเร่ยนในเมีืองถึึง 2 ปีการศึึกษา 
80% ข้องโรงเร่ยนยากจนไมี่มี่อินเทอร์เน็ต  
โรงเร่ยนเล็กกว่า 13,000 แห่ง มี่ครูเฉล่�ย 4 คน 
ต่อ 1 โรงเร่ยน ฯลฯ  ปัญหาท่�เกิด็ข้ึ�นเหล่าน่�
คือความีไมี่เท่าเท่ยมีข้องระบบการศึึกษาไทย ท่�
ทำให้นักเร่ยนข้าด็โอกาสในการเข้้าถึึงการศึึกษา
ท่�มี่คุณภาพ  โด็ยเฉพาะอย่างยิ�งในช่่วงสถึานการณ์
โควิด็-19 โรงเร่ยนและนักเร่ยนข้าด็โอกาสส่วน
ใหญ่มี่ความีไมี่พร้อมีในหลายๆ ด็้านท่�จะปรับ
เปล่�ยนและรับมีือกับการเร่ยนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์  ยิ�งตอกย�ำให้เห็นภาพข้องความีเหลื�อมี
ล�ำทางการศึึกษาท่�ช่ัด็เจนมีากยิ�งข้ึ�น 

รี้อยพลังการีศึกษา
ก่ญ่แจส่ามืด้อก

เป็ิด้ป็รีะตู้สู่� “โอกาส่” 
ที่างการีศึกษา

(คลิกภาพเพ่�อช้มืคลิป็)

คลิก อ�านัเพิ�มืเต้ิมื ความืเหล่�อมืลำ�าที่างการีศึกษา 
ISEE โด้ย กส่ศ
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งานที่มูลนิธิฯ ทำา

มีูลนิธ์ิยุวพัฒนร่วมีเป็น 1 ใน 5 ภาค่
การศึึกษา ในเครือข้่าย “ร้อยพลังการศึึกษา” 
ทำงานร่วมีกับโรงเร่ยนข้ยายโอกาส และ
โรงเร่ยนมีัธ์ยมีข้าด็โอกาส เพื�อการจัด็การ
การศึึกษาอย่างมี่คุณภาพ ลด็ความีเหลื�อมี
ล�ำระหว่างโรงเร่ยนท่�อยู่ห่างไกลและโรงเร่ยน
ในเมีือง  รวมีถึึงสร้างความีร่วมีมีือกับชุ่มีช่น
และองค์กรท้องถึิ�น เพื�อพัฒนาเยาวช่น 
ร่วมีกัน ผ่านเครื�องมีือเพื�อการพัฒนาใน  
3 ด็้านหลัก ด็ังน่�

พัฒนัาเยาวช้นั

การีเข้าถึงการีศึกษา

การีพัฒนัาที่ักษะชี้วิต้

การีพัฒนัาการีศึกษา

ที่่นัการีศึกษา

1. ครูีแนัะแนัวร่ี�นัใหมื�
2. พัฒนัาค่ณธรีรีมืในัโรีงเรีียนั

1. ห้องเรีียนัดิ้จิที่ัล วิช้า คณิต้ วิที่ย์
2. ห้องเรีียนัดิ้จิที่ัล วิช้าภาษาอังกฤษ
3. ครูีผูู้้นัำาการีเป็ลี�ยนัแป็ลง

มืูลนัิธิย่วพัฒนั์

อาช้ีฟ
ส่ถาบันัพัฒนัาโรีงเรีียนัค่ณธรีรีมื
โด้ย มืูลนัิธิย่วพัฒนั์

เลิรี์นั เอ็ด้ดู้เคช้ั�นั
วินัเนัอรี์ อิงลิช้ โด้ย เอ็ด้ดู้เที่ค อินัโนัเวช้ั�นั
ที่ีช้ ฟอรี์ ไที่ยแลนัด้์

เครี่�องม่ือ ภาคีการีศึกษา

42



จากสถึานการณ์การแพร่ระบาด็โควิด็-19 ทำให้โรงเร่ยนส่วนใหญ่ไมี่สามีารถึ
เปิด็ภาคเร่ยนได็้ตามีปกติ นักเร่ยนต้องเร่ยนออนไลน์ ซึ่ึ�งส่งผลกระทบในการ
ใช่้เครื�องมีือต่างๆ ในโครงการร้อยพลังการศึึกษา อาทิ ข้้อจำกัด็ในการใช่้สื�อ
ด็ิจิทัลบนแพลตฟอร์มีการเร่ยนออนไลน์ข้องนักเร่ยน ความีไมี่พร้อมีเรื�องอุปกรณ์
และอินเทอร์เน็ต แผนงานการจัด็กิจกรรมีในโรงเร่ยน ฯลฯ ทั�งน่�ร้อยพลังฯ 
ได็้ติด็ตามีการใช่้งานเครื�องมีือในโรงเร่ยนเครือข้่ายอย่างใกล้ช่ิด็ เพื�อรับฟัง
ปัญหาและพร้อมีให้ความีช่่วยเหลือ ร่วมีถึึงปรับเปล่�ยนแนวทางเพื�อให้สอด็คล้อง
กับสถึานการณ์ และคำนึงถึึงประโยช่น์สูงสุด็ท่�นักเร่ยนจะได็้รับ 

โด็ยมี่ผลลัพธ์์ท่�เกิด็ข้ึ�นจากการใช่้เครื�องต่างๆ และกิจกรรมี ด็ังน่�

ภาพรวมและ
ความคืบหน้าในงาน
ร้อยพลังการศึกษา
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ภาคเหนั่อ 

24
โรีงเรีียนั

ภาคต้ะวันัต้ก

8
โรีงเรีียนั

ภาคกลาง

19
โรีงเรีียนั

ภาคต้ะวันัออก
เฉียงเหนั่อ 

24
โรีงเรีียนั

ภาคต้ะวันัออก 

9
โรีงเรีียนั

ภาคใต้้ 

4
โรีงเรีียนั

มืีโรีงเรีียนัเข้ารี�วมืโครีงการี

88 โรีงเรีียนั  ในั 30 จังหวัด้

มืีนัักเรีียนัที่ี�ได้้รีับ
ป็รีะโยช้นั์

(ป็ีการีศึกษา2564)
กว�า

37,000 คนั
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ภาคกลาง

#กรุงเทพ
1. โรงเรียนมััธยมัวััดดาวัคนอง

#นครปฐม
2.  โรงเรียนสามัพรานวัิทยา
3.  โรงเรียนโพรงมัะเด่�อ
 วัิทยาคมั
4.  โรงเรียนภััทรญาณวัิทยา

#นครสวรรค์
5.  โรงเรียนตากฟ้้าวัิชาประสิทธิ�
6.  โรงเรียนพนมัรอกวัิทยา
7.  โรงเรียนเก้าเลี้ี�ยวัวัิทยา
8.  โรงเรียนพยุหะพิทยาคมั
9.  โรงเรียนพระบางวัิทยา
10. โรงเรียนเขากองพิทยาคมั
11. โรงเรียนวัังข่อยพิทยา
12. โรงเรียนเทพศาลี้า
 ประชาสรรค์

#ลพบุรี
13. โรงเรียนบ้านเกาะรัง***
14. โรงเรียนบ้านวัังเพลี้ิง***
15. โรงเรียนโคกตูมัวัิทยา
16. โรงเรียนปิยะบุตร์

#สุโขทัย
17.  โรงเรียนบ้านแก่งวัิทยา
18. โรงเรียนไทรในวัิทยาคมั
 รัชมัังคลี้าภัิเษก
19. โรงเรียนบ้านตลี้ิ�งชัน***

ภาคตะวันออก

#สระแก้ว
1. โรงเรียนอรัญประเทศ
2.  โรงเรียนตาพระยา

#ชลบุรี
3.  โรงเรยีนเกาะจันัทรพิ์ทยาคาร
4.  โรงเรียนท่าข้ามัพิทยาคมั***
5.  โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวัรวัาท
 วัิทยา

#จันทบุรี
6.  โรงเรียนหนองตาคง
 พิทยาคาร
7.  โรงเรียนแหลี้มัสิงห์วัิทยาคมั

#ปราจีนบุรี
8.  โรงเรียนศรีมัโหสถ

#ระยอง
9.  โรงเรียนห้วัยยางศึกษา

ภาคเหนือ

#เชียงราย
1. โรงเรียนเตรียมัอุดมัศึกษา 
 พัฒนาการ เชียงราย
2. โรงเรียนเวัียงเชียงรุ้ง
 วัิทยาคมั

#เชียงใหม่
3. โรงเรียนแมั่ริมัวัิทยาคมั
4. โรงเรียนบ้านสบเตี�ยะ***
5. โรงเรียนแสะเมัิงพิทยาคมั
6. โรงเรียนแมั่วัินสามััคคี***
7. โรงเรียนบ้านเวัียงฝาง***
8. โรงเรียนเวัียงแหงวัิทยาคมั

#น่าน
9. โรงเรียนบ่อเกลี้่อ
10. โรงเรียนมััธยมันำากลี้าง
11. โรงเรียนทุ่งช้าง
12. โรงเรียนสา
13. โรงเรียนนาน้อย
14. โรงเรียนบ้านหลี้วัง

#ลำาปาง
15. โรงเรียนห้างฉััตรวัิทยา
16. โรงเรียนเมั่องน่านพัฒนวัิทย์

17. โรงเรียนเสด็จัวันขยางค์กุลี้
 วัิทยา

#ลำาพูน
18. โรงเรียนแมั่ตีนวัิทยา
19. โรงเรียนทุ่งหัวัช้างพิทยาคมั
20. โรงเรียนบ้านห้วัยต้มัชัยยะ
 วังศาอุปถัมัภั์***

#แม่ฮ่่องสอน
21. โรงเรียนปายวัิทยาคาร

ภาคใต้

#ตรัง
1. โรงเรียนห้วัยนางราษฏร์
 บำารุง
2. โรงเรียนทุ่งหนองแห้ง
 ประชาสรรค์
3. โรงเรียนสามััคคีศึกษา

#สุราษฏร์ธานี
4. โรงเรียนเตรียมัอุดมัศึกษา 
 พัฒนาการ สุราษฏร์ธานี
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

#ชัยภูมิ
1. โรงเรียนหนองบัวัระเหวั
 วัิทยาคาร
2. โรงเรียนเทพสถิตวัิทยา

#หนองบัวลำาภู
3. โรงเรียนนาวัังศึกษาวัิช

#กาฬสินธุ์
4. โรงเรียนหนองกุงศรี
 วัิทยาคมั***

#สุรินทร์
5. โรงเรียนบ้านหนองคันนา
6. โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
7. โรงเรียนกระเทียมัวัิทยา
8. โรงเรยีนขนาดมัอญพทิยาคมั
9. โรงเรียนเมั่องบัวัวัิทยา

#บุรีรัมย์
10. โรงเรียนรวัมัมัิตรวัิทยา***
11. โรงเรียนบ้านตะโก***
12. โรงเรียนถนนหักพิทยาคมั

#ขอนแก่น
13. โรงเรียนนำ�าพองศึกษา
14. โรงเรียนบ้านทุ่งมัน***

#นครพนม
15. โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์

#มหาสารคาม
16. โรงเรียนหนองเหลี้็กศึกษา
17. โรงเรียนนาภัูพิทยาคมั

#อุบลราชธานี
18. โรงเรียนบ้านสำาโรง 
 (คุรุประชาสามััคคี)***
19. โรงเรียนดงยางวัิทยาคมั

#นครราชสีมา
20. โรงเรียนนิคมัพิมัายศึกษา
21. โรงเรียนเกลี้็ดลี้ิ�นวัิทยา
22. โรงเรียนลี้ำาทะเมันไชย
 พิทยาคมั

#ศรีสะเกษ
23. โรงเรียนบ้านปร่อดัน***
24. โรงเรียนนำ�าเกลี้ี�ยงวัิทยา

ภาคตะวันตก

#กาญจนบุรี
1. โรงเรียนนิวัิฐราษฎร์อุปถัมัภั์
2. โรงเรียนทองผาภัูมัิวัิทยา
3. โรงเรียนพนมัทวันชนูปถัมัภั์
4. โรงเรียนวััดตระครำ�าเอน***
5. โรงเรียนห้วัยกระเจัา
 พิทยาคมั
6. โรงเรียนพระแท่นดงรัง
 วัิทยาคาร
7. โรงเรียนด่านมัะขามัเตี�ย
 วัิทยาคมั
8. โรงเรียนบ่อพลี้อยรัชดาภัิเษก

หมายเหตุ
โรงเรียนขยายโอกาส   = 17 โรงเรียน
โรงเรียนมัธยม   = 71 โรงเรียน
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ภาพรวมการใช้เครื่องมือของโรงเรียน
ในเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา

ครีู Teach for Thailand
จำานัวนั 38 โรีงเรีียนั

รีะบบ Learn Education
จำานัวนั 36 โรีงเรีียนั

รีะบบ Winner English
จำานัวนั 31 โรีงเรีียนั

ที่่นัการีศึกษา
มืูลนัิธิย่วพัฒนั์
จำานัวนั 81 
โรีงเรีียนั

โครีงการีพัฒนัา
โรีงเรีียนัค่ณธรีรีมื

จำานัวนั 56 โรีงเรีียนั

ครีูแนัะแนัวรี่�นัใหมื�
จำานัวนั

29 โรีงเรีียนั

จำานัวนัเครี่�องมื่อ
ที่ี�อยู�ในัโรีงเรีียนั

1
เครี่�องมื่อ

12 17 28 19 10 2

2
เครี่�องมื่อ

3
เครี่�องมื่อ

4
เครี่�องมื่อ

5
เครี่�องมื่อ

6
เครี่�องมื่อ

จำานัวนัโรีงเรีียนั
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ทุนการศึกษา
ต่อเนื่อง 

โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

อัต้รีาคงอยู�ของนัักเรีียนัในัโรีงเรีียนัเครี่อข�ายรี้อยพลังการีศึกษา 
ช้ั�นั มื.3 – มื.6 ภาคเรีียนัที่ี� 1 ป็ีการีศึกษา 2564

(ข้อมืูล ณ เด้่อนักันัยายนั 2564)

ภาพรวมและพลลัพธ์ที่เกิดขึ้น การเข้าถึง
การศึกษา 

จำานัวนันัักเรีียนัที่่นั
ในัโรีงเรีียนัเครี่อข�าย
รี้อยพลังการีศึกษา

3,468  คนั

*จำานวนนักเรียนที่คงอยู่นี้ รวมจำานวน
นักเรียนทุนที่ออกไปเรียนในโรงเรียนอื่นนอก

เครือข่ายร้อยพลังการศึกษา 679 คน 

91.13%
อัตราคงอยู่เฉลี่ย
ของนักเรียนทุน

270

72

1,657

1,541

315

74

1,862

1,620

86%

99%

89%

95%

จำานวนนักเรียนทุนที่คงอยู่ในระบบการศึกษา จำานวนนักเรียนทุนตั้งต้น

ม.5
รุ่นปี 60

ม.6
รุ่นปี 59

ม.4
รุ่นปี 61

ม.3
รุ่นปี 62

จำานวน (คน)
เศรษฐธร 
นักเรียนทุนยุวพัฒน์ ชั้น ม. 6 
จ. แม่ฮ่่องสอน

“ตั้งเเต่ผ่มได้รับทุนของมูลนิธุิ
ยุวพัฒน์ ทำาให้ผ่มได้เรียนรู้
อะไรหลายๆอย่างในชีวิต ทำาให้
ได้รู้ว่าอนาคตเราควรเลือกเเบบ
ไหนตามความถนัดของเรา เเละ
ทำาให้ผ่มรู้จักหน้าที่ความรับผ่ิด
ชอบของผ่มในการตั้งใจเรียน 
ใฝ่่หาความรู้เพื่ออนาคต เเละ
ผ่มจะทำาตามความฝ่ันของผ่มที่
ตั้งใจไว้ คือการเป็นตำารวจ ผ่ม
จะทำาให้สำาเร็จครับ”
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ห้องเรียนดิจิทัล 
วิทย์/ คณิต 

ระบบ เลิร์น เอ็ดดูคชั่น

คุณภาพ
การศึกษา

การีใช้้งานัรีะบบ
Learn Education ในัโรีงเรีียนั 

รีวมื 36  โรีงเรีียนั

โรีงเรีียนัที่ด้ลองใช้้งานั เที่อมื 2/64 

อีก 16 โรีงเรีียนั

การใช้งานระบบ Learn Education ในโรงเรียน
(ข้อมูล เทอม 1/ 64)

วิชาคณิตศาสตร์

จากโรงเร่ยน 8 แห่งท่�มี่การใช่้งานระบบ Learn Education 
ต่อเนื�องกัน 3 ปี ในปี 2564 สัด็ส่วนนักเร่ยนท่�มี่ผลการเร่ยนด็่มี่
สัด็ส่วนท่� 63% ซึ่ึ�งลด็ลงจากปี 2563 ประมีาณ 5.97% และสัด็ส่วน
นักเร่ยนท่�มี่ผลการเร่ยนอ่อนก็เพิ�มีสูงข้ึ�นเช่่นเด็่ยวกันประมีาณ 
6.36% โด็ยสาเหตุท่�มี่จำนวนนักเร่ยนท่�มี่ผลการเร่ยนอ่อนมีากข้ึ�น
เนื�องจากสถึานการณ์โควิด็-19 ท่�ต้องมี่เร่ยนออนไลน์ ทำให้นักเร่ยน
ได็้เร่ยนเนื�อหาไมี่เต็มีท่�และไมี่ครบถึ้วน

วิชาวิทยาศาสตร์

ในเทอมี 1/64 มี่โรงเร่ยนท่�สามีารถึนำผลมีาใช่้วิเคราะห์ได็้ 3 
โรงเร่ยน มี่คะแนนสอบท้ายบทเฉล่�ยท่� 42% ซึ่ึ�งสูงข้ึ�นเมีื�อเท่ยบ
กับผลคะแนนในเทอมี 1/63

ภาพรวมและพลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

วิช้าคณิต้ศาส่ต้รี์
30 โรีงเรีียนั

วิช้าวิที่ยาศาส่ต้รี์
2 โรีงเรีียนั

วิช้าคณิต้ศาส่ต้รี์
และวิที่ยาศาส่ต้รี์

4 โรีงเรีียนั
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ผู้ลส่ัมืฤที่ธิ์ที่างการีเรีียนัวิช้าคณิต้ศาส่ต้รี์ 
เป็รีียบเที่ียบป็ี 2562-2564 
(จำานัวนัโรีงเรีียนั ที่ี�ส่ามืารีถนัำาผู้ลมืาใช้้วิเครีาะห์ได้้ = 8 โรีงเรีียนั) 

คะแนันัส่อบที่้ายบที่วิช้าวิที่ยาศาส่ต้รี์ 
เที่อมื 1/63 และเที่อมื 1/64 
(จำานัวนัโรีงเรีียนัที่ี�ส่ามืารีถนัำาผู้ลมืาใช้้วิเครีาะห์ได้้ = 3 โรีงเรีียนั) 

เทอม
1/62

เทอม
1/63

เทอม
1/64

เทอม 1/63 เทอม 1/64

30%
22% 19%

12% 11% 18%

58%
67%

23%

42%

63%

นักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อน ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564

นักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลาง

นักเรียนที่มีผลการเรียนดี
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พัชริญา  
นักเรียนห้องเรียน เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น
 ชั้น ม. 3 จ.นครสวรรค์

“ครูชัวร์ (ครูในคลิป) มีลูกเล่น
ในการจำาเป็นเพลง เป็นคำาศัพท์ 
บางครั้งมันก็ช่วยในห้องสอบ เรา
ฮััมเพลงที่เขาสอนในห้องสอบ”

ผลสำาเร็จในมุมของนักเรียน
ครู และโรงเรียน

ช่่วยแบ่งเบาภาระครูในการจัด็เตร่ยมี
สื�อเอกสารการเร่ยนOnhand ให้ครูได็้นำ
ไปใช่้ในช่่วงการสอน Online เพื�อให้เด็็ก
นักเร่ยนในกลุ่มีท่�ข้าด็แคลนอุปกรณ์หรือ
การเข้้าถึึงอินเทอร์เน็ต สามีารถึเข้้าถึึงเนื�อหา
การเร่ยนได็้อย่ างครบถึ้วนและเต็มี
ประสิทธ์ิภาพ

ระบบ Learn Anywhere เป็นเครื�อง
มีือให้เด็็กเข้้าถึึงเนื�อหาการเร่ยนได็้ แมี้จะ
มี่การปรับเป็นการเร่ยนOnline

กลุ่มีเด็็กท่�ข้าด็แคลนด็้านอุปกรณ์และ
การเข้้าถึึงอินเทอร์เน็ตก็ยังสามีารถึเข้้าถึึง
เนื�อหาการเร่ยนได็้ครบทุกตัว ช่่�วัด็โด็ยการ
ใช่้เอกสาร Onhand ท่�ทางท่มีงานจัด็ทำ
เสริมีให้
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ห้องเรียนดิจิทัล 
อังกฤษ ระบบ
วินเนอร์ อิงลิช 

โดย เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น

คุณภาพ
การศึกษา

การีใช้้งานัรีะบบ 
Winner English 

ในัโรีงเรีียนั 

รีวมื 31  โรีงเรีียนั

โรีงเรีียนัที่ด้ลองใช้้งานั
เที่อมื 2/64

อีก 20 โรีงเรีียนั

เทอมี 1/64 มี่โรงเร่ยนใช่้งานระบบ 31 โรงเร่ยน 
โด็ยการใช่้งานระบบได็้รับผลกระทบจากข้้อจำกัด็
ในการใช่้สื�อด็ิจิทัลบนแพลตฟอร์มีการเร่ยนออนไลน์
ข้องนักเร่ยน 

กลุ่มีนักเร่ยนท่�สามีารถึใช่้ระบบได็้ในภาพรวมี
มี่คะแนนสอบ post-test เพิ�มี 20% โด็ยนักเร่ยน
ระด็ับประถึมีมี่คะแนนสอบ post-test เพิ�มีข้ึ�น 
26% และระด็ับมีัธ์ยมีต้นเพิ�มีข้ึ�น 14% 

ทักษะท่�นักเร่ยนระด็ับช่ั�นประถึมีทำคะแนนได็้
ด็่คือ Vocabulary และ Writing ข้ณะท่�นักเร่ยน
ระด็ับช่ั�นมีัธ์ยมีต้น ทำคะแนนได็้ด็่ในทักษะ Vo-
cabulary และ Grammar 

ภาพรวมและพลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

ประถม 3-6
( 2 โรงเรียน)

มัธยม 1-3
( 20 โรงเรียน)

คะแนนผ่านเกณฑิ์ 50%

ผลสอบ Pre-test และ Post-test เทอม 1/64
(จำานวนโรงเรียนที่มีผลสอบ = 20 โรงเรียน)

34.06%
33.08%

42.85%
37.75%

26% 14%

คะแนนเฉลี่ย Pre-test
คะแนนเฉลี่ย Post-test
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คะแนนแบบฝึกหัด 
แยกรายทักษะระดับประถม

Listening &
Speaking

Listening &
Speaking

Writing WritingReading Reading

Grammar Grammar

ระดับมัธยม

ปลายเทอม 1/63
ปลายเทอม 1/64

Vocabulary
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Vocabulary
100%
80%
60%
40%
20%
0%
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อลิสา 
นักเรียนห้องเรียน วินเนอร์ อิงลิช 
จ.สระแก้ว

เพ็ญพิชชา  
นักเรียนห้องเรียน วินเนอร์ อิงลิช 
จ.สงขลา

“ชอบการ์ดคำาศัพท์ น่ารัก เข้าใจง่าย มี
แบบฝ่ึกหัดสนุกๆ ทำาให้การเรียนไม่
น่าเบื่อ ชอบ speaking  ได้ผ่ึกพูดภูาษา
อังกฤษ”

“สนุก ได้ความรู้ เป็นการเรียน
ที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้ 
โดยรวมไ ด้ รั บความรู้ จ าก
โปรแกรมนี้เยอะมากๆ ค่ะ”
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ครูผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลง วิทย์/

คณิต/ อังกฤษ 
 โดย มูลนิธิ ทีช ฟอร์ 

ไทยแลนด์

คุณภาพ
การศึกษา

ครีูผูู้้นัำาการีเป็ลี�ยนัแป็ลง
รี่�นั  7 และ 8 

86  คนั

ส่อนัในัโรีงเรีียนั 

38 โรีงเรีียนั 14 จังหวัด้

730 คนั 649 คนั 677 คนั

อัตราการเข้้าเร่ยนข้องนักเร่ยนท่�ครูผู้นำฯ 
สอน เฉล่�ยท่� 43% เนื�องจากจำนวนนักเร่ยน
ส่วนใหญ่ไมี่พร้อมีเรื�องอุปกรณ์และการเข้้าถึึง
การเร่ยนการสอนออนไลน์

นักเร่ยนมี่ผลการสอบ Post-test เฉล่�ย
เพิ�มีข้ึ�นในทุกวิช่า โด็ยวิช่าภาษาอังกฤษมี่คะแนน
เพิ�มีข้ึ�นสูงสุด็ท่� 48% และมี่คะแนนสอบหลัง
เร่ยนผ่านเกณฑ์์ท่� 50% 

จากการเร่ยนการสอนออนไลน์ส่งผลให้การ
พัฒนาอุปนิสัยพื�นฐานและทักษะท่�จำเป็นต่อ
การด็ำรงช่่วิตในสังคมีข้องนักเร่ยนทำได็้ค่อน
ข้้างจำกัด็  ทำให้มี่พัฒนาการเพิ�มีข้ึ�นเพ่ยงเล็ก
น้อยในทุกทักษะ และผลการเปล่�ยนแปลงเฉล่�ย
ในทุกทักษะอยู่ท่� 3.49%

ภาพรวมและพลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ

คะแนนผ่านเกณฑิ์ 50%

คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ในภาคเรียนที่ 1/2564
(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564)

30%
30%

39%39% 40%

58%

30% 21%
48%

คะแนนสอบก่อนเรียน
คะแนนสอบหลังเรียน
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ครูทิพย์วัลย์ จงไพศาลสถิตย์  
ครูพี่เลี้ยง ผู้ดูแลครูผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ทีชฟอร์ไทยแลนด์ 
โรงเรียน พยุหะพิทยาคม จ. นครสวรรค์

“...ครูทีชฟอร์ไทยแลนด์เข้ามาสอนใน
โรงเรียน เป็นบุคลากรที่สามารถสร้างการ
เปลี่ยนแปลง ตอบโจทย์ได้ดี ครูเข้ากับ
นักเรียน ช่วยพูดคุยกับนักเรียนได้ จาก
เด็กที่มีปัญหาทางบ้าน เขาก็ช่วยพูดคุยมี
การสะท้อนความคิดออกมาและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้”

Character strength

Essential Skills

Growth Mindset

Collaboration

Critical Thinking

Awareness

Agency

Grit

ผลสำารวจอุปนิสัยพื้นฐานที่สำาคัญ เทอม 1/2564

ผลสำารวจทักษะที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิตในสังคม เทอม 1/2564

กรอบความคิดแบบเติบโต

การทำางานร่วมกับผู้อื่น

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

การตระหนักรู้

ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง

ความพยายาม

3.05

3.38

3.48

3.20

3.68

3.57

2.98

3.22

3.33

3.12

3.54

3.48

คะแนนเฉลี่ยหลังการเรียน คะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียน
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โครงการครู
แนะแนวรุ่นใหม่
สร้างเด็กไทยให้
ออกแบบชีวิต

ตนเองได้ 
โดยธุรกิจเพื่อสังคม 

ชีฟ (a-chieve)

ทักษะชีวิต

จำานัวนัครีูแนัะแนัวรี่�นัใหมื�
รี่�นั 1-4 

72  คนั

จำานัวนัโรีงเรีียนั 

34 โรีงเรีียนั

จำนวนครูแนะแนวท่�ผ่านการ
อบรมีในรุ่น 4 = 16 คน 

มี่การปรับรูปแบบการอบรมีเป็น
ออนไลน์จำนวน 10 ครั�ง ตั�งแต่
เด็ือน มี่นาคมี 2564 – มีกราคมี 
2565

ครูมี่การรับฟัง เปิด็ใจ ให้ความี
เห็นอย่างตรงไปตรงมีา และยอมีรับ
ในความีเห็นท่�หลากหลายหลังจาก
การเข้้าอบรมีครูแนะแนวรุ่นใหมี่ฯ 

ภาพรวมและพลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงของครู
เกี่ยวกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัย

หลังจากเข้าร่วมการอบรมครูแนะแนวรุ่นใหม่
(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564)

99%

ตั้งใจรับฟัง

เปิดใจรับฟังและยอมรับใน
ความเห็นที่แตกต่างหลากหลาย

เก็บรักษาความลับ

สะท้อนอย่างตรงไปตรงมา
โดยไม่รีบแนะนำา
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ครูตี  ยาตี ยะโกะ
โรงเรียนวังข่อยวิทยา จ .นครสวรรค์

ครูแหม่ม ละมัย ธรรมจินดา
โรงเรียนบ้านสบเตี�ยะ จ. เชียงใหม่

    นักเรียนรู้สึกว่าเราเป็นพื้นที่
ที่เขาสามารถเล่าเรื่องราว หรือ
นำาปัญหาต่างๆ มาเล่าให้เรา
ฟังได้  เราเป็นพื้นที่ปลอดภูัย
ให้กับนักเรียน

     นำาวิธุีที่ได้จากการอบรมไปใช้ เช่น 
การถามความรู้สึก การแสดงออกแทน
รูปภูาพ  ทำาให้เราสามารถวัดความรู้สึก
เด็กๆ ได้  เหมือนเรามีเครื่องมือที่จะ
สื่อสารกับเขาในเชิงความรู้สึกมากขึ้น  
นอกจากวัดระดับอารมณ์ของเด็กๆ แล้ว 
เรายังสามารถสะท้อนตัวเองได้ด้วย  
สามารถวัดระดับความรู้สึกอารมณ์ของ
ตัวเองได้ ควรปรับตัวเองในอารมณ์แบบ
ไหน เสริมแรงตัวเองได้

นำาหลักสูตร
ไปใช้ในการสอนอย่างไร?

58



พัฒนา
คุณธรรมใน
โรงเรียน 

โดย สถาบันพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม 

มูลนิธิยุวพัฒน์

ทักษะชีวิต

จำานัวนัโรีงเรีียนัค่ณธรีรีมื
ที่ี�อยู�ในัเครี่อข�าย

รี้อยพลังการีศึกษา

56  โรีงเรีียนั

จากจำานัวนัโรีงเรีียนัที่ั�งหมืด้
ในัเครี่อข�าย

ส่ถาบันัพัฒนัาโรีงเรีียนัค่ณธรีรีมื

463 โรีงเรีียนั

ภาคเร่ยนท่� 1/64 มี่โรงเร่ยนในเครือข้่าย
โรงเร่ยนคุณธ์รรมีทั�งหมีด็ 463 แห่ง และเป็น
โรงเร่ยนเครือข้่ายร้อยพลังการศึึกษา จำนวน 56 
โรงเร่ยน 

ภาคเร่ยนท่� 1/64 มี่การด็ำเนินโครงการส่ง
เสริมีการพัฒนาคุณธ์รรมีความีซึ่ื�อสัตย์สุจริตและ
พฤติกรรมีต่อต้านการทุจริตเพื�อให้สถึานศึึกษา
เป็นแบบอย่างในสังคมีจำนวน 200 โรงเร่ยน 
และผลลัพธ์์ท่� เกิด็ข้ึ�นกับนักเร่ยนจากการ 
ด็ำเนินโครงการ เช่่น มี่ความีเข้้าใจในคุณค่าข้อง 
ความีซึ่ื�อสัตย์ ยึด็มีั�นในความีถึูกต้อง และมี่ 
ความีรับผิด็ช่อบต่อตนเองและผู้อื�น

ภาพรวมและพลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
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ในภาคเร่ยนท่� 1/2564 มี่โรงเร่ยนคุณธ์รรมีท่�ได็้รับการนิเทศึ
จากนิเทศึอาสา จำนวน 399 แห่ง เนื�องจากสถึานการณ์โควิด็-19 
จึงมี่การปรับเปล่�ยนแนวทางการพัฒนาคุณธ์รรมีให้สอด็คล้องกับ
สถึานการณ์ด็ังกล่าว ด็ังน่�

การปรับรูปแบบการจัด็กิจกรรมีเป็นส่งเสริมีความีด็่ท่�บ้าน  
 และนำคุณธ์รรมีไปปฏิิบัติในช่่วิตประจำวัน

ส่งเสริมีบทบาทพ่อแมี่ผู้ปกครองด็้านพัฒนาคุณธ์รรมี
ปรับปรุงเป�าหมีาย กำหนด็พฤติกรรมีบ่งช่่�เช่ิงบวก และออกแบบ 

 โครงงานคุณธ์รรมีให้สอด็คล้องกับสถึานการณ์โควิด็ 
ข้ยายผลการด็ำเนินโครงการสู่ชุ่มีช่น และสร้างเครือข้่าย 

 ความีร่วมีมีือจากองค์กรภายนอก

โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต
และพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตเพื่อให้สถานศึกษา

เป็นแบบอย่างในสังคม

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากดำาเนินโครงการฯ กับนักเรียนมีดังนี้

ยึดมั่นใน
ความถูกต้อง

มีความมั่นใจ
กล้าหาญ

รู้จัก
ผิด ชอบ

ชั่วดี
รับผิดชอบ
ต่อตนเอง
และผู้อื่น

เป็นผู้นำา
ในการ

ไม่ทำาผิด

เข้าใจในคุณค่า
ของคุณธรรม
ความซื่อสัตย์
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โครงการร้อยพลังการศึึกษา จัด็กิจกรรมี
แนะนำเครื�องมีือ Learn Education วิช่า
คณิต/ วิทย์ และ  Winner English วิช่า
ภาษาอังกฤษ  เมีื�อวันท่� 18 / 25 ก.ย. 
และ 1 ต.ค. 64 ให้กับโรงเร่ยนในเครือ
ข้่ายมีูลนิธ์ิยุวพัฒน์และเครือข้่ายร้อยพลัง
การศึึกษา รวมี 57 โรงเร่ยน  โด็ยมี่ผู้สนใจ
เข้้าร่วมี 273 คน  โด็ยหลังจากเสร็จสิ�น
กิจกรรมี มี่โรงเร่ยนตอบรับเข้้าร่วมีทด็ลอง
ใช่้งานเครื�องมีือทั�ง 2 เครื�องมีือ ในเทอมี 
2/64 รวมี 29 โรงเร่ยน

จัด็กิจกรรมีปฐมีนิเทศึผู้อำนวยการ
โรงเร่ยนในเครือข้่ายร้อยพลังการศึึกษาท่�
เข้้ารับตำแหน่งใหมี่ในปีการศึึกษา 2564 
ผ่านระบบออนไลน์ เพื�อแลกเปล่�ยนเร่ยน
รู้ในด็้านการตั�งเป�าหมีายในการพัฒนา
นักเร่ยนและความีคาด็หวังต่อการทำงาน
ร่วมีกันในโครงการฯ โด็ยมี่ผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ และครูเข้้าร่วมีทั�งหมีด็ 
16 ท่านจาก 16 โรงเร่ยน เมีื�อวันท่� 23 
ธ์ันวาคมี 2564

กิจกรรม
ร้อยพลัง
การศึกษา 

แนะนำาเครื่องมือการเรียน
การผ่านสื่อดิจิทัล

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
ผู้อำานวยการโรงเรียน

ในเครือข่าย
ร้อยพลังการศึกษา
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ร้อยพลังการศึึกษาจัด็อบรมีเช่ิงปฏิิบัติ
การ workshop online ร้อยพลังเพื�อน
ครู เช่ิญช่วนคุณครูและผู้อำนวยการ 

ธ์นาคารยูโอบ่ ประเทศึไทยร่วมีกับ
โครงการร้อยพลังการศึึกษา เปิด็ตัวหลักสูตร
การเงินออนไลน์ “UOB Money 101 Teen 
Edition วัยรุ่นเก่งการเงิน” มีุ่งสร้างทักษะ
ความีรู้และภูมีิคุ้มีกันด็้านการเงินให้กับ
นักเร่ยนทั�วประเทศึ เพื�อยกระด็ับคุณภาพ
ช่่วิตเด็็กไทยให้มี่ความีรู้เรื�องการเงิน สามีารถึ
วางแผนอนาคตได็้อย่างมี่ประสิทธ์ิภาพ

เติมพลัง ติดอาวุธ
สู่การสร้าง

“ห้องเรียนแห่งความสุข”
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ร้อยพลังเพื่อนครู

วัยรุ่นเก่งการเงิน
โครงการ “UOB Money 101 Teen Edition”

โรงเร่ยนในเครือข้่ายร้อยพลังฯ เพื�อเสริมี
สร้างศึักยภาพ และเป็นพื�นท่�แลกเปล่�ยน
เร่ยนรู้และแลกเปล่�ยนประสบการณ์ เพื�อ
นำไปปรับใช่้ในการทำงานบริหารจัด็การ
โรงเร่ยนและพัฒนาการเร่ยนการสอนต่อ
ไป  มี่โรงเร่ยนท่�สนใจเข้้าร่วมีอบรมี 45 
โรงเร่ยน โด็ยหัวข้้อการอบรมี  อาทิ

 สอนออนไลน์ยังไงให้ปังด็้วยพลัง 
 เทคโนโลย่

 สอนสนุกถึูกใจผู้เร่ยน ด็้วยห้องเร่ยน
 สร้างสรรค์
 หลักสูตรฐานสมีรรถึนะ กับการบริหาร
 โรงเร่ยนมีุมีมีองใหมี่
 ออกแบบการสอนฐานสมีรรถึนะ กับ
 ห้องเร่ยนในมีุมีมีองใหมี่
 สอนยังไงให้ใจเราไมี่ป่วย ช่วน 

 ออกกำลังกายสุข้ภาพใจ 
 ภารกิจพิช่ิตการเงิน ใครๆ ก็ทำได็้
 สื�อสารอย่างสร้างสรรค์
 สอนแบบไมี่สอน
 โด็ยเริ�มีการอบรมีตั�งแต่เด็ือนตุลาคมี 

2564 - มีกราคมี 2565 การีด้ำาเนัินัโครีงการีในั เที่อมื 2/64 
มืีนัักเรีียนัที่ี�ได้้เรีียนัรีู้จำานัวนั 745 คนั 
ในั 15 โรีงเรีียนั
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โครงการสร้าง
ความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน

เพื่อบูรณาการ
การเรียนรู้สู่การ

พัฒนาทักษะ อาชีพ 
COMMUNITY 

ENGAGEMANT

เนื�องจากสถึานการณ์โควิด็ – 19  การ
เร่ยนการสอนเป็นไปในรูปแบบออนไลน์ 
ส่งผลให้ไมี่มี่คาบแนะแนวและคาบชุ่มีนุมี 
จึงไมี่สามีารถึจัด็กิจกรรมีในโรงเร่ยนได็้ตามี
แผนงาน โด็ยมี่การปรับรูปแบบบางกิจกรรมี
ในรูปแบบออนไลน์ทด็แทน โด็ยมี่ความี
คืบหน้าและกิจกรรมีในปี 2564 ด็ังน่�

แผนงานข้ยายการเข้้าร่วมีโครงการฯ 
ในปีการศึึกษา 2564 เพิ�มีจำนวนโรงเร่ยน 
4 โรงเร่ยน โด็ยมีูลนิธ์ิฯ ได็้ลงพื�นท่�สำรวจ
โรงเร่ยน หน่วยงานและสถึานประกอบการ
ท้องถึิ�นเพื�อประเมีินความีเป็นไปได็้และ
ความีพร้อมีในการเข้้าร่วมีโครงการฯ

สร้างการ
มีส่วนร่วม
ของชุมชน
เพื่อพัฒนา

เยาวชน
ในท้องถิ่น 

ภาพรวม
ในปี 2564 

การขยายความร่วมมือ

จำานัวนัโรีงเรีียนั
ที่ี�เข้ารี�วมืโครีงการีฯ

4 โรีงเรีียนั
1.  โรีงเรีียนัแมื�วินัส่ามืัคคี 
 จ. เช้ียงใหมื�
2.  โรีงเรีียนัรีวมืมืิต้รีวิที่ยา 
 จ.บ่รีีรีัมืย์
3.  โรีงเรีียนัห้วยกรีะเจาพิที่ยาคมื 
 จ. กาญ่จนับ่รีี
4.  โรีงเรีียนับ้านัเวียงฝาง 
 จ. เช้ียงใหมื�

4 โรีงเรีียนั
1.  โรีงเรีียนัพรีะแที่�นัด้งรีัง 
 พิที่ยาคารี จ. กาญ่จนับ่รีี
2.  โรีงเรีียนับ้านัป็รี่อคันั 
 จ. ศรีีส่ะเกษ
3.  โรีงเรีียนัห้างฉัต้รีวิที่ยา 
 จ. ลำาป็าง
4.  โรีงเรีียนัพนัมืที่วนัอ่ป็ถัมืภ์ 
 จ. กาญ่จนับ่รีี

ป็ี 2563 

ป็ี 2564 
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มืีโรีงเรีียนัเรีิ�มืด้ำาเนัินัการีแล้ว 
6 โรีงเรีียนั และอีก 2 โรีงเรีียนัช้ะลอ

การีด้ำาเนัินัโครีงการีฯ 
เนั่�องจากส่ถานัการีณ์โควิด้-19

ส่�วนัหนัึ�งจากการีลงพ่�นัที่ี�
ส่ำารีวจช้่มืช้นั 

โรีงเรีียนัที่ี�รี�วมืโครีงการี 

8 โรีงเรีียนั

ความืรี�วมืมื่อช้่มืช้มื 

13 แห�ง

ไร่เยาวรัตน์ (เพาะเห็ด)
จ.ลำาปาง

กลุ่มทอผ้าปรือคัน
ตะวันออก 

จ.ศรีสะเกษ

ข้าวแต๋นณภัค
จ.ลำาปาง

สวนมะม่วงผู้ใหญ่สมัย
จ. ศรีสะเกษ

“ฝ่ึกทำาเกษตรยังไง
ให้เหมือนได้เล่นของเล่น”

“ศิษย์เก่าห้างฉััตร 
นักธุุรกิจข้าวแต๋นนำ้าแตงโม”

“จากต้นละ 100
สู่ต้นละ 1,000

สวนมะม่วงคุณลุงสมัย”

“ออกแบบลวดลาย
ได้ไม่สิ้นสุด

บนผ่้าไหมมัดหมี่”
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กิจกรรมีถึอด็บทเร่ยนการด็ำเนินงาน
โครงการฯ ในปี 2563 สรุปผลลัพธ์์การ
เร่ยนรู้ ความีเปล่�ยนแปลง ท่�เกิด็ข้ึ�นกับ ครู 
นักเร่ยน และชุ่มีช่นท่�ร่วมีในโครงการฯ  
รวมีถึึงการทำงานร่วมีกันในปีท่�ผ่านมีา  เพื�อ
วางแผนงานความีต่อเนื�องโครงการฯ ในปี 
64 ข้อง 3 โครงการนำร่อง ด็ังน่�

โรงเร่ยนแม่ีวินสามีัคค่ “กิจกรรมี 
English for Hospitality

โรงเร่ยนรวมีมิีตรวิทยา “กิจกรรมี  
English for Everyday Life”

โรงเร่ยนห้วยกระเจาพิทยาคมี “กิจกรรมี
ค้นหาตัวตน ค้นพบอาช่่พ”

14 ธ์.ค. 64: จัด็กิจกรรมีออนไลน์ร่วมี
กับ โ ร ง เ ร่ ยนห้ วยกระ เจ าพิทยาคมี 
จ.กาญจนบุร่ ในหัวข้้อ “การเลือกคณะเร่ยน
ต่อในระด็ับมีหาวิทยาลัย” มี่นักเร่ยนระด็ับ
ช่ั�น มี.6 จำนวน 48 คนเข้้าร่วมีกิจกรรมี

กิจกรรม
ในปี 2564

ONLINE
WORKSHOP

คุณครูอภิปลาย เข็มเพ็ชร์
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
“กิจกรรม ค้นหาตัวตน ค้นพบอาชีพ”

การทำางานร่วมกับชุมชนทำาให้
เห็นบริบทของชุมชนมากขึ้น เห็น
ทัศนคติของสถานประกอบการ
ว่าเขาให้ความสำาคัญในการ
พัฒนานักเรียน ทำาให้อุ่นใจว่า
ชุมชนไม่ทิ้งนักเรียนและโรงเรียน
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จัด็ประชุ่มีเพื�อแลกเปล่�ยนเร่ยนรู้
ประสบการณ์ในการด็ำเนินโครงการ CE 
กับโรงเร่ยนทั�ง 8 แห่ง ในเทอมี 1/2564 
โด็ยมี่การนำเสนอรูปแบบกิจกรรมีท่�โรงเร่ยน
อยากพัฒนาเอง เช่่น การให้นักเร่ยนเป็น
วิทยากรให้กับเพื�อน การสำรวจภาค่ชุ่มีช่น 
และการพัฒนากิจกรรมีการเร่ยนรู้แบบ 
online เป็นต้น มี่คุณครูเข้้าร่วมี 21 คน 
ภาค่ชุ่มีช่น จำนวน 2 องค์กร จาก 
มีหาวิทยาลัยราช่ภัฎบุร่รัมีย์ และไฉไล 
ออร์คิด็ ร่สอร์ท เมีื�อวันท่� 19 ต.ค. 64

ผู้ลจากการีจัด้ป็รีะช้่มืแลกเป็ลี�ยนัเรีียนัรีู้
ป็รีะส่บการีณ์โครีงการีฯ

ส่ิ�งที่ี�ครีูอยากพัฒนัา
ในัโครีงการี

Community Engagement

รีูป็แบบกิจกรีรีมื
ที่ี�เป็็นั online

พัฒนัานัรี.แกนันัำา
/ นัรี.เป็็นัวิที่ยากรี

จัด้กิจกรีรีมื
ลงพ่�นัที่ี�

นัักเรีียนัส่ามืารีถ
นัำาความืรีู้

ไป็ป็รีับใช้้ได้้พัฒนัาจ่ด้รี�วมื
รีะหว�างนัักเรีียนั

และช้่มืช้นั

นัักเรีียนัส่นัใจ
พัฒนัาที่ักษะ
ภาษาอังกฤษ

ภาคีช้่มืช้นัส่ามืารีถ
ให้มื่มืมืองที่ี�
หลากหลาย

นัักเรีียนั
ให้ความืส่ำาคัญ่

กับการีวางแผู้นัช้ีวิต้
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มีูลนิธ์ิฯ ได็้จัด็ทำแบบสำรวจโรงเร่ยน
ในเครือข้่ายฯ เพื�อเก็บข้้อมีูลโรงเร่ยนใน
ประเด็็นการพัฒนานักเร่ยน ความีต้องการ 
สิ�งท่�ข้าด็ รวมีถึึงปัญหาและอุปสรรคข้อง
นักเร่ยน โด็ยมี่กลุ่มีผู้ตอบแบบสำรวจ ด็ังน่�
ผู้อำนวยการโรงเร่ยน หัวหน้าฝั่ายวิช่าการ 
ครูแนะแนว ครูผู้ด็ูแลระบบช่่วยเหลือ
นักเร่ยน สรุปข้้อมีูลได็้ด็ังน่�

การทำาแบบสำารวจ
โรงเรียนในเครือข่าย

มูลนิธิยุวพัฒน์ 
ปี 2564

จำานัวนัโรีงเรีียนัที่ี�ต้อบแบบส่ำารีวจ

722โรีงเรีียนั
คิด้เป็็นั 44 % จากจำานัวนัส่ถานัศึกษาที่ี�ส่�งแบบส่ำารีวจ

ที่ั�งหมืด้ 1,643 โรีงเรีียนั
(ส่ำารีวจรีะหว�าง มืีนัาคมื - ต้้นัเด้่อนัเมืษายนั 2564) 

ผลสำารวจกลุ่มผู้อำานวยการโรงเรียน
มีผู้ตอบแบบสำารวจ 453 โรงเรียน

สิ่งที่ผู้อำานวยการโรงเรียนต้องการบอกหรือสร้างการรับรู้ให้กับสังคม

85.2%

55.4%

51.1%

ปัญหาความยากจนและความเป็นอยู่ของนักเรียน โดยระบุปัญหาดังนี้
1. นักเรียนมีฐานะยากจน ขาดโอกาส 43.5%
2. ผู้ปกครองมีรายได้น้อย รายได้ไม่แน่นอน ไม่มั่นคง 30.3%
3. ครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่น พ่อแม่หย่าร้าง 14.5%

ปัญหาสังคมที่นักเรียนต้องเผชิญ โดยระบุปัญหาดังนี้
1. ปัญหายาเสพติด 32.7 %
2. ครอบครัวไม่อบอุ่น แตกแยก หย่าร้าง 25.5%
3. นักเรียนติดสื่อออนไลน์ไม่เหมาะสม 16.7%

ปัญหาการเรียนการสอน โดยระบุปัญหาดังนี้
1. นักเรียนขาดการเอาใจใส่การเรียน  28.6 %
   ขาดความรู้ ขาดแรงจูงใจ
2. โรงเรียนขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน 22.5%
3. โรงเรียนขาดแคลนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 17.7%
    สัญญาณอินเทอร์เน็ต

อยากบอกเกี่ยวกับ

อยากบอกเกี่ยวกับ

อยากบอกเกี่ยวกับ
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ผลสำารวจกลุ่มผู้อำานวยการโรงเรียน
มีผู้ตอบแบบสำารวจ 453 โรงเรียน

ความพร้อมในการการเรียนการสอนแบบออนไลน์
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

การเรียนการสอน
ในช่วงสถานการณ์โควิด 19

ครูไม่พร้อมเนื่องจาก ( 3 ลำาดับแรก)
1. สถานศึกษายังขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัย  31.6%
2. ครูขาดทักษะการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย 29.8%
3. ครูยังขาดความเข้าใจ และขาด 15.8% 
    ประสบการณ์การจัดการสอนออนไลน์

นักเรียนไม่พร้อมเนื่องจาก ( 3 ลำาดับแรก)
1. นักเรียนขาดอุปกรณ์เรียนออนไลน์ 67.3 %
    หรือเครื่องที่ใช้งานอยู่ มีสมรรถนะไม่ดีพอ
2. นักเรียนมีปัญหาอินเทอร์เน็ต 39.8%
    หรือไม่มีอินเทอร์เน็ต
3. ครอบครัวของนักเรียนไม่ได้เอาใจใส่  8.4%
    หรือให้นักเรียนช่วยหารายได้

อุปกรณ์ในสถานศึกษาไม่พร้อมเนื่องจาก ( 3 ลำาดับแรก)
1. ขาดอุปกรณ์การสอนออนไลน์ 31.9 %
    อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
2. ขาดงบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์  20.4%
    ราคาอุปกรณ์สูง
3. โรงเรียนขาดแคลนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  15.7%
    สัญญาณอินเทอร์เน็ต

อุปกรณ์ในสถานศึกษา นักเรียน ครู

56.5%
49.4%

86.8%

42.3%
49.9%

12.6%
1.3% 0.7% 0.7%

พร้อม
ไม่พร้อม

ไม่ตอบข้อนี้
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ผลสำารวจกลุ่มผู้อำานวยการโรงเรียน
มีผู้ตอบแบบสำารวจ 453 โรงเรียน

การปรับตัวในช่วงการแพร่ระบาด
รอบแรกและรอบใหม่ มีความเหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 
(ปลายเปิด)

การเรียนการสอน
ในช่วงสถานการณ์โควิด 19

สถานศึกษาสามารถปรับตัว
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ดีขึ้น

ครูมีความชำานาญมากขึ้น
แก้ไขปัญหาการเรียนออนไลน์ได้ดีขึ้น

นักเรียนเรียนรู้ได้มากขึ้น
มีความพร้อมมากขึ้น

มีมาตรการป้องกันโรค การคัดกรอง
นักเรียน หากต้องมาโรงเรียน

เตรียมอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ต
ให้พร้อมสำาหรับเรียนออนไลน์

21.3%

20.2%

19.4%

10.8%

6.8%
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ผลสำารวจกลุ่มครูแนะแนว/ ครูผู้ดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียน
มีผู้ตอบแบบสำารวจ 576 โรงเรียน

ปัญหาจากทางบ้าน 5 ลำาดับแรก
( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1.  รายได้ผู้ปกครองไม่พอ 91.8%
 กับรายจ่ายในบ้าน
2.  ฐานะยากจน/ไม่มีเงิน 86.8%
3. อาชีพของผู้ปกครองไม่มั่นคง 85.6%
4.  ภาระหนี้สินของทางบ้าน 73.4%
5.  ครอบครัวไม่อบอุ่น/ 61.5%
 พ่อแม่ทะเลาะกัน

ปัญหาพฤติกรรม 5 ลำาดับแรก
( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1.  ติด เกมส์/มือถือ โซเชียลมีเดีย 92.4%
2.  แกล้งเพื่อน/ล้อเพื่อน/ 52.8%
 ทะเลาะกับเพื่อน
3.  ติดเพื่อน/ติดแฟน 47.0%
4.  แว้นมอเตอร์ไซค์ 32.6%
5.  ก้าวร้าว/ใช้ความรุนแรง/ 30.6%
 ตีกัน/ชกต่อย

สาเหตุหลัก 5 ลำาดับแรก
( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1.  ปัญหาความประพฤติ 91.8%
2. ปัญหาการเรียน 86.8%
3. ปัญหาในครอบครัว 85.6%
4. ปัญหาความยากจน 73.4%
5.  ออกไปทำางาน 61.5%

ปัญหาด้านอารมณ์ 5 ลำาดับแรก
( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. วิตกกังวล/กลัว 67.7%
2.  เครียด 63.2%
3. ซึมเศร้า 34.2%
4.  ทำาร้ายตัวเอง 8.5%
5.  การควบคุมอารมณ์/ใจร้อน 1.7%

ปัญหาที่นักเรียนต้องเผชิญแบ่งกลุ่มปัญหาดังนี้ การหยุดเรียนหรือลาออกกลางคัน
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ครูที่เรียนจบ
แนะแนวโดยตรง

ครูที่ปรึกษา

ครูประจำาชั้น

ครูที่สามารถ
สอนแนะแนวได้

ครูผู้ดูแลระบบ
ช่วยเหลือนักเรียน

ครูที่อบรม
a-chieve

43.9%

31.1%

23.4%

7.6%

0.2%

0.2%

ผลสำารวจกลุ่มครูแนะแนว/ ครูผู้ดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียน
มีผู้ตอบแบบสำารวจ 576 โรงเรียน

ใครคือผู้ที่สอนคาบแนะแนว 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

โรงเรียนมีหลักสูตรแนะแนว 
และ มีคาบสอนแนะแนวเป็นประจำาหรือไม่

จำานวนคาบแนะแนวที่สอนได้จริง
ต่อภาคเรียน

หลักสูตรและคาบสอนวิชาแนะแนว

โรง
เรีย

นม
ัธย

ม
โรง

เรีย
นป

ระถ
ม

แล
ะข

ยา
ยโ

อก
าส

หลักสูตรแนะแนว คาบวิชาแนะแนว

คาบวิชาแนะแนวหลักสูตรแนะแนว

83%

57%

93%

98%

17%

43%

7%

2%

มี

1-10 คาบต่อภาค

11-20 คาบต่อภาค

มากกว่า 20 คาบต่อภาค

ไม่มี

12.7%
10.8%

76.5%
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เรื่องเล่า
ร้อยพลังฯ 

นายพงษ์เทพ เจริญไทย 
ผู้อำานวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม
จ.นครสวรรค์

“เด็กที่มาที่นี่คือเด็กรอบนอก แค่มา
เรียนก็โอเคแล้ว แต่เราสร้างโอกาสให้
เขา นอกจากได้เรียนรู้คณิต วิทย์ อังกฤษ
แล้ว การที่เด็กมีจำานวนชั่วโมงเรียนที่
ได้ใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้น ความคล่อง 
ความไม่กลัวคอมฯ ก็มากขึ้น”
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โรงเร่ยนพยุหะพิทยาคมี ตั�งอยู่ท่�อำเภอ
พยุหะค่ร่ จังหวัด็นครสวรรค์ เมีื�อ 4 ปี
ก่อนตอนท่� ผอ.พงษ์เทพ เพิ�งย้ายมีาโรงเร่ยน
แห่งน่�มี่นักเร่ยนอยู่ 589 คน แต่ปัจจุบัน
จำนวนนักเร่ยนเพิ�มีข้�ึนรวมีแล้วมีากกว่า 
700 คน แต่กว่าท่�โรงเร่ยนจะสร้างการ
เปล่�ยนแปลงท่�เกิด็ข้ึ�นกับนักเร่ยน และ 
ความีเช่ื�อมีั�นข้องคนในชุ่มีช่นอย่างทุกวันน่� 
ก็ต้อง อาศึัยความีร่วมีมีือร่วมีใจข้องคุณครู 
การมี่ส่วนร่วมีกับองค์กรภายนอก และการ
บริหารจัด็การข้องผู้อำนวยการโรงเร่ยนท่�
จะเอาช่นะอุปสรรคต่างๆ ท่�ผ่านเข้้ามีา จาก
วันแรกท่�ครูไมี่คล่อง คอมีฯไมี่พอ เมีื�อเด็็ก
ได็้ประโยช่น์ โรงเร่ยนก็พร้อมีเด็ินหน้า

4 ปีที่ร่วมร้อยพลัง
สร้างโอกาสทางการศึกษา

กับ 6 เครื่องมือ
ในการพัฒนาเยาวชน 

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 
จ.นครสวรรค์

(คลิกภาพ เพื่ออ่านเพิ่มเติม)
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เกวลิน 
นักเรียนห้องเรียนดิจิทัล
Learn Education ชั้น ม.4

“เกรดคณิตดีขึ้นค่ะ หนูเป็น
คนอ่อนเลขมาก ไม่ชอบคิด
เลข จากที่ได้ 2.5 ก็ได้ 3.5 
ได้ 4 ทำาให้หนูเปลี่ยนความ
คิด จากที่เกลียดการคิดเลข
ที่สุดในโลก แต่ก็รู้สึกว่า
ถ้าเราตั้งใจกับมันจริงๆ เรา
เข้าใจ มันก็ทำาได้” 
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ร้อยพลังการศึกษา 
ความร่วมมือ
เพื่อพัฒนา
การศึกษา

เยาวชนไทย 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ
www.tcfe.or.th
facebook.com/thailandCollaboration-
ForEducation
tcfe@ybf.premier.co.th
LineID @TCFE
โทร 023011117
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งานพัฒนาเยาวชน 
“โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม”
โดยสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
มูลนิธิยุวพัฒน์

“โครงการพัฒนาโรงเร่ยนคุณธ์รรมี” 
เป็นโครงการท่�ส่งเสริมีการสร้างคุณงามี
ความีด็่ให้เกิด็ข้ึ�นในโรงเร่ยน โด็ยเน้น
กระบวนการมี่ส่วนร่วมีผ่านโครงงานคุณธ์รรมี 
(Moral Project) ในการเร่ยนรู้และปฏิิบัติ
จริงข้องนักเร่ยน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง 
คณะกรรมีการสถึานศึึกษา และชุ่มีช่น 
โด็ยการให้คำปรึกษาครูแกนนำ นักเร่ยน
แกนนำ และผู้บริหารโรงเร่ยน เพื�อผลักด็ัน
ให้โครงงานประสบความีสำเร็จ สามีารถึลด็
ปัญหาพฤติกรรมีท่�ไมี่พึงประสงค์ สร้างวินัย
และความีรับผิด็ช่อบให้เกิด็ข้ึ�น นักเร่ยนมี่
พฤติกรรมีเปล่�ยนแปลงไปในทิศึทางท่�ด็่
ตามีท่�โรงเร่ยนต้องการ
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ภาพรวมและ
ความคืบหน้าโครงการฯ

ในปี 2564 ท่�ผ่านมีา ประเทศึไทยยงัคงต้องมีก่ารปรบัตวั 
อย่างต่อเนื�องตามีสถึานการณ์การแพร่ระบาด็ข้องโรคไวรัส
โคโรนาสายพันธ์ุ์ใหมี่ หรือโควิด็-19 (COVID-19) สถึาน
ศึึกษาทั�วประเทศึหลายแห่งต้องมี่การปรับเปล่�ยนรูปแบบ
การเร่ยนการสอนจากออนไซึ่ต์ มีาเป็นออนไลน์ หรือออน
แฮนด็์ อย่างไรก็ตามี เพื�อให้การด็ำเนินงานด็้านการพัฒนา
โรงเร่ยนคุณธ์รรมียังคงมี่การด็ำเนินงานได็้อย่างต่อเนื�อง
ภายใต้สถึานการณ์ด็ังกล่าว สถึาบันพัฒนาโรงเร่ยนคุณธ์รรมี 
มีูลนิธ์ิยุวพัฒน์ จึงได็้ปรับเปล่�ยนแนวทางการด็ำเนินงาน
ตามีภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ให้มี่ความีเหมีาะสมี
และสอด็คล้องกับสถึานการณ์ด็ังกล่าว เช่่น การสนับสนุน
ให้นิเทศึอาสาปรับเปล่�ยนรูปแบบการนิเทศึโรงเร่ยนมีาเป็น
แบบออนไลน์ ทั�งในส่วนท่�สถึาบันด็ำเนินการให้กับนิเทศึ
อาสา หรือทางโรงเร่ยนบริหารจัด็การเอง เป็นต้น โด็ยคำนึง
ถึึงประโยช่น์ท่�โรงเร่ยนแต่ละแห่งจะได็้รับจากกระบวนการ
พัฒนาโรงเร่ยนคุณธ์รรมีเป็นหลัก ซึ่ึ�งอาจสรุปผลการด็ำเนิน
งานข้องสถึาบันพัฒนาโรงเร่ยนคุณธ์รรมี มีูลนิธ์ิยุวพัฒน์ 
ในปี 2564 ได็้ด็ังน่�

ในปี 2564 ได้รับความกรุณา
ต่ อ เนื่ อ งจากผู้ เ ชี่ ย วชาญ
แ ล ะ ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ที่ มี จิ ต
ส า ธ า ร ณ ะ ยิ น ดี ส ล ะ เ ว ล า
เข้ามาช่วยการดำาเนินงาน
ของสถาบันฯ ในฐานะนิเทศ
อาสาทั้งหมด 54 คน และ
วิทยากรอาสาอีก 27 คน 
เพื่ อขับ เคลื่ อนการดำ า เนิน
การด้านการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมให้แก่ โรงเรียนที่
เ ข้ า ร่ วม โครงการทั้ งหมด 
463 แห่ง (ตัวเลขจำานวน
โรงเรียนคุณธรรม ภาคเรียน 
ที่ 1/2564)

จำานัวนัโรีงเรีียนัในัโครีงการีฯ
(ข้อมืูล ณ ภาคเรีียนัที่ี� 1/64)

ความืรี�วมืมื่อจากอาส่าส่มืัครี
เพ่�อขับเคล่�อนัการีด้ำาเนัินัการี

ด้้านัการีพัฒนัาโรีงเรีียนัค่ณธรีรีมื

463 
โรีงเรีียนั

นัิเที่ศอาส่า

54 คนั

วิที่ยากรีอาส่า

27 คนั

โรีงเรีียนัป็รีะถมืศึกษา    113  แห�ง 
โรีงเรีียนัขยายโอกาส่     166  แห�ง 
โรีงเรีียนัมืัธยมืศึกษา     145  แห�ง 
อาช้ีวศึกษา 37  แห�ง 
และอ่�นัๆ  2  แห�ง
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สนับสนุนการทำงานข้องนิเทศึ
อาสาในการนิเทศึโรงเร่ยน
คุณธ์รรมีครบทุกแห่ง (ภาค

เร่ยนท่� 1/2564 และภาคเร่ยนท่� 2/2564) ทั�ง
ในรูปแบบออนไซึ่ต์และออนไลน์ ตามีสถึานการณ์
การแพร่ระบาด็ข้องโควิด็ในพื�นท่�ข้องโรงเร่ยน
แต่ละแห่ง เพื�อช่่วยให้การทำงานข้องนิเทศึอาสา
ทุกท่านในการให้คำปรึกษาแก่บุคลากรข้อง
โรงเร่ยนท่�เข้้าร่วมีโครงการ ส่งผลต่อการเพิ�มี
ความีรู้ความีเข้้าใจและประสิทธ์ิภาพการข้ับ
เคลื�อนการพัฒนาโรงเร่ยนคุณธ์รรมีเพิ�มีข้ึ�น
 

การพัฒนาโรงเร่ยนคุณธ์รรมี
ให้เป็นแหล่งเร่ยนรู้ ระยะท่� 1 
(2564) เพื�อเป็นสถึานท่�ศึึกษา

ด็ูงานการพัฒนาโรงเร่ยนคุณธ์รรมี มี่การจัด็ทำ
เกณฑ์์พิจารณา และสนับสนุนทุนพัฒนาแหล่ง
เร่ยนรู้ให้แก่โรงเร่ยนคุณธ์รรมีท่�ได็้รับการคัด็
เลือก จำนวน 30 แห่ง เช่่น การพัฒนาบรรยากาศึ
ภายในโรงเร่ยนให้เหมีาะสมี การพัฒนาสื�อ
ประช่าสัมีพันธ์์อย่างทั�วถึึง การพัฒนาบุคลากร
ข้องโรงเร่ยนให้มี่ทักษะในการนำเสนอผลงาน 
การถึอด็ประสบการณ์ และองค์ความีรู้การ 
ทำโครงงานคุณธ์รรมีข้องโรงเร่ยนท่�เป็นแหล่ง
เร่ยนรู้ และการข้ยายผลสู่ครอบครัวและชุ่มีช่น 
เป็นต้น

การฝัึกอบรมีบุคลากรโรงเร่ยน
ใหมี่ท่�เข้้าร่วมีโครงการปี 2564 
จำนวน 57 แห่ง และการฝัึก
อบรมีบุ คล ากร ใหมี่ ข้อ ง โ ร ง เ ร่ ยน เด็ิ มี 
(ผู้บริหาร ครูแกนนำ และนักเร่ยนแกนนำ) เพื�อ
ให้มี่ความีรู้และนำหลักการ และกระบวนการ 
4+6 โมีเด็ล ไปประยุกต์ใช่้ได็้สำเร็จ ทั�งน่� รูป
แบบการอบรมีเป็นการจัด็แบบออนไลน์ เพื�อ
ลด็ความีเส่�ยงให้กับผู้เข้้ารับการอบรมีจาก
สถึานการณ์โควิด็
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การประชุ่มีสัมีมีนานิเทศึอาสา
ประจำปี 54 คน ผ่านระบบ
ออนไลน์ นอกจากจะช่่วยเพิ�มี

ความีปลอด็ภัยจากการแพร่ระบาด็ข้องโควิด็-19 
แล้ว ยังช่่วยเพิ�มีประสิทธ์ิภาพด็้านต้นทุนข้อง
การด็ำเนินงานส่วนน่� เพื�อนำงบประมีาณไปใช่้
ในการข้ับเคลื�อนการพัฒนาโรงเร่ยนคุณธ์รรมี
ด็้านอื�นๆ รวมีทั�งผู้ท่�เข้้าร่วมีประชุ่มียังได็้รับ
ความีสะด็วกในแง่ข้องการท่�ไมี่ต้องเด็ินทางไกล
เพื�อมีาเข้้าร่วมีประชุ่มี ซึ่ึ�งช่่วยลด็ความีเส่�ยงข้อง
การระบาด็ข้องโควิด็-19 
 
จัด็งานแลกเปล่�ยนเร่ยนรู้หรือ
กิจกรรมี KM ออนไลน์ สำหรับ
โรงเร่ยนท่�คัด็เลือก จำนวน 30 
แห่ง จากโรงเร่ยนทั�งหมีด็ท่�เข้้าร่วมีโครงการ 
CG Fund จำนวน 200 แห่ง เมีื�อวันท่� 18 
ตค. 2564 โด็ยมี่ผู้สนใจเข้้าช่มีกิจกรรมีครั�งน่�
ทั�ง 6 ห้อง ตลอด็ทั�งงานมีากกว่า 10,000 ราย 
(viewers) รวมีทั�งการเข้้าร่วมีงาน Good 
Society Summit 2021 ในรูปแบบการจัด็
เสวนาออนไลน์ ในหัวข้้อ “ความีท้าทายข้องการ
พัฒนาคุณธ์รรมีจากสถึานศึึกษาสู่สังคมี” 

การพัฒนาองค์ความีรู้ด็้านวิช่าการ
ในการพัฒนาโรงเร่ยนคุณธ์รรมี 
ทั� งการแสวงหาความีรู้จาก
โรงเร่ยนคุณธ์รรมีท่�เข้้าร่วมีโครงการ และองค์
ความีรู้จากภายนอกเก่�ยวกับการพัฒนาโรงเร่ยน
คุณธ์รรมี ในปี 2564 มี่จำนวน 2 โครงการ 
ได็้แก่ โครงการพัฒนาบุคลากรครูด็้านการ
ประเมีินคุณธ์รรมีข้องนักเร่ยน ระยะท่� 1 (จัด็
ทำหลักสูตรอบรมีครูฯ เสร็จเร่ยบร้อยแล้ว) และ
โครงการส่งเสริมีนวัตกรรมีพัฒนาโรงเร่ยนคุณ
ธ์รรมีฯ (รวบรวมีข้้อมีูลและแนวทางการด็ำเนิน
งานเร่ยบร้อยแล้ว) 

การพัฒนาสื�อด็ิจิทัลเพื�อการ
พัฒนาโรงเร่ยนคุณธ์รรมีให้
ตอบโจทย์การใช่้งานแต่ละ
ประเภทมีากข้ึ�น เช่่น การปรับ

สื�อพัฒนาความีรู้ให้มี่ความีทันสมีัยและเหมีาะ
สมีการใช่้งานในรูปแบบออนไลน์ ทั�งการอบรมี
และการนิเทศึ และการพัฒนาสื�อสังคมีออนไลน์
เพื�อเป็นช่่องทางสื�อสารหลักระหว่างผู้มี่ส่วน
เก่�ยวข้้อง เป็นต้น 
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ผลได็้ทางตรงท่�สำคัญท่�สุด็ข้องพัฒนา
โรงเร่ยนคุณธ์รรมี คือ การพัฒนาให้นักเร่ยน
และบุคลากรข้องโรงเร่ยนมี่พฤติกรรมีบ่ง
ช่่�เช่ิงบวก หรือมี่ความีประพฤติด็่เพิ�มีข้ึ�น 
และปรับลด็พฤติกรรมีท่�ไมี่พึงประสงค์ ข้ณะ
เด็่ยวกันก็ยังมี่ผลได็้ทางอ้อมีต่างๆ เช่่น 
สร้างบรรยากาศึท่�ด็่ในการแลกเปล่�ยนเร่ยน
รู้และการทำกิจกรรมีในโรงเร่ยน ครูและผู้
ปกครองมี่ความีเข้้าใจและความีร่วมีมีือกัน
มีากข้ึ�นในการด็ูแลนักเร่ยนทั�งด็้านวิช่าการ
และความีประพฤติ เพื�อช่่วยให้นักเร่ยน
เป็นคนด็่ ทั�งภายในและภายนอกโรงเร่ยน 
เป็นต้น โด็ยเฉพาะในช่่วงโควิด็ท่�การทำ
กิจกรรมี หรือโครงงานคุณธ์รรมีส่วนหนึ�ง 
เป็นการทำท่�บ้าน หรือในชุ่มีช่น แล้วจึงให้
ผู้ปกครองถึ่ายรูปหรือคลิปวิด็่โอส่งมีาให้
ครู หรือโรงเร่ยนสนับสนุนให้คุณพ่อคุณ
แมี่ เข้้ามีามี่ส่วนร่วมีในการเร่ยนการสอน
อย่างใกล้ช่ิด็มีากข้ึ�น รวมีทั�งการทำหน้าท่�
ประเมีินการทำโครงงานข้องนักเร่ยน ใน
ฐานะผู้ช่่วยครู 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริต
และพฤติกรรมต่อต้านการทุจริต โรงเรียนคูเต่าวิทยา 
จ. สงขลา เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแบบอย่างในสังคม
 โดยการสนับสนุนจากกองทุนธรรมาภิบาลไทย (CG Fund)

ณพัฒน์  นักเรียนชั้น ม. 6 
ประธานสภานักเรียน

“ภููมิใจมากครับที่เป็นส่วนหนึ่ง
ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งเบื้องหน้า 
เบื้องหลัง ปีนี้พวกเราตั้งเป้า
หมายจะยกระดับการพัฒนา
คุณธุรรมความซึ่ื่อสัตย์ สุจริต
ให้เป็นเรื่องสำาคัญอันดับต้นๆ 
ทีมงานทุกคนพร้อมจะขับ
เคลื่อนควบคู่ไปกับแนวทาง
ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง” 
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ผอ. ผาสุขสันต์ ไหมทิพย์
ผู้อำานวยการ โรงเรียนคูเต่าวิทยา จ. สงขลา

“สิ่งสำาคัญในการทำาให้เด็กเห็นคุณค่าของคุณธุรรม และฝ่ังอยู่ในหัวใจของเด็กๆ 
จนแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม เป็นนิสัยติดตัว ก็คือการเป็นแบบอย่างที่ดีของ
ผู่้ใหญ่ซึ่ึ่งอยู่รอบตัว เหมือนคำาที่ว่าแบบดีกว่าบอก จะทำาให้เด็กเรียนรู้ได้ไว และ
พร้อมที่จะลงมือปฏิิบัติอย่างจริงจัง จนเกิดเป็นความสุขแบบเรียบง่าย” 

ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
E-donation ปันบุญ สแกน QR code ผ่าน

Mobile Banking ทุกธนาคาร

www.yuvabadhanafoundation.org
/moralschools

http://www.facebook.com/Moralschool.ybf
Thanyaporn.k@ybf.premier.co.th

โทร 02 301 1238

81



งานสร้าง
การมีส่วนร่วม

ความีร่วมีมีือด็้านการศึึกษา เพื�อสร้าง
ระบบนิเวศึในการช่่วยเหลือเยาวช่นข้าด็
โอกาส

โครงการร้อยพลังการศึึกษา
ร่วมีคิด็ ร่วมีทำ ร่วมีข้ยายผล Thailand 

Social Development Forum –  
Education (TSD Forum)

งานอาสาสมีัคร

บริจาคทุนทรัพย์ ในแคมีเปญระด็มีทุน
การศึึกษา

ความีร่วมีมีือเพื�อสนับสนุนช่่วยเหลือ
ในนามีองค์กร และบุคคลทั�วไป

สร้างความร่วมมือ
Collaboration

สร้างการมีส่วนร่วม
Involvement &
Engagement
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สร้างความร่วมมือ ด้านการศึกษา เพื่อ
สร้างระบบนิเวศในการช่วยเหลือเยาวชน
ขาดโอกาส

ความร่วมมือในโครงการร้อยพลังการศึกษา

ภาค่เครือข้่ายด็้านการศึึกษาร่วมีมีือกันอย่าง
ใกล้ช่ิด็เป็นท่มีเด็่ยวเพื�อทำงานร่วมีกับโรงเร่ยน
ข้าด็โอกาส ผ่านเครื�องมีือพัฒนาการศึึกษา เพิ�มี
ประสิทธิ์ภาพข้องการเร่ยนการสอนในโรงเร่ยน
อย่างต่อเนื�อง โด็ยมี่เป�าหมีายเพื�อให้เยาวช่นไทย
ได็้เข้้าถึึงการศึึกษาท่�มี่คุณภาพและพัฒนาตนเอง
ทั�งด็้านคุณธ์รรมีจริยธ์รรมีและทักษะช่่วิต 

ภาค่การศึึกษา ได็้แก่ 1.Learn Education 
2.Teach for Thailand 3.Edutech Innova-
tion 4.a-chieve

Collaboration
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ร่วมคิด ร่วมทำา
ร่วมขยายผล
ความร่วมมือเพื่อเด็กขาดโอกาส 
ด้านการศึกษา  

มีูลนิธ์ิยุวพัฒน์ ร่วมีกับ Thailand 
Social Development Forum – Edu-
cation TSD Forum เวท่ระด็มีความีร่วมี
มีือแผนปฏิิบัติการเพื�อการพัฒนาทางสังคมี
ข้องประเทศึไทยในประเด็็นการศึึกษา เพื�อ
สรุปภารกิจร่วมี (Mission) ท่�จะทำให้เกิด็ 
Impact ใน 5 ประเด็็นหลักด็ังน่�

ความีเหลื�อมีล�ำทางการศึึกษา
ความีไมี่พร้อมีข้องโรงเร่ยนข้นาด็กลาง 
- เล็ก
จำนวนเด็็กหลุด็จากระบบ (Drop Out)
ผลกระทบต่อการศึึกษา จาก Covid-19
การพัฒนาการเร่ยนรู้ทักษะช่่วิตและ

การเป็นพลเมีืองด็่
 

มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อ“เด็กหลุดออกจากระบบ (Drop Out) และผลกระทบจาก โควิด ทางสถานี 
ไทยพีบีเอส 15 ต.ค. 64 

คลิกชม  https://www.facebook.com/ThaiPBS/videos/856501808393986
อ่านเพิ่มเติม
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นำ้าใจ และ
ความช่วยเหลือ

เพื่อเด็ก
ขาดโอกาส

( คลิกภาพ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

องค์กร ผู้ประกอบ
การและบุคคลท�ัวไป 
ร่วมี บริจาคทุนทรัพย์
จากการระด็มีทุนผ่าน
แคมีเปญ และกิจกรรมี
ต่างๆ เพื�อให้มีูลนิธ์ิฯ 
บริหารจัด็การ มีอบเป็น
ทุนการศึึกษาแก่เด็็กๆ 
ท่�ข้าด็โอกาสต่อไป

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซ้ือขายหน่วยลงทุนโรโบเวลธ์ 
จำากัด Odini ชวนนักลงทุนร่วมส่งน้องเรียนในแคมเปญ “พี่
ได้ออม น้องได้เรียน”  โดยสมัครลงทุนผ่าน Odini 0.20% 
ของยอดเงินท่ีลูกค้าทุกท่านร่วมลงทุนจะมอบเป็นทุนการ
ศึกษา ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 30 เมษายน 2564
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เพจ เขาค้อ มาราธอน จัดแคมเปญ “เท่
ได้ แถมได้บุญ” จำาหน่ายเสื้อแจ๊คเก็ต 
Limited Edition จากงาน Khaokho 
Marathon 2021 วันที่ 9 - 30 เม.ย. 
64 ที่ผ่านมา โดยบริจาคตัวละ 100 บาท 
จากทุกการสั่งซื้อ 

โครงการ Caring is Giving ให้ด้วย
ใจ ให้ด้วยรัก ในวาระครบรอบ 70 ปี  
ประกันภัยไทยวิวัฒน์  โดยการสมทบ
ทุน 70 สตางค์ ต่อเบี้ยประกันภัย 70 
บาท เพื่อหน่วยงานส่งเสริมเด็ก เยาวชน 
และด้านสาธารณสุข 3 แห่ง ระหว่าง
วันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2564

กลุ่มอัยการธรรมดา (อัยการผู้ช่วยรุ่น 
58 และ 59) มอบเงินรายได้หลังหัก
ค่าใช้จ่ายจากการจำาหน่ายกระเป๋าว่า
ความรุ่นอัยการแผ่นดิน  เพื่อเป็นทุน
การศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส
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https://www.facebook.com/yuvabadhana/photos/a.477285645637265/4595260957173026/
https://www.facebook.com/yuvabadhana/photos/a.477285645637265/4549626571736465/


แคมเปญ “ดับเบิ้ลความสุขส่งท้ายปี” 
เติมใจให้เต็มด้วยความสุขที่ยิ่งกว่าจาก
การให้  Grab มอบเงินบริจาค 8 บาท 
ให้กับ 8 มูลนิธิ จากผู้ใช้บริการ Grab-
Food GrabMart และ GrabExpress 
ที่มีความประสงค์ร่วมบริจาค โดยการ
ป้อนรหัส DONATE ให้กับ 8 มูลนิธิ 
ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2564 – 31 
มกราคม 2565

บริษัทจาโดห์ เลิร์นนิ่ง จำากัด ในแคมเปญ 
“Play with Purpose” จากการดาวน์
โหลดแอพพลิเคชั่นสอนภาษา Jadoh  
โดยซื้อแพ็กเกจในราคาใดก็ได้ Jadoh 
จะบริจาครายได้ 50% เพื่อเป็นทุนการ
ศึกษา ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 30 
เมษายน 2564
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https://www.grab.com/th/blog/doublehappiness/?fbclid=IwAR3PfAonOJZVagLF_qOuAfyqzpjRUun9EvSc8-51qgt1k-QlxYjk4lOMJmo
https://www.facebook.com/yuvabadhana/photos/a.477285645637265/4592360434129745/


บริษัท ลาซาด้า จำากัด  ร่วมสนับสนุนช่อง
ทางการบริจาคออนไลน์ในโครงการ Laza-
da For Good  ให้ทุกใจได้ทำาดี  โดยการ
เปิดบัญชีให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำาไร
และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ระดมทุน
บนแพลตฟอร์มของลาซาด้า โดยไม่หัก
ค่าใช้จ่าย นักช้อปออนไลน์สามารถบริจาค
ทุนการศึกษาใหักับเด็กๆที่ขาดโอกาส  
ในมูลนิธิยุวพัฒน์ ได้แล้ววันนี้ผ่าน 
แอพพลิเคชั่น Lazada https://pages.
lazada.co.th/wow/i/th/THCampaign/
lazadaforgood

บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด 
(มหาชน)  ชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมกัน
ส่งกำาลังใจ และเป็นส่วนหนึ่งใน
การช่วยเหลือเด็กขาดโอกาส ด้วย
การบริจาคสั่งซื้อของใช้จำาเป็นใน
แคมเปญ “ของใช้นี้พี่ให้น้อง” ผ่าน
เว็บไซต์ “คนไทยใจบุญ” ส่งตรง
ให้กับน้องๆ นักเรียนทุนยุวพัฒน์
ใน 3 โรงเรียน  ดังนี้   1. โรงเรียน
วัดตะครำ้าเอน จ.กาญจนบุร ี
2. โรงเรียนบ้านตะโก จ.บุรีรัมย์    
3. โรงเรียนทุ่งหนองแห้ง จ.ตรัง  
ระหว่างวันที่  15 มกราคม –  31 
มีนาคม 2564

( คลิกภาพ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

องค์กรร่วมีมีอบ
สิ�งข้องเพื�อส่งเสริมีด็้าน
การศึึกษา และช่่วยเหลือ
ระด็มีทุนผ่านธ์ุรกิจข้อง
อ ง ค์ ก ร เ พื� อ ก า ร
ประช่าสัมีพันธ์์มีูลนิธ์ิฯ 
และสร้างการรับรู้เก่�ยว
กับปัญหาเด็็กข้าด็โอกาส
ออกไปในวงกว้าง
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https://www.lazada.co.th/catalog/?q=%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C&_keyori=ss&from=input&spm=a2o4m.searchlist.search.go.54fbMywAMywAUJ
https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84-%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4/


ธนาคารกสิกรไทย มอบชุดอุปกรณ์การเรียน  
อาทิ กระเป๋าใส่ดินสอ สมุดโน๊ต ดินสอ ยางลบ 
ไม้บรรทัด ฯลฯ จำานวน 2,000 ชุด ให้กับมูลนิธิ
ยุวพัฒน์เพื่อส่งมอบให้กับน้องๆ นักเรียนทุน 

บรษิทั สวที ซมัเมอร์ จำากดั มอบสมดุแพลนเนอร์ 
2,226 เล่ม ให้น้องๆ นักเรียนทุนได้ใช้เพื่อการ
เรียนหนังสือ

พวงหรีดสานบุญ Carenation มอบเงินบริจาคส่วน
หนึ่งจากผู้ที่สั่งซื้อพวงหรีดและประสงค์จะบริจาคเพื่อ
เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ 
ยอดบริจาคในปี 2564 ณ วันที่ 1 ธ.ค.64 จำานวน 
295,100 บาท https://care-nation.com/
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1 จีีอีีพีีพีี สะอีาด จีำากััด
2 จีุฬาลงกัรณ์์มหาวิิทยาลัย
3 จีุฬาลงกัรณ์์มหาวิิทยาลัย รุ�นที� 88
4 เจีริญปััญญา เอี็นดูชั่ั�น จีำากััด
5 เจีอีาร์ คิิวิชัู่ บิิสิเนส ดีวิีลอีปัเมนท์ 
 (ไทยแลนด์) จีำากััด  
6 เจีียงใหม�โพีสต์์โปัรดั�กัชั่ั�น จีำากััด 
 (สำานักังานใหญ�)
7 เชั่ียร์คิ็อีกัเทล จีำากััด (สำานักังานใหญ�)
8 ซิินเนอีร์จีี� เวิิลด์ไวิด์ มาร์เกั็ต์ต์ิ�ง 
 (ปัระเทศไทย) จีำากััด (สำานักังานใหญ�)
9 ซิีเอีชั่แอีล อีีวิี จีำากััด
10 เซิเลส (ปัระเทศไทย) จีำากััด
11 เซิ้าท์เทอีร์นสกัาย จีำากััด
12 แซิด คิอีมมูนิเคิชั่ั�นส์ จีำากััด
13 ญาโณ์ทัย อีินเต์อีร์เทรด จีำากััด 
 (สำานักังานใหญ�)
14 ดับิบิลิวิพีีพีี มาร์เกั็ต์ต์ิ�ง คิอีมมูนิเคิชั่ั�นส์ 
 (ปัระเทศไทย) จีำากััด

รายชื่อองค์กรร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา

15 ดาต์้าโปัรคิอีมพีิวิเต์อีร์ซิิสเต์็มส์ จีำากััด
16 ดาวิฤกัษ์์ คิอีมมูนิเคิชั่ั�นส์ จีำากััด 
 (สำานักังานใหญ�)
17 ดีดี สเปัซิ จีำากััด (สำานักังานใหญ�)
18 ดีเอีสวิีซิี บิิสซิิเนส โซิลูชั่ั�น จีำากััด
19 เดย์ โพีเอีทส์ จีำากััด
20 เดอีะแกั๊งเทคิโนโลยี จีำากััด
21 เต์รียมอีุดมฯ รุ�น 40
22 ทรูมันนี� จีำากััด
23 ทหารไทยธนชั่าต์ จีำากััด (มหาชั่น)
24 ที เอีส ฟลาวิมิลล์ จีำากััด (มหาชั่น)  
 (สำานักังานใหญ�)
25 ที.ซิี.ฟาร์มาซิูต์ิคิอีล อีุต์สาหกัรรม จีำากััด 
 (สำานักังานใหญ�)
26 ทีมดี มาร์เกั็ต์ต์ิ�ง จีำากััด
27 เทพีศิรินทร์
28 แทนเจีอีรีน จีำากััด
29 ไทย บิรอีดคิาสต์ิ�ง จีำากััด
30 ธนาคิารกัรุงเทพี จีำากััด (มหาชั่น)

31 ธนาคิารกัรุงไทย จีำากััด (มหาชั่น)
32 ธรรมดาแบิ็งคิ็อีคิ จีำากััด
33 นานาชั่าต์ิบิางกัอีกัเพีรพี
34 เนสท์เล� (ไทย) จีำากััด (สำานักังานใหญ�)
35 บิรรจีง มอีเต์อีร์สปัอีร์ต์ จีำากััด 
 (สำานักังานใหญ�)
36 บิริทาเนีย จีำากััด
37 บิางกัอีกั มีเดีย แอีนด์ บิรอีดคิาสต์ิ�ง 
 จีำากััด
38 บิ้านงาน เอี็นเต์อีร์เทนเม้นท์ 
 (สำานักังานใหญ�)
39 บิี.ซิี.เลเบิลพีริ�นท์ จีำากััด
40 เบิเคิอีร์ แอีนด์ แม็คิเคิ็นซิี� จีำากััด
41 เบิอีร์ลินฟาร์มาซิูต์ิคิอีลอีินดัสต์รี� จีำากััด 
 (สำานักังานใหญ�)
42 แบิร์ฮัักัโปัรดักัชั่ั�น จีำากััด  
 (สำานักังานใหญ�)
43 ไปัรษ์ณ์ีย์ไทย จีำากััด (สำานักังานใหญ�)
44 พีรปัภณ์ (สำานักังานใหญ�)
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45 พีรรคิรวิมพีลังปัระชั่าชั่าต์ิไทย
46 พีรีเมียร์ แคินนิ�ง อีินดัสต์รี� จีำากััด   
47 พีรีเมียร์ แคิปัปัิต์อีล (2000) จีำากััด
48 พีรีเมียร์ เทคิโนโลยีจีำากััด (มหาชั่น)
49 พีรีเมียร์ ฟิชั่ชั่ั�น แคิปัปัิต์อีล จีำากััด 
 (สำานักังานใหญ�)
50 พีรีเมียร์ มาร์เกั็ต์ต์ิ�ง จีำากััด (มหาชั่น)
51 พีรีเมียร์ อีินเต์อีร์ ลิซิซิิ�ง จีกั.
52 พีัฒนวิรรณ์ คิอีนสต์รั�คิชั่ั�น จีำากััด
53 พีันต์าวิี จีำากััด (สำานักังานใหญ�)
54 พีาเลทท์ ลีดเดอีร์  จีำากััด
55 พีี.เอีม.ฟูด จีำากััด   
56 พีีแอีนด์เอีส เอี็นเต์อีร์ไพีร์ส 
 (ปัระเทศไทย) จีำากััด
57 เพี็ทคิลับิ จีำากััด
58 เพีลินจีิต์ เอี็นจีิเนียริ�ง จีำากััด 
 (สำานักังานใหญ�)
59 เฟรชั่เม้นท์ มิวิสิคิ โปัรดักัส์ชั่ั�น จีำากััด 
 (สำานักังานใหญ�)

รายชื่อองค์กรร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา

60 เพี่�อีนเต์รียมอีุดม รุ�น 38
61 ภาคิกัลางคิ้าส�งเคิมีเกัษ์ต์ร จีำากััด
62 ภาคิวิิชั่ากัารศึกัษ์าต์ลอีดชั่ีวิิต์ 
 คิณ์ะคิรุศาสต์ร์
 จีุฬาลงกัรณ์์มหาวิิทยาลัย
63 ภาคิวิิชั่ากัารอีีเวิ้นท์ และกัารจีัดกัาร
 นิทรรศกัารและกัารปัระชัุ่ม
64 มหาวิิทยาลัยเทคิโนโลยีราชั่มงคิล
 ศรีวิิชั่ัย
65 มาสเต์อีร์ วิัน วิีดีโอี โปัรดักัชั่ั�น จีำากััด 
 (สำานักังานใหญ�)
66 มิราเคิิล เพีอีร์เฟ็คิ จีำากััด 
 (สำานักังานใหญ�)
67 มิลล์คิอีน สต์ีล จีำากััด (มหาชั่น) 
68 มูลนิธิ บิูรณ์ะชั่นบิทแห�งปัระเทศไทย 
 ในพีระบิรมราชัู่ปัถััมภ์ (โคิรงกัารเทใจี)
69 มูลนิธิทีเอี็มบิี
70 ยัวิร์ บิอีย ทีเจี จีำากััด (สำานักังานใหญ�)
71 ยู.เอีส.ฟู�ดส์ ซิัพีพีลาย จีำากััด

72 เยลลาแบิน คิรีเอีทีฟ มีเดีย สต์ูดิโอี 
 จีำากััด
73 รอียัล เกัทเวิย์ จีำากััด 
 (สำานักังานใหญ�)
74 โรงเรียนนานาชั่าต์ิคิอีนคิอีร์เดียน
 คิอีร์เปัอีร์เรชั่ั�น จีำากััด
75 ล็อีกัซิเล�ย์ เทรดดิ�ง จีำากััด 
 (สำานักังานใหญ�)
76 ลิ�งคิ์เลเทอีร์ส (ปัระเทศไทย) จีำากััด 
 (สำานักังานใหญ�)
77 โลกัา กัรุ๊ปั จีำากััด
78 วิิทยาลัยปัิโต์รเลียมและปัิโต์รเคิมี 
 จีุฬาลงกัรณ์์มหาวิิทยาลัย
79 วิีเฟรม (ไทยแลนด์) จีำากััด 
 (สำานักังานใหญ�)
80 เวิิร์คิพีอียท์ เอี็นเทอีร์เทนเมนท์ จีำากััด 
 (มหาชั่น) (สำานักังานใหญ�)
81 เวิิร์คิเวิล สต์ูดิโอี จีำากััด
82 ศัลย์ฯสร้างข้้อีต์�อีชั่ีวิิต์
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83 ศูนย์คิวิามเปั็นเลิศด้านเทคิโนโลยี
 ปัิโต์รเคิมีและวิัสดุ
84 ศูนย์เชั่ี�ยวิชั่าญพีิเศษ์เฉพีาะด้าน
 เทคิโนโลยีไฟฟ�ากัำาลัง (สำานักังานใหญ�)
85 สต์ูดิโอี วิาบิิ ซิาบิิ จีำากััด 
 (สำานักังานใหญ�)
86 สมาคิมบิริษ์ัทจีดทะเบิียนไทย 
 (สำานักังานใหญ�)
87 สมาคิมเหล็กัแผ่�นรีดร้อีนไทย
88 สยามชั่อีร์ไซิด์เซิอีร์วิิส จีำากััด
89 สยามเมทริกัซิ์ คิอีนซิัลต์ิ�ง จีำากััด
90 สยามอีอีโต์้บิอีดี� จีำากััด
91 สาธิต์ ม.รังสิต์รุ�น 2
92 สำานักักัฎหมาย พีี เอี และกัารบิัญชั่ี 
 จีำากััด (สำานักังานใหญ�)
93 เสรี พีร็อีพีเพีอีร์ต์ี�ส์ โฮัลดิ�ง จีำากััด 
 (สำานักังานใหญ�)
94 หลักัทรัพีย์เกัียรต์ินาคิินภัทร จีำากััด 
 (มหาชั่น) (สำานักังานใหญ�)

รายชื่อองค์กรร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา

95 หลักัทรัพีย์จีัดกัารกัอีงทุน ธนชั่าต์ 
 จีำากััด
96 หลักัทรัพีย์นายหน้าซิ่�อีข้ายหน�วิย
 ลงทุนโรโบิเวิลธ์ จีำากััด 
 (สำานักังานใหญ�)
97 อีดีต์ผู่้พีิพีากัษ์าสมทบิศาลเยาวิชั่นและ
 คิรอีบิคิรัวิ จีังหวิัดนนทบิุรี
98 อีเมริกัันทูล (ปัระเทศไทย) จีำากััด
99 อีอีโต์้แพีร์ จีำากััด
100 อีอีมทรัพีย์กัลุ�มบิริษ์ัทพีรีเมียร์ จีำากััด
101 อีาร์ เอี ดี เอี จีำากััด (สำานักังานใหญ�)
102 อีารยะทรัพีย์ จีำากััด (สำานักังานใหญ�)
103 อีินเต์อีร์ ดาต์้า รีคิัฟเวิอีรี จีำากััด 
 (สำานักังานใหญ�)
104 อีินเต์อีร์แอีคิทีฟ คิอีมมิวินิเคิชั่ั�นส์  
 จีำากััด
105 อีินฟินิท กัรีน จีำากััด 
106 อีุ๊คิบิี จีำากััด (สำานักังานใหญ�)
107 อีุรัศยา อีินเต์อีร์เนชั่ั�นแนล จีำากััด

108 เอี เอี็ม ที ดีเวิลลอีปัเมนท์ จีำากััด
109 เอี็มดับิบิลิวิ สปัอีร์ต์ จีำากััด 
 (สำานักังานใหญ�)
110 เอี็มดีพีีซิี จีำากััด (สำานักังานใหญ�)
111 เอีสซิีบิี อีบิาคิัส จีำากััด 
 (สำานักังานใหญ�)
112 แอีดวิานซิ์ ไวิร์เลส เน็ทเวิอีร์คิ จีำากััด 
 (สำานักังานใหญ�)
113 แอีนิต์้า เอี๊กัซิ์ปัอีร์ต์
114 แอีมโกั้เวิท จีำากััด
115 แอีสโคิ เจีเนอีรัล ซิัพีพีลายส์ 
 (ปัระเทศไทย) จีำากััด
116 โอีเรียนทอีล เจีด (ไทยแลนด์) จีำากััด 
 (สำานักังานใหญ�)
117 โอีสถัสภา จีำากััด
118 ฮั.รุ�งทรัพีย์อีิเล็คิทริคิ จีำากััด 
 (สำานักังานใหญ�)
119 โฮัลเดม แอีคิเซิสเซิอีรี� คิาเฟ่ จีำากััด
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สร้างการมี่ส่วนร่วมี
ข้องบุคคลทั�วไปเพื�อร่วมี
แก้ไข้ปัญหาการศึึกษา
ไทยด็้วยการช่่วยเหลือ
เด็็กข้าด็โอกาส จากการ
มี่ส่วนร่วมีด็ังน่�

Involvement
 & Engagement 

งานสร้าง
การมีส่วนร่วม

อาสาสมัครร่วมดูแลนักเรียนทุน
มูลนิธิฯ เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้มี
ส่วนร่วมช่วยเหลือดูแลเยาวชนขาด
โอกาสผ่านการทำางานอาสาสมัคร ได้แก่

 พี่เลี้ยงอาสา
 อาสาให้กำาลังใจ Pen Pal
 Student Volunteer

อาสาระดมทุน
 อาสาร้อง ส่งน้องเรียน
 แคมเปญ คุณโอกาส

การมีส่วนร่วมผ่านแคมเปญระดมทุน
 แคมเปญ The Big Give 
 ระดมทุนการศึกษาเพื่อ 
 นักเรียนสายอาชีพ 

93



ผลลัพธ์การทำางานของอาสาสมัคร

รีวมืจำานัวนัอาส่าส่มืัครี
(มื.ค. - ธ.ค. 64)

โด้ยที่ั�งหมืด้ได้้รี�วมืป็รีะคับป็รีะคอง ให้คำาแนัะนัำา และกำาลังใจแก�นัักเรีียนัที่่นั

หมายเหตุ : มีอาสาที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 งาน

พี่เลี้ยงอาสารุ่น 13
อยู่ระหว่างปฏิบัติงาน

167คนั

3,487 คนัโด้ยต้รีง

และกว�า 6,000 คนั
ผู้�านักล่�มืป็ิด้นัักเรีียนัที่่นั

พี�เลี�ยงอาส่า
(รี่�นั 11-13)

Student Volunteer
(รี่�นั 7-8)

อาส่าผูู้้ให้กำาลังใจ
(Pen Pal)

อาส่าจัด้ที่ำา
ย่วพัฒนั์ส่ารี

44 คนั 24 คนั 99 คนั 13 คนั

อาสาสมัคร
ร่วมดูแล
นักเรียนทุน

การให้ทุนการศึึกษาเพ่ยงอย่าง
เด็่ยวอาจไมี่สามีารถึช่่วยให้เด็็กอยู่ใน
ระบบการศึึกษาได็้ตลอด็รอด็ฝัั�ง เพราะ
เด็็กท่�ข้าด็โอกาสส่วนใหญ่มีาจาก
ครอบครัวท่�เปราะบาง ข้าด็ท่�พึ�ง ด็ัง
นั�นการด็ูแลและการประคับประคอง
ให้เด็็กๆ ได็้อยู่ในระบบจนจบการ
ศึึกษาข้ั�นพื�นฐานจึงมี่ความีสำคัญด็้วย
เช่่นกัน หากแต่การด็ูแลนักเร่ยนทุน
จำนวนมีากให้ทั�วถึึงจะทำได็้อย่างไร? 
จึงเป็นท่�มีาข้องการเปิด็โอกาสให้คนใน
สังคมีได้็เข้้ามีามี่ส่วนร่วมีดู็แลเด็็กๆ 
ผ่านการทำงานอาสาสมีัคร
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ผลลัพธ์การทำางานของอาสาสมัคร
ขยายความืรี�วมืมื่อในังานัอาส่าส่มืัครี 

รี�วมืกับ UNICEF

มืูลนัิธิย่วพัฒนั์ และ UNICEF รี�วมืลงนัามืความื
รี�วมืมื่อ MOU งานัอาส่าส่มืัครี โด้ยจะเป็ิด้รีับ
ส่มืัครีอาส่าส่มืัครีป็ฏิบิต้ิงานัเพ่�อช้�วยเหล่อ
เยาวช้นัขาด้โอกาส่ในัมืูลนัิธิย่วพัฒนั์ ที่ั�งนัี� อาส่า
จะได้้รีับป็รีะกาศนัียบัต้รี เมื่�อส่ิ�นัส่่ด้การีป็ฏิบัต้ิ
งานัด้ังนัี�
 
 พี�เลี�ยงอาส่าป็ฏิบัต้ิงานัครีบ 4 เด้่อนั
 
 Student Volunteer ที่ี�มืีจำานัวนั
 ช้ั�วโมืงอาส่า 60 ช้ั�วโมืงขึ�นัไป็
 
 Pen pal อาส่าให้กำาลังใจ 
 ต้อบจด้หมืายครีบ 240 ฉบับขึ�นัไป็

“ตั้งแต่แรกที่ได้รู้จักมูลนิธุิยุวพัฒน์ ได้เห็นโครงการต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์และช่วยเหลือได้โดยตรง น่าสนใจมากๆ เป็น
สิ่งที่อยากทำามาตลอด ตอนได้รับคัดเลือกให้ทำา ดีใจมาก 
รู้สึกว่าเป็นงานที่น่าทึ่งที่เราได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีช่วย
เหลือเด็กๆ เช่น การให้แนวทางสำาหรับน้องๆ ที่ชอบดนตรี 
ชอบภูาษา เรารับฟังพวกเขาและให้คำาปรึกษาอย่างถูกต้อง 
โบรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆ ที่เราได้ใช้เวลาทำาสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อบุคคลอื่น สนับสนุนเด็กรุ่นใหม่ที่กำาลังจะเป็น
อนาคตของประเทศ พอได้คุยกับน้องๆ จริงจังขึ้น ยิ่งเห็นจุด
เด่นของแต่ละคน อยากช่วยผ่ลักดันพวกเขาในด้านการศึกษา 
การแก้ปัญหาและวิธุีคิด ตลอดระยะเวลา 4 เดือน ที่ได้ทำางาน
อาสากับที่มูลนิธุิฯ  รู้สึกประทับใจและภููมิใจมากที่ได้เป็นส่วน
หนึ่งของอาสายุวพัฒน์...”

จากใจพี่อาสา...

คุณพัชรฎา สุธภาพ 
พี่เลี้ยงอาสา รุ่น 11

อ่านเพิ่มเติม คลิก
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พี่เลี้ยงอาสา
รับฟัง ชวนคิด ชวนคุย 
เป็นที่ปรึกษา 

พ่�เล่�ยงอาสา เป็นงานอาสา
แบบต่อเนื�องเพื�อช่่วยด็ูแลน้องๆ 
นักเร่ยนทุน รับฟัง ช่วนคิด็ 
ช่วนคุย และเป็นท่�ปรึกษา ผ่าน
ช่่องทางออนไลน์ใน facebook 
กลุ่มีปิด็นักเร่ยนทุนยุวพัฒน์ 
และการพูด็คุยทางโทรศึัพท์ 
โด็ยมีูลนิธ์ิฯ จะประกาศึรับ
สมีัครและคัด็เลือกอาสาเพื�อ
ทำงานพ่�เล่�ยงอาสาเป็นระยะ
เวลา 4 เด็ือน

พี�เลี�ยงอาส่า 
รี่�นั 11-13

44 คนั 

ต้ิด้ต้ามืนัักเรีียนัที่่นั
ผู้�านัที่างโที่รีศัพที่์

226 คนั 

ดู้แลนัักเรีียนัที่่นัผู้�านั
facebook กล่�มืป็ิด้ 

6,000 คนั 

หมืายเหต้่: 
 มืีอาส่าที่ี�ป็ฏิบัต้ิงานัมืากกว�า 1 งานั
 พี�เลี�ยงอาส่า รี่�นั 13 อยู�รีะหว�าง
 ป็ฏิบัต้ิงานั

96



T h ank y o u

ขอบคุณจากใจ 
จากน้อง...
ถึง พี่อาสา

ณัฐนรี 
นักเรียนทุน ชั้น  ม.5 

จ.หนองคาย
ไพลิน

นักเรียนทุน ชั้น ม.4 จ.ขอนแก่น
ภาคภูมิ

นักเรียนทุน ชั้น ม.4 จ.ตาก

จันทร์ชนก 
นักเรียนทุน ชั้น ม.6
 จ.นครศรีธรรมราช

“ขอบคุณพี่ๆที่คอยเป็นพลัง
บวกให้กับหนู ขอบคุณสื่อ
สิ่งดีๆ ที่พี่ๆ คอยส่งมาใน
กลุ่ม ขอบคุณพี่ๆ ที่คอยรับ
ฟังปัญหาต่างๆ และคอย
ให้กำาลังใจเสมอมา หนูรัก
พี่ๆ ทุกคนค่ะ”

“พี่ไม่ใช่แค่พี่เลี้ยงอาสา แต่
พี่ คื อ เ ป็น เห มือนคนใน
ครอบครัว คอยรับฟัง คอย
พูดเหตุผ่ล อธุิบายในสิ่งที่
เราไม่เข้าใจ พี่เค้าทำางานเยอะ
มากๆแต่ก็หาเวลามาตอบ
ทุกครั้งที่หนูมีเรื่องไม่สบายใจ 
หรือต้องการกำาลังใจ

“ขอบคุณที่เป็นกำาลังใจให้
เด็กหลายๆ คนได้ทำาสิ่งที่
ชอบ ขอบคุณที่เข้ามาเป็น 
Safe Zone ที่ดี คอย
ซึ่ัพพอร์ตในทุกเรื่องทั้งการ
เรียน แนะนำาสายการเรียน 
และ ส่งแบบสอบถามให้
ทำาเพื่อรู้จักตัวเองมากขึ้น”

ขอบคุณที่คอยให้กำาลังใจ 
เป็นที่ปรึกษาหนู ได้อะไร
หลายๆอย่างมากเลย ได้
รู้ว่าอย่างน้อยตอนหนูหมด
กำาลังใจ หมดแรงสู้ ก็ยัง
มีพี่ให้กำาลังใจหนูอยู่ค่ะ
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อาสา PEN PAL
ตอบจดหมายนักเรียนทุน

เยาวชนอาสา 
ช่วยเหลือดูแลนักเรียนทุน
STUDENT VOLUNTEER

เนื�องจากสถึานการณ์โควิด็-
19 จึงไมี่สามีารถึจัด็กิจกรรมี Pen 
Pal Day ได็้ตามีปกติ จึงปรับ
รูปแบบงานอาสาเป็นการตอบ
จด็หมีายจากท่�บ้านแทนโด็ยอาสา
ท่�เคยมีาร่วมีกิจกรรมี Pen Pal 
Day ก่อนหน้าน่� 

ในปี 2564 ได็้ระงับการปฏิิบัติ
งานข้อง Student Volunteer 
ในสานักงานมีูลนิธ์ิฯ เนื�องจาก
สถึานการ์โควิด็ -19 โด็ยได็้ปรับ
รูปแบบให้อาสาทำงานจากท่�บ้าน 
ทั�งการติด็ตามีพูด็คุยกับนักเร่ยน
ทุนผ่านทางโทรศึัพท์และการตอบ
จด็หมีาย

อาส่าต้อบจด้หมืาย
99  คนั

Student
Volunteer

รี่�นั 7-8
24 คนั

ต้อบจด้หมืายได้้

1,459  ฉบับ

ต้อบจด้หมืายได้้

386  ฉบับ

ต้ิด้ต้ามืนัักเรีียนั
ที่่นัผู้�านัที่างโที่รีศัพที่์

1,416  คนั

น้องมุก Student Volunteer รุ่น 8

“เดิมทีเราคิดว่าปัญหาเด็กขาดโอกาส
ทางการศึกษา เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง
ของสังคม  ต้องรอไปแก้ปัญหาเชิงระบบ 
แต่พอมาทำางานอาสาสมัคร ทำาให้เรา
เห็นว่าเรามีส่วนช่วยน้องๆ ได้แม้จะเป็น
ส่วนเล็กๆ ก็ยังดีที่ช่วยให้คำาแนะนำากับ
น้องๆ ได้ “
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อาสาจัดทำา
ยุวพัฒน์สาร

อาสาร่วมีแบ่งปันความีรู้ 
ความีสามีารถึ เข้่ยนบทความี 
สาระน่ารู้ต่างๆ ภาพประกอบ 
ภาพถึ่าย ฯลฯ เพื�อนำไปใช่้
ประกอบในวารสารยุวพัฒน์สาร
ท่�มีูลนิธ์ิฯ จัด็ส่งให้กับนักเร่ยน
ทุน

อาส่าจัด้ที่ำาย่วพัฒนั์ส่ารี
13  คนั
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The Big Give
การให�อาชีพ คื่อการให�ที่ยิ่งใหญ่

ร่วัมให�อาชีพ น�องอาชีวัะ

มีูลนิธ์ิยุวพัฒน์ ร่วมีกับ เทใจ 
ด็อทคอมี และ Head100 ช่วน 
พ่�ๆ ในสายอาช่่พต่างๆ ร่วมีให้
โอกาสน้องๆ อาช่่วะ 250 คน ท่�
กำลังจะข้ึ�นช่ั�น ปวช่.3 ในปีการ
ศึึกษา 2564 น่� ได็้มี่โอกาสเร่ยน
จบ เพื�อเปิด็เส้นทางให้น้องๆ ได็้
สร้างอาช่่พ สร้างอนาคตต่อยอด็
ช่่วิต และกลายเป็นกำลังสำคัญ
ข้องแรงงานสายอาช่่พให้กับ
ประเทศึไทยต่อไป ระหว่างวันท่� 
17 พฤษภาคมี – 12 สิ�งหาคมี 
2564 

โด็ยแคมีเปญสามีารถึระด็มี
เงินได็้ 3,557,803 บาท ส่งน้องๆ 
นักเร่ยนทุน สายอาช่่พ เร่ยนต่อ
ช่ั�น ปวช่. 3 ได็้ 254 คน (ทุนการ
ศึึกษา 14,000 บาท/คน/ปี)

สร้างการมีส่วนร่วม
ผ่านแคมเปญระดมทุน

ส่าขาที่ี�มือบที่่นั

คอมืพิวเต้อรี์ธ่รีกิจ   75 คนั 
อ่ต้ส่าหกรีรีมื - ไฟฟ้ากำาลัง  44 คนั
อ่ต้ส่าหกรีรีมื - ช้�างยนัต้์  42 คนั
เกษต้รีกรีรีมื  25 คนั
อ่ต้ส่าหกรีรีมื – เครี่�องมื่อกลและซ้�อมืบำารี่ง  21 คนั
อ่ต้ส่าหกรีรีมื – อิเล็กที่รีอนัิกส่์  20 คนั
อ่ต้ส่าหกรีรีมื – ช้�างก�อส่รี้าง  17 คนั
คหกรีรีมื-  อาหารีและโภช้นัาการี  10 คนั 
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น.ส. วรุสนานี 
นักเรียนทุนสายอาชีพ 
ชั้น ปวช. 3 จ. ยะลา

น.ส. เบญญาภา
นักเรียนทุนสายอาชีพ 
ชั้น ปวช. 3 จ. ระยอง

หนูอยากจะบอกกับผู่้ใหญ่
ใจดีที่สนับสนุนหนูตลอดมา
ตั้งแต่มัธุยมศึกษาปีที่ 1 จน
ปัจจุบันที่หนูกำาลังศึกษาอยู่
ชั้น ปวช.3 เหลืออีกแค่ครึ่ง
เทอมหนูก็เรียบจบปวช.3 
แล้ว 

ขอขอบคุณที่ผ่ลักดันสานฝ่ัน
ทำาให้หนูมาถึงจุดนี้และมีทุก
วันนี้ได้ หนูจะตั้งใจเรียนต่อ
ไปและทำาให้ดีที่สุด จนหนู
ประสบความสำาเร็จอันสูงสุด 
และจะเป็นผู่้ให้ในภูายภูาค
หน้า

“..หนูใช้เงินทุนจ่ายค่าเทอม
ค่ะ   เรียนจบปวช.3 แล้ว 
หนูคิดว่าจะทำางานเลย  

ขอขอบคุณผู่้บริจาคทุนการ
ศึกษาที่ทำาให้หนูได้เรียนสูงๆ 
เท่าที่หนูอยากเรียนค่ะ และ
หวังว่าในอนาคตถ้าหนูทำางาน
มีเงินที่มั่นคงหนูจะบริจาคให้
กับคนอื่นต่อๆ ไปค่ะ”

ทุนการศึกษาสายอาชีพ 14,000 บาท
ส่งน้อง 1 คน เรียนหนังสือต่อ 1 ปีการศึกษา

ค�าใช้้จ�ายเฉลี�ยต้�อภาคเรีียนั
ที่ี�วิที่ยาลัยเรีียกเก็บ 2,390 บาที่

ค�าเด้ินัที่างเฉลี�ยต้�อภาคเรีียนั 1,575 บาที่

ค�าอาหารีกลางวันัและค�าขนัมื
เฉลี�ยต้�อภาคเรีียนั 5,160 บาที่

ข้อมูลจากการสำารวจค่าใช้จ่าย
ของนักเรียนทุนสายอาชัพ ปี 2563

 9,125 บาที่
ค�าใช้้จ�ายโด้ยเฉลี�ย

ต้�อภาคเรีียนั
ของนัักเรีียนัที่่นัส่ายอาช้ีพ
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(คลิกภาพ อ่านเพิ่มเติม)

“สายอาช่่พ” หรือ ระบบการเร่ยน “อาช่่วศึึกษา” คืออ่กหนึ�งสายการเร่ยนท่�ตอบโจทย์
ผู้ท่�ต้องการเร่ยนรู้ ฝัึกฝันทักษะท่�ตรงกับงานหรืออาช่่พท่�อยากทำ จบไปแล้วหางานได็้เร็ว
และมี่งานรองรับเยอะ จึงเป็นเหตุผลท่�เด็็กข้าด็โอกาสหลายคนเลือกเร่ยนสายอาช่่พ เพราะ
ส่วนใหญ่เป็นเด็็กท่�มี่เป�าหมีายช่ัด็เจนว่าสนใจในทักษะอาช่่พใด็และแน่นอน คือ อยากร่บ
หารายได็้เพื�อมีาช่่วยเหลือแบ่งเบาภาระข้องครอบครัวโด็ยเร็ว

ศิริพร
อดีตนักเรียนทุนสายอาชีพ 
จบชั้น ปวช.3 
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาอาหาร
และโภชนาการ จังหวัดตรัง

“หนูเลือกเรียนสายอาชีพเพราะ
จะได้ออกมาทำางานหาเงินเลี้ยง
ครอบครัว และทำาตามฝ่ันของ
หนูเร็วๆ ข้อดีของสายอาชีพ คือ 
ห นู ไ ด้ ล ง มื อ ป ฎิิ บั ติ จ ริ ง 
ได้ประสบการณ์ อย่างตอน
ฝ่ึกงานหนูเลือกไปฝึ่กที่ร้าน 
ทำาขนมซึ่ึ่งก็ได้นำาความรู้ที่เรียน
มาใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะ”
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อาสาระดมทุน
อาสาร้อง ส่งน้องเรียน
แคมเปญ “คุณโอกาส”

อาสาร้อง ส่งน้องเร่ยน 
ศึิลปินเพลง อาทิ วงนั�งเล่น 
เท่ยร่� & เจสซึ่่� เมีฆวัฒนา ธ์่ร์ 
ไช่ยเด็ช่ สุเมีธ์ องอาจ แมีว จิร
ศึักด็ิ� อิน บูโด็กัน & เจ่�ยบ 
วรรธ์นา วง Better Weather  
ฯลฯ รวมีทั�งอาสาร้องมีือสมีัคร
เล่นอ่กหลายท่าน ร่วมีใจกัน
คัฟเวอร์ เพลง “คุณโอกาส” 
เพื�อมีอบให้มีูลนิธ์ิยุวพัฒน์ใช้่
เป็นสื�อในการระด็มีทุนการศึึกษา
ให้กับเด็็กๆ ท่�ข้าด็โอกาส และ
เพื�อเป็นตัวแทนข้องมีูลนิธ์ิฯ ส่ง
มีอบความีสุข้ส่งท้ายปี 2564  

คลิกชม สกู๊ปพิเศษ “เพลงคุณโอกาส”

คลิกชม “เพลงคุณโอกาส” โดย อาสาร้อง ส่งน้องเรียน

“คนทุ กคนก็ ค ง
ต้องการโอกาส และ
คุณก็สามารถเป็น
คุณโอกาสได้ทุกคน 
จะดำาจะขาว จะรวย
จะจน แต่ละคน
ต้ อ งกา ร โอกาส
เหมือนกัน” 
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สร้างการรับรู้
เพื่อเยาวชนขาดโอกาส

กิจกรรมีร่วมีกับภาค่พันธ์มีิตร มีูลนิธ์ิยุวพัฒน์เข้้าร่วมีกิจกรรมีท่�จัด็ข้ึ�นโด็ยภาค่พันธ์มีิตร
ต่างๆ เพื�อร่วมีเผยแพร่และสร้างการรับรู้เก่�ยวกับปัญหาเด็็กข้าด็โอกาส ความีเหลื�อมีล�ำ
ทางการศึึกษา ปัญหาเด็็กหลุด็จากระบบ ฯลฯ สร้างการมี่ส่วนร่วมีข้ององค์กรและบุคคล
ทั�วไปในการช่่วยเหลือและแก้ไข้ปัญหาการศึึกษาไปด็้วยกัน

19-21 พ.ย. 64: มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วม
เป็นหนึ่งองค์กรเพื่อสร้างสรรค์สังคม
ดีร่วมกับ Good Society Summit 
2021 ในธีม Hope in Crisis ในวิกฤต
ยังมีหวัง ในรูปแบบ Virtual Event ที่
ทุกคนเข้าร่วมได้ 
www.goodsociety.network

28 ต.ค. 64: ร่วมงานแถลงข่าว All 
for Education  ร่วมสร้างหลักประกัน
ทางการศึกษา โดย กองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

คลิกชม  
https://www.facebook.com/
EEFthailand/videos/ 
299345598716380/

การเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองและ
กิจกรรมรูปแบบเวิร์คช็อปออนไลน์ 
AHEAD FEST Thailand โดย บริษัท 
Head100 จำากัด เพื่อจุดประกายไอเดีย 
พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ จาก The 
Inspirer 50 ท่าน

มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมเป็นตัวแทนในเวที 
COLLABORATION FOR IMPACT  
THE POWER TO CHANGE LIVES

ลงทะเบียนและรับชมได้ที่ 
https://www.aheadfestthailand.
com/ 
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งานโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ
และขยายการมีส่วนร่วมของสังคม

นอกเหนือจากงานเพื�อการช่่วยเหลือเยาวช่นข้าด็โอกาสและการพัฒนาการศึึกษาแล้ว
มีูลนิธ์ิฯ  ยังมี่โครงการภายใต้การด็ูแลข้องมีูลนิธ์ิฯ ด็ังน่�

เพื�อสร้างการมี่ส่วนร่วมี
ผ่านแพลตฟอร์มีระด็มีทุน
ธ์ุรกิจเพื�อสังคมี “โครงการ
ร้านปัันกัน”

เพื� อช่่ วยเหลือภาวะ 
ทุ พ โ ภ ช่ น า ก า ร ใ น เ ด็็ ก 
โครงการ ฟู้้�ดฟู้อร์ก้�ด

เพื�อการพัฒนาเด็็กปฐมีวัย 
“โครงการพััฒนาเด็กปัฐมวััย 
Integrated Child – Centered 
Active Learning Project 
(ICAP)
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เพ่่อสร�างการมีส่วันร่วัม
ผ่านแพล่ตฟอร์มระดมทุน
ธุรกิจเพ่่อสังคืม
ร�านปันกัน สังคืมแห่งการ
แบ่งปัน

แนวคิดโครงการ

จากความีเช่ื�อท่�ว่า “สังคมีไทยจะด็่ข้ึ�นได็้ ถึ้าเราแบ่งปัน”  โครงการร้านปันกัน จึงได็้เกิด็ข้ึ�นเพื�อ
ช่วนคนไทยร่วมีช่่วยเหลือสังคมีจากการ “แบ่งปัน”

ร้านปันกัน คือ แพลตฟอร์มีหรือกลไกตัวกลางท่�เช่ื�อมีต่อการแบ่งปันจากการมี่ส่วนร่วมีข้ององค์กร
และคนในสังคมีไทย เปิด็รับบริจาคสิ�งข้องสภาพด็่ นำมีาบริหารจัด็การเพื�อการระด็มีทุนอย่างเป็น
ระบบในรูปแบบธ์ุรกิจเพื�อสังคมี 

ร้านปันกัน ร้านแรก เปิด็บริการ ในปี 2543 ภายใต้การด็ูแลข้องมีูลนิธ์ิยุวพัฒน์ นำเงินท่�ระด็มี
ได็้ทั�งหมีด็มีอบเป็นทุนการศึึกษาให้กับเด็็กๆ ท่�ข้าด็โอกาส และเป็นต้นแบบข้องการระด็มีทุนท่�ยั�งยืน
ให้กับองค์กร/ มีูลนิธ์ิ  หรือ กลุ่มีบุคคลท่�ต้องการสร้างการมี่ส่วนร่วมีในชุ่มีช่นท้องถึิ�นข้องตนและ
ระด็มีทุนช่่วยเหลือสังคมีในด็้านต่างๆ เกิด็เป็น โมีเด็ล ปันกันฟร่แฟรนไช่ส์ ในเวลาต่อมีา โด็ยปัจจุบัน
มี่ แฟรนไช่ส์ 1 แห่งได็้แก่ โคราช่ปันกัน โด็ย มีูลนิธ์ิชุ่มีช่นโคราช่ ระด็มีทุนเพื�อการพัฒนาชุ่มีช่น
โคราช่

(คลิกอ่านเพิ่มเติม)

www.pankansociety.com
pankansociety
pankansociety
adminpankan@ybf.premier.co.th
Line ID : @pankansociety
02 3011096
0819036639
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นำ้าใจจากนักปัน
ในปี 2564

สร้างโอกาส
ทางการศึกษา

สร้างการมี
ส่วนร่วม

ผลลัพธ์
ทางสังคมอื่นๆ

พื้นที่การแบ่งปัน

6,879
ที่่นัการีศึกษา

คิด้เป็็นัจำานัวนัเงินั

48.2
ล้านับาที่

282,645
รีาย

197
องค์กรี

ระดมทุนการศึกษา
เพื่อเด็กขาดโอกาส

บุคคลทั่วไปและองค์กร
ร่วมแบ่งปัน

ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม
จากสิ่งของบริจาคที่นำากลับมา

หมุนเวียนใช้ใหม่
มากกว่า

1.2 ล้านัช้ิ�นั

16 ส่าขา

1 คลังส่ินัค้าแบ�งป็ันั

1 แฟรีนัไช้ส่์

 ผลลัพธ์ของการแบ่งปัน ปันสิ่งของ ปันเงินบริจาค ปันแรง ปันเวลา
(ข้อมูล ม.ค. – ธ.ค. 64)

ทุนการศึกษา 7,000 บาท /คน /ปี

คลิกสาขาปันกัน

อ่านเพิ่มเติม ผลการดำาเนินงานร้านปันกัน
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เพ่่อขจัดปัญหาเด็กที่มี
ภาวัะทุพโภชนาการ
ในประเทศไทย 
โคืรงการ ฟ้้ดฟอร์ก้๊ด

แนวคิดโครงการ

 “โภช่นาการท่�ด็่ คือรากฐานข้องการเจริญเติบโต” เด็็กจะมี่สุข้ภาพและคุณภาพช่่วิตท่�ด็่ หากได็้
รับอาหารอย่างเพ่ยงพอ เหมีาะสมีตามีวัย 

FOOD FOR GOOD ทำหน้าท่�เป็นกลไกสร้างการมี่ส่วนร่วมีข้องสังคมี เพื�อส่งเสริมีให้เด็็กใน
ประเทศึไทยได็้รับความีสมีด็ุลทางโภช่นาการ เงินบริจาคท่�ได็้รับจากทุกช่่องทางถึูกนำมีาจัด็สรรอย่าง
เป็นระบบเพื�อให้เด็็กๆได็้รับมีากกว่ามีื�ออาหารท่�อิ�มีท้อง แต่เป็นการส่งเสริมีโภช่นาการท่�ครบถึ้วน 
และสนับสนุนให้เกิด็กลไกการด็ูแลโภช่นาการเด็็กในพื�นท่�อย่างยั�งยืน เพื�อลด็จำนวนเด็็กท่�มี่ภาวะ 
ทุพโภช่นาการในประเทศึไทย

www.foodforgood.or.th
Facebook: foodforgoodth
IG : foodforgoodth
02 3011149

108



มากกวั่าการเติมเต็มม่�ออาหาร
เรามุ่งมั่นที่จะแก�ไขปัญหา
โภชนาการเด็ก
อย่างยั่งย่นด�วัยกล่ไก
4 G O O D

GOOD KNOWLEDGE

GOOD HEALTH

GOOD FOOD GOOD FARM

GOOD FOOD 
เราช่วัย...ระดมทรัพยากร

สนับสนุนงบประมีาณเพิ�มี
เติมีแก่โรงเร่ยนท่�ข้าด็แคลน 
เพื�อให้เด็็กๆได้็รับประทาน
อาหารท่�มี่สารอาหารครบถึ้วน
หลากหลาย ปริมีาณเพ่ยงพอ 
ต่อการเจริญเติบโตและมี่ภาวะ
โภช่นาการท่�ด็่ 

GOOD KNOWLEDGE 
เราช่วัย...เสริมคืวัามร้�
โภชนาการรอบด�าน

เพื� อ ใ ห้ครูและแมี่ครั ว
สามีารถึจัด็การงานอาหารและ
โภช่นาการในโรงเร่ยนได็้อย่าง
ถึูกต้อง ส่งเสริมีความีรู้ให้เด็็ก
นักเร่ยนและผู้ปกครอง มี่ 
นักโภช่นาการคอยเป็นพ่�เล�่ยง
ให้คำปรึกษาแนะนำ พร้อมี
พัฒนางานร่วมีกับบุคลากรท่�
เก่�ยวข้้องตลอด็การทำงาน 
ร่วมีกัน

GOOD FARM 
เราสนับสนุน...แหล่่งอาหาร
ปล่อดภัยในโรงเรียน

เพื�อเป็นแหล่งผลิตอาหาร
ปลอด็ภัย และส่งเสริมีให้เกิด็
กองทุนหมีุนเว่ยน เพื�อให้เกิด็
ความีมีั�นคงทางอาหารในระยะ
ยาว

GOOD HEALTH 
เราติดตาม...
ภาวัะโภชนาการของเด็ก
อย่างใกล่�ชิด

เ ร า ท ำ ง า น ร่ ว มี กั บ
บุคลากรในโรงเร่ยนและ 
สาธ์ารณสขุ้ในพื�นท่� เพื�อด็ูแล
และลด็จำนวนเด็็กท่�มี่ภาวะ
ทุพโภช่นาการ

(คลิกอ่านเพิ่มเติม)
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 ภาพรวม
ผลการทำางาน
และก้าวต่อไป

FOOD FOR GOOD ได็้พัฒนากระบวนการทำงานเพื�อ 
สนับสนุนให้เกิด็กลไกการด็ูแลโภช่นาการเด็็กในพื�นท่�อย่างยั�งยืน
มีาเป็นระยะ จนปัจจุบันได็้นำกระบวนการทำงาน 4 Good (Good 
Food, Good Knowledge, Good Farm, Good Health) ไป
ใช่้ในโรงเร่ยน 40 แห่ง และในปีท่�ผ่านมีา ได็้พัฒนาเครื�องมีือด็ูแล
โภช่นาการเด็็กในหลายด็้านร่วมีกับภาค่ เช่่น พัฒนาชุ่ด็ความีรู้ 
ด็้านอาหารและโภช่นาการ และจัด็ทำโครงการวิจัยและพัฒนา 
ต้นแบบข้องการจัด็การเช่ิงระบบในสถึานศึึกษา เพื�อสร้างความี
มีั�นคงทางอาหารข้องนักเร่ยนท่�ข้าด็แคลนทุนทรัพย์ จ.เพช่รบูรณ์ 
ร่วมีกับกองทุนเพื�อความีเสมีอภาคทางการศึึกษา (กสศึ.) รวมีทั�ง
ภาค่ท่�ช่่วยเรื�องการระด็มีทุนอ่กมีากมีาย เช่่น เทใจด็อทคอมี  
Socialgiver ปันบุญโด็ย TMB ธ์นช่าติ UChoose โด็ยกรุงศึร่ 
คอนซึู่มีเมีอร์ และพลังจากกลุ่มีร้านอาหาร (อาทิ Sizzler, Zen, 
On the Table, ตำมีั�ว, ลาวญวณ, เพนกวินอ่ทช่าบู) สื�อ 
(Marketing oops, เช่ฟฟาง, เช่ฟน่าน) และ Inlf luencer อ่ก
มีากมีาย นำทัพโด็ยการสนับสนุนจากบริษัท เทลสกอร์ จำกัด็ เข้้า
มีาร่วมีข้บวนในแคมีเปน “เติมีฝัันให้เต็มีถึาด็หลุมี” กระตุกสังคมี
ให้เห็นถึึงความีสำคัญ 

 

อย่างไรก็ตามียังมี่โรงเร่ยนอ่กมีากท่�ประสบปัญหาการจัด็การ
อาหารและโภช่นาการในโรงเร่ยน ในปีต่อไป FOOD FOR GOOD 
มี่ความีตั�งใจท่�จะข้ยายแนวคิด็และการทำงานร่วมีกับภาค่ให้ 
เพิ�มีข้�ึนเป็นทว่คูณ..ทั�งความีร่วมีมีือกับเข้ตพื�นท่�การศึึกษาและ 
หน่วยงานท่�เก่�ยวข้้อง เพื�อเพิ�มีจำนวนโรงเร่ยนและข้ยายพื�นท่�ไป
ยังจังหวัด็อื�นๆ นอกจากน่�ยังมี่การผลักด็ันให้พื�นท่�เข้้ามีาเป็น 
เจ้าข้องงาน โด็ยการด็ึงเจ้าหน้าท่�สาธ์ารณสุข้เข้้ามีามี่ส่วนร่วมีทั�งใน
การอบรมี การติด็ตามี และการให้คำปรึกษาโรงเร่ยน ให้เป็น 
ส่วนหนึ�งข้องท่มีพัฒนางานอาหารและโภช่นาการโรงเร่ยน ทั�งน่� 
เพื�อให้โรงเร่ยนมี่เครือข้่ายการทำงานและสามีารถึด็ำเนินการต่อไป 
ได็้โด็ยการพึ�งพิงทรัพยากรในท้องถึิ�น 

เพราะนั�นคือ...ความีต่อเนื�องและยั�งยืนอย่างแท้จริง
ข้อบคุณทุกการมี่ส่วนร่วมีท่�ทำให้เด็็กๆ ได็้รับโภช่นาการท่�ด็่

110



ผลลัพธ์การทำางานเพื่อส่งเสริมให้เด็กในประเทศไทย
ได้รับความสมดุลทางโภชนาการ ปี 2564

4,101,872
ล้านับาที่ 40

โรีงเรีียนั

20
โรีงเรีียนั

10
โรีงเรีียนั 4,831

คนั
491,740

มื่�ออาหารีด้ี มืีป็รีะโยช้นั์

คือ ธารนำ้าใจจากการร่วมบริจาค
ของทุกคนท้ังองค์กรภาคธุรกิจและ
ประชาชน  ที่อยากเห็นเด็กๆได้รับ
โภชนาการที่เหมาะสม

มีการทำาเกษตรปลอดภัย
และกองทุนหมุนเวียน
เพื่อเสริมมื้ออาหาร

ได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการจัดการอาหาร
และโภชนาการในโรงเรียนและมีเครื่องมือ
ในการดูแลโภชนาการเด็กที่มีประสิทธิภาพ

ได้รับการติดตั้งระบบนำ้าดื่มสะอาด 
สำาหรับใช้ในโรงเรียนและชุมชน จำานวนเด็กที่ได้รับการ

ดูแลโภชนาการตลอดปี
ส่�งเส่รีิมืโภช้นัาการี

ที่ี�ครีบถ้วนัในัมื่�ออาหารี
ของเด้็กๆ
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เพ่่อการพัฒนาเด็กปฐมวััย
โคืรงการพัฒนาเด็ก
ปฐมวััยที่บ้รณ์าการ
การเรียนร้�ผ่านการเล่่น 
โดยเด็กเป็นศ้นย์กล่าง
การเรียนร้�Integrated 
Child – Centered Active 
Learning Project (ICAP)

แนวคิดโครงการ

โครงการพัฒนาศึักยภาพเด็็กปฐมีวัย โด็ยมีูลนิธ์ิยุวพัฒน์ เป็นรูปแบบการจัด็การเร่ยนการสอน
แบบ Active Learning ตามีแนวทาง HighScope / RIECE Thailand ซึ่ึ�งกลุ่มีเป�าหมีาย คือ 
เด็็กปฐมีวัยช่่วงอายุ  2 – 6 ปี ในศึูนย์พัฒนาเด็็กเล็กและโรงเร่ยน กระบวนการพัฒนาน่�เน้นเด็็กเป็น
ศึูนย์กลาง ส่งเสริมีให้เด็็กมี่การใช่้ประสาทสัมีผัสครบทุกด็้าน ผ่านการเล่นท่�มี่ช่่วิตช่่วาเพื�อเพิ�มีพูน
ประสบการณ์ช่่วิต โด็ยมี่ครูเป็นผู้สนับสนุนให้เด็็กลงมีือกระทำด็้วยตนเองตามีหลักสูตรการพัฒนา
เด็็กปฐมีวัย ปี 2560

www.yuvabadhanafoundation.org/
th/about/platform/icap/
Facebook: โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัย ICAP Lopburi
Tiktok : ICAP_FOR CHILDHOOD
email : lcaplopburi@gmail.com
094 362 2295 / 091 240 0915
/ 064 101 7629 (คลิกอ่านเพิ่มเติม)
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ภาพรวมผลการทำางาน 

ในปี 2564 เป็นปีท่�ได็้รับผลกระทบจากสถึานการณ์ covid-19 
เนื�องจากเป็นโรคระบาด็ท่�ร้ายแรง ประเทศึไทยโด็ยรัฐบาลได็้ออก
ประกาศึแนวทางและมีาตรการต่างๆเพื�อให้ประช่าช่นได็้รับ 
ผลกระทบต่อช่่วิตเศึรษฐกิจและสังคมีโด็ยรวมีน้อยท่�สุด็ ทั�งมีาตรการ
ด็้านการรักษาพยาบาลเพื�อลด็การเส่ยช่่วิต การป�องกันการแพร่
ระบาด็ด็้วยแนวทาง D-M-H-T การทำงานแบบ work form home 
เป็นต้น จากสถึานการณ์ด็ังกล่าวบางกิจกรรมีมี่ผลต่อกิจกรรมีใน
การด็ำเนินงานข้องโครงการ  ICAP  ไมี่สามีารถึทำได็้ครบตามี
ภารกิจท่�ตั�งไว้ โด็ยข้อสรุปในภารกิจท่�เก่�ยวข้้องพอสังเข้ป ด็ังน่�

การข้ยายพื�นท่�โครงการ ICAP โด็ยการฝัึกอบรมีครูผู้ด็ูแลเด็็ก
ในสถึานศึึกษาต่างๆ

1. การข้ยายพื�นท่�โครงการ ICAP ท่�เป็นการต่อยอด็การทำงาน
ข้องปี 2563 ได็้แก่ เครือข้่ายแพทย์ช่นบทท่�สมีัครใจเข้้าร่วมีโครงการ 
11 จังหวัด็ ท่�พื�นท่�ได็้คัด็เลือกตามีความีพร้อมีและความีสมีัครใจ
ข้องศึูนย์พัฒนาเด็็กเล็กท่�จะเข้้าร่วมีโครงการ ICAP จำนวน 12 
ศึูนย์ โด็ยผ่านการอบรมีแบบ online training ไปแล้วทุกแห่ง 
และท่มี ICAP ได็้ลงพื�นท่�หน้างานเพื�อช่่วยเหลือครูในการปรับสิ�ง
แวด็ล้อมีให้มี่ลักษณะแบบ active learning และปรับปรุงสุข้
อนามีัยในสถึานการณ์การแพร่ระบาด็covid-19 จำนวน 4 ศึูนย์ 
มี่ศึูนย์เด็็กเล็ก ท่�สมีัครใจ เข้้าร่วมี ด็ังน่� 

1) ศึพด็.ร.ร.วัด็พระประทานพร ทน.แหลมีฉบัง 
 อ.ศึร่ราช่า จ.ช่ลบุร่ 
2)  ศึพด็.บ้านหนองโสน อบต.เสมี็ด็ใต้ อ.บางคล้า 
 จ.ฉะเช่ิงเทรา  
3)  ศึพด็.ทต.ทุ่งช่้าง 2 (บ้านเฟ้อยลุง) อ.ทุ่งช่้าง จ.น่าน 
4)  ศึพด็.อบต.หัวฝัาย จ.แพร่
5)  ศึพด็.อบต.หินฮาว อ.หล่มีเก่า จ.เพช่รบูรณ์ 
6)  ศึพด็.บ้านศึิริขุ้นหาญ/ศึพด็.ท่าศึาลา ทต.ขุ้นหาญ 
 อ.ขุ้นหาญ จ.ศึร่ษะเกษ 
7)  ศึพด็.ทต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
8)  ศึพด็.อบต.พลับพลาไช่ย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุร่
9) ศึพด็.อบต.นาชุ่มีเห็ด็ อ.ย่านตาข้าว จ.ตรัง
10)  ศึพด็.บ้านท่าแลหลา อบต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล
11)  ศึพด็.อบต.บ้านกูบู อ.ตากใบ จ.นราธ์ิวาส 
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2. ข้ยายความีร่วมีมีือกับเครือข้่ายข้บวนองค์กรชุ่มีช่นทั�วประเทศึ
รวมีถึึง สถึาบันพัฒนาองค์กรชุ่มีช่น (องค์การมีหาช่น) และมีูลนิธ์ิ
ยุวพัฒน์ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาคุณภาพช่่วิตชุ่มีช่นและการ
พัฒนาศึักยภาพเด็็กและเยาวช่นในเมีืองช่นบท” ผ่านรูปแบบโมีเด็ล 
3 โมีเด็ล มี่เป�าหมีายสำคัญเพื�อสร้างเด็็กและเยาวช่นคนรุ่นใหมี่
ให้มี่คุณภาพ คิด็เป็น ทำเป็น ในพื�นท่� 10 จังหวัด็ ด็ังน่�

 3. การข้ยายพื�นท่�โครงการ ICAP อ.เทพสถึิต จ.ช่ัยภูมีิ โด็ย
การจัด็ประชุ่มีสร้างความีรู้ความีเข้้าใจกับศึูนย์พัฒนาเด็็กเล็กใน 5 
ตำบลข้อง อ.เทพสถึิต มี่วัตถึุประสงค์พื�นข้ยายพื�นท่�ตามีความี
สมีัครใจท่�จะเข้้าร่วมีโครงการ  

 2.1  โมีเด็ลท่� 1 สังกัด็ศึูนย์ข้องท้องถึิ�น 
  โด็ยเป็นการพัฒนา หนุนเสริมียกระด็ับศึูนย์การเร่ยน 
  รู้ และเช่ื�อมีโยงกับศึูนย์อื�นๆ ได็้แก่
  1) ศึูนย์เด็็กเล็กในพื�นท่� อ.บึงโข้งหลง จ.บึงกาฬ
  2) ศึูนย์พัฒนาเด็็กเล็กบ้านโคกกูแว ต.พร่อน 
   อ.ตากใบ จ.นราธ์ิวาส
  3) ศึูนย์พัฒนาเด็็กเล็กวัด็บ้านยางกะเด็า ต.ท่าเมีือง 
   อ.ด็อนมีด็แด็ง จ.อุบลราช่ธ์าน่
  4) ศึูนย์พัฒนาเด็็กเล็ก อบต.ไทรใหญ่ จ.นนทบุร่
  5) ศึูนย์พัฒนาเด็็กเล็กตำบลตามีะลัง จ.สตูล
 2.2  โมีเด็ลท่� 2 สังกัด็ศึูนย์ในความีด็ูแลข้องบ้านมีั�นคง 
  1) เครือข้่าย คพช่ส. เข้ตวังทองหลาง 
   กรุงเทพมีหานคร
  2) ศึูนย์พัฒนาเด็็กเล็กรุ่งมีณ่พัฒนา
  3) ศึูนย์พัฒนาเด็็กเล็กเครือข้่ายท่�อยู่อาศึัยสร้างบ้าน
   แปงเมีือง จ.พะเยา

 2.3 โมีเด็ลท่� 3 สร้างศึูนย์การเร่ยนรู้ข้ยายผลในข้บวนบ้าน
มีั�นคง ข้บวนชุ่มีช่นและท้องถึิ�น
  1) เครือข้่ายท่�อยู่อาศึัย จ.ลำปาง
  2) เครือข้่ายพัฒนาชุ่มีช่นเมีืองนครสวรรค์  
   เทศึบาลนครนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
  3) ลานกิจกรรมีเครือข้่ายจังหวัด็สุรินทร์
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การพัฒนาศักยภาพเด็ก
โดยบูรณาการด้านการศึกษา

สุขภาพ สังคมชุมชน 

ในปี 2564 โครงการ ICAP ได็้ทด็ลอง
ทำโมีเด็ล โด็ยใช่้หลัก Design Thinking 
เพื�อออกแบบการเล่�ยงด็ูเด็็กในชุ่มีช่นใน
ลักษณะสังคมีช่นบท มี่เป�าหมีายเพื�อเตร่ยมี
ความีพร้อมีในทุกๆด็้านให้เด็็ก ก่อนท่�จะ
เข้้าสู่สถึานศึึกษา เพื�อให้เด็็กได็้เร่ยนรู้และ
ปรับตัว ภายใต้โครงการ “โรงเร่ยนพ่อแมี่” 
เน้นการเล่�ยงด็ูท่�เหมีาะสมีตามีวัย สร้าง
ความีรู้ความีเข้้าใจให้ผู้ปกครองท่�เป็นกลุ่มี
เป�าหมีาย  ทด็ลองและนำไปสู่การปฏิิบัติ 
โด็ยได้็รับความีร่วมีมีือจากอบต.บางคู ้ 
ในการสนับสนุนงบประมีาณ และความีร่วมี
มีือข้องชุ่มีช่นตำบลบางคู้ และตำบล 
ลาด็สาล่� อำเภอท่าวุ้ง จังหวัด็ลพบุร่ แต่
เนื�องจากสถึานการณ์การแพร่ระบาด็ข้อง 
covid-19 จึงจำเป็นต้องช่ะลอกิจกรรมีการ
ด็ำเนินงาน

บทบาทการทำงานเชิ่งนโยบายท่�จะ 
ข้ับเคลื�อนการพัฒนาเด็็กนั�น จากผลการ
ด็ำเนินงานในปีท่�ผ่านมีา โครงการ ICAP 
ได็้ข้ยายพ�ืนท่�และได้็กระจายไปในหลาย
อำเภอข้องจังหวัด็ลพบุร่ ทำงานและประสาน
ความีร่วมีมีือกับทุกภาคส่วน เช่่น สำนักงาน
ศึึกษาธ์ิการจังหวัด็ลพบุร่ สำนักงานเข้ต
พื�นท่�การศึึกษาเข้ต 1 มีหาวิทยาลัยราช่ภัฎ
เทพสตร่ เริ�มีเป็นท่�รู้จักมีากข้ึ�น จนในปี 
2564 โครงการ ICAP ได็้รับการคัด็เลือก
ให้เป็นคณะอนุกรรมีการการพัฒนาเด็็ก
ปฐมีวัยจังหวัด็ลพบุร่ รวมีกับภาคส่วนอื�นๆ
ในจังหวัด็ โด็ยมี่บทบาทในการให้ข้้อเสนอ
แนะ ให้ข้้อคิด็เห็น ในมีิติท่�เก่�ยวข้้องต่างๆ 
ในเรื�องการพัฒนาศึักยภาพ การศึึกษา 
สุข้ภาพอนามีัย 

    

การประสานความร่วมมือ
การทำางานทางวิชาการ

เชื่อมโยงภาครัฐ ภาคเอกชน
และชุมชน

ในบทบาทการพัฒนาศึักยภาพเด็็ก เรื�อง
ทักษะการบริหารช่่วิตท่�สำเร็จ หรือ exec-
utive function (EF) ข้อง RLG โครงการ 
ICAP ได็้นำ EF มีาประยุกต์ใช่้ในเด็็ก
ปฐมีวัย ทำให้เป็นท่�น่าสนใจว่าเด็็กปฐมีวัย
ก็สามีารถึจัด็การเร่ยนการสอนแล้วเด็็กม่ี 
EF ได็้ และในปี 2564 โครงการ ICAP 
ได็้รับเช่ิญให้มีาแลกเปล่�ยนเร่ยนรู้กับกลุ่มี 
RLG ในฐานะผู้มี่ประสบการณ์การพัฒนา 
EF ในเด็็ก 

 
เนื�องจากโครงการ ICAP เป็นโครงการ

พัฒนาศึักยภาพเด็็ก เป็นการสร้างเด็็กให้
มี่คุณภาพเพื�อเป็นกำลังสำคัญข้องช่าติใน
อนาคต เป็นงานท่�มี่เป�าหมีายและมี่คุณค่า 
เพื�อให้โครงการ ICAP ได็้ข้ยายพื�นท่�ไป
ได็้มีากท่�สุด็ จำเป็นต้องได็้รับงบประมีาณ
เพื�อมีาเป็นทุนในการพัฒนาเด็็ก  ในโอกาส
น่� โครงการ ICAP ได็้รับความีอนุเคราะห์
จากบริษัทออโรร่าประเทศึไทย นักลงทุน
หุ้นมีุ่งเน้นคุณค่า (VI) พวงหร่ด็สานบุญ 
(carenation) นักธ์ุรกิจในจังหวัด็ลพบุร่ 
ได็้สนับสนุนช่่วยเด็็กให้ได็้รับโอกาสท่�ด็่ เช่่น 
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การสนับสนุนครูปฐมีวัย สื�อข้องเล่นท่�ส่ง
เสริมีพัฒนาการ อาหารมีื�อเช่้า ซึ่ึ�งศึูนย์พัฒนา
เด็็กเล็กบางแห่งอาจมี่ข้้อจำกัด็ในการใช้่ 
งบประมีาณ ต้องใช่้ตามีกรอบ เป็นต้น 
ซึ่ึ�งถึือว่าเป็นความีร่วมีมืีอในการระด็มี
ทรัพยากรในการช่่วยเหลือเด็็ก 

 

ลงเย่�ยมีบ้านเด็็ก ตามีข้้อมีูลการสังเกตข้อง
ครู โด็ยในปี 2564 มี่เด็็กท่�โครงการ ICAP 
ได็้ลงเย่�ยมีบ้านแล้ว 11 ราย โด็ยมี่ปัญหา
ใน 2 ลักษณะ ด็ังน่�

1.เด็็กมี่พัฒนาการล่าช่้า หรือมี่พัฒนาการ
ท่�ไมี่เหมีาะสมีเนื�องจากการเล่�ยงด็ูท่�ผู้ปกครอง
ไมี่มี่ความีรู้ความีเข้้าใจ แต่พอมี่ศึักยภาพ
มี่ต้นทุนท่�ด็่ในการเล่�ยงด็ู โครงการ ICAP 
ได็้ให้ข้้อเสนอแนะร่วมีถึึงเทคนิคท่�เป็น
ประโยช่น์ต่อการเล่�ยงด็ู พอท่�จะกระตุ้น
กลับมีาใกล้เค่ยงเพื�อนได็้

 
2.เด็็กมี่พัฒนาการล่าช่้า หรือมี่พัฒนาการ

ท่�ไมี่เหมีาะสมีเนื�องจากการเล่�ยงด็ูท่�ผู้ปกครอง
ไมี่มี่ความีรู้ความีเข้้าใจ มี่ต้นทุนและศึักยภาพ
ในการเล่�ยงด็ูค่อนข้้างน้อย โครงการ ICAP 
ได็้ให้ข้้อเสนอแนะร่วมีถึึงเทคนิคท่�เป็น
ประโยช่น์ต่อการเล่�ยงด็ู แต่ค่อนข้้างยาก 
ท่�จะกระตุ้น และมี่ความีจำเป็นต้องติด็ตามี
อย่างต่อเนื�อง รวมีถึึงการส่งข้้อมีูลให้ 
ผู้เก่�ยวข้้องได็้รับทราบ และวางแผนช่่วย
เหลือต่อไป   

ภายหลังท่�ศึูนย์พัฒนาเด็็กเล็กท่�เข้้าร่วมี
โครงการ ICAP ได็้จัด็กิจกรรมีการเร่ยน
การสอนมีาอย่างต่อเนื�องและครูผู้ด็ูแลเด็็ก
ได็้สังเกตพบว่า จะมี่เด็็กบางรายไมี่สามีารถึ
ร่วมีกิจกรรมีเหมีือนเพื�อนในห้องได็้ เด็็ก
แสด็งพฤติกรรมีท่�ต่างจากเพื�อนคนอื�น เพื�อ
ให้เด็็กได็้รับการช่่วยเหลือด็ูแลท่�เหมีาะสมี
และเป็นความีร่วมีมีือการทำงานร่วมีกัน 
ระหว่างโครงการ ICAP ครู และผู้ปกครอง
เด็็ก จึงได็้ส่งข้้อมีูลให้โครงการ ICAP ได็้

การให้คำาปรึกษากับครู ผู้ปกครอง
ที่สงสัยว่าเด็กมีพัฒนาการล่าช้า

หรือเด็กมีพฤติกรรม
ที่ไม่เป็นไปตามวัย

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นปี
ในปี 2560 - 2564

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
เข้าร่วมโครงการ

117 ศูนย์/ โรงเรียน

เด็กปฐมวัยที่ได้เรียน
ตามแนวทาง ICAP

7,280 คน 

ห้องเรียน ICAP

197 ห้อง

ครูที่ผ่านการอบรมICAP

243 คน
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สนับสนุนภาคืีเพ่่อสังคืม
ม้ล่นิธิยุวัพัฒน์ ร่วัมสนับสนุนการดำาเนินงานของภาคืีเพ่่อสังคืม

ช่วัยเหล่่อแล่ะพัฒนาสังคืมในประเด็นต่างๆ ดังนี�

ร่วมีกับองค์/ภาค่สังคมี 
และกลุ่มีบุคคลทั�วไป
 

ความีเข้้าใจในเด็็กพิเศึษ 
“ม้ลนิธิิเดอะเรนโบวั์ร้ม”

ช่่วยเหลือเด็็กป่วยยากไร้ 
“ม้ลนิธิิยุวัรักษ์์”

ช่่วยเหลือเยาวช่นกลุ่มีน้อย
ด็้านการศึึกษา “ม้ลนิธิิ 
เยซู้อิตเพั่�อการศึึกษ์า”

เพื�อสร้างแรงบันด็าลใจและ
พัฒนาศึั กยภ าพข้อง
เยาวช่น “ม้ลนิธิิโรงเรียน
วัันเสาร์” 

สร้างสังคมีอยู่ด็่มี่สุข้ “ม้ลนิธิิเพั่�อคนไทย”

1 กลไกความีร่วมีมีือ “ร้อยพัลังเปัลี�ยนปัระเทศึ”

2.  กลไกความีร่วมีมีือเพื�อการลงทุนทางสังคมี
  เทใจดอทคอม 
  กองทุนรวัมคนไทยใจดี 
  กองทุนรวัมธิรรมาภิิบาลไทย
  กองทุนส่�อเพั่�อควัามยุติธิรรมในสังคม
3. กลไกความีร่วมีมีืองานร้อยพลังสื�อ 

สร้างการมี่ส่วนร่วมีเพื�อสิ�งแวด็ล้อมี “ม้ลนิธิิเอ็นไลฟู้”

ร่วมีช่่วยเหลือสังคมีผ่านการช่้อป “Socialgiver”

สร้างความีรู้ความี
เข้้าใจเรื�อง
คุณภาพช่่วิตระยะ
สุด็ท้ายและ 
การตายด็่ 
“ชีีวัามิตร 
วัิสาหกิจเพั่�อ
สังคม จำกัด”

ด็ูแลผู้ป่วยมีะเร็ง
ระยะสุด็ท้าย 
“เย่อนเย็น
วัิสาหกิจเพั่�อ
สังคม”

ช่วัยเหล่่อ
สถานการณ์์

การแพร่ระบาด
โคืวัิด-19

ช่วัยเหล่่อเด็ก
แล่ะเยาวัชน

สร�างจิตสำานึกของการมีส่วันร่วัมเพ่่อส่วันรวัม
(Active Citizen)

ช่วัยเหล่่อฟื้นฟ้
สุขภาพกาย

แล่ะใจ
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นำ�าใจแล่ะคืวัามช่วัยเหล่่อ
ของคืนไทย
เพ่่อฝ่่าวัิกฤตโคืวัิด-19
ร่วัมสนับสนุนโคืรงการระดมทุน
ช่วังสถานการณ์์โคืวัิด-19

ในช่่วงข้องการแพร่ระบาด็ข้องไวรัส 
โควิด็-19 ตั�งแต่ปี 2563 ต่อเนื�องถึึง
ปัจจุบัน มีูลนิธ์ิยุวพัฒน์ได็้ร่วมีสนับสนุน
การระด็มีทุนช่่วยเหลือโรงพยาบาล 
บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ร้าน
อาหาร และผู้ท่�ได็้รับผลกระทบผ่าน
แคมีเปญ/โครงการต่างๆ โด็ยในปี 2564 
มีูลนิธ์ิฯ ได็้ร่วมีกับองค์กรและกลุ่มี
บุคคลเพื�อช่่วยเหลือสถึานการณ์โควิด็-
19  ด็ังน่�

มลูนธิยิวุพฒัน์ ร่วมกบั สมาคมวศิวกรรมปรบัอากาศ 
แห่งประเทศไทย และร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ 
ระดมทุนเพื่อจัดซื้อห้อง Negative Pressure 
Modular Unit พร้อม HEPA เพื่อเป็นหอดูแล 
ผูป่้วยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลทีม่คีวาม 
ต้องการเร่งด่วน เงินที่ระดมได้ตลอดทั้งโครงการฯ  
3,903,807 บาท สามารถสร้างได้ 53 ห้อง และ
ส่งมอบห้องให้กับโรงพยาบาลได้ 49 แห่ง

โครงการ “พกัพงิ” Global Shapers Bangkok 
เพื่อช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้
ศูนย์พักคอยที่ขาดแคลน รวมทั้งจัดส่งอาหาร
ให้ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการ
แพทย์ เงินที่ระดมได้ และสมทบทุนอีก 1 เท่า 
รวม 715,712 บาท

(คลิกภาพอ่านเพิ่มเติม)

เพื่อช่วยเหลือสถานพยาบาล
และผู้ป่วยโควิด-19
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โครงการ “ปันอิ่ม” ”โครงการ
ช่วยเหลือสองต่อ โดยการช่วย
ร้านอาหารที่ขาดรายได้ ด้วย
การซื้ออาหารเพื่อมอบให้กับ 
ผู้ยากไร้ หรือผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อน จากเงินที่ระดมได้ 
973,546 บาท 

สนับสนุนมื้ออาหารแก่บุคคลากรทางการแพทย์
และช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหาร

โครงการ “Meals for Heroes”  
เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น มื้ อ อ ห า ร ใ ห้ กั บ
บุคลากรทางการแพทย์ สถาบันการ
แ พ ท ย์ จั ก รี น ฤ บ ดิ น ท ร์ 
จ.สมุทรปราการ โดยสามารถระดม
ทุนได้ 172,000 บาท ระหว่างวันที่  
6 ก.ย. – 19 ต.ค. 64 รวมมื้ออาหาร
ที่จัดส่งจำานวน 3,440 กล่อง

โครงการ “Dinner for Heroes” เพื่อสนับสนุนมื้ออาหารให้กับบุคลากร
ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่  29 ก.ค. – 
30 ก.ย. 64 โดยสามารถระดมทุนได้ 125,011 บาท ในการจัดซื้ออาหาร 
วันละ 50 กล่อง

โครงการ “แบ่งสรรปันฮ่ัก” โดย 
โรงแรมแทมมารินวิลเลจ และ
โรงแรมรายาเฮ่อริเทจ ระดมทุน
เพื่อจัดสรรมื้ออาหารให้กับชุมชน 
ในจังหวัดเชียงใหม่ จากเงินที่ระดม
ได้ 181,901.50 บาท
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https://taejai.com/th/d/dinner-for-heroes/
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เพ่่อช่วัยเหล่่อเด็กแล่ะ
เยาวัชน

ม้ล่นิธิเดอะเรนโบวั์ร้ม 

คืวัามเข�าใจเชิงบวัก
เกี่ยวักับคืวัามต�องการ 
พิเศษ

ศ้นย์คืวัามเข�าใจในด�านบวักเกี่ยวักับคืวัามต�องการพิเศษ ที่ไม่แสวังหากำาาไร เป็นกลุ่่ม พ่อแม่ คืรอบคืรัวั 
แล่ะเพ่่อนของบุคืคืล่ที่มีคืวัามต�องการพิเศษด�านพัฒนาการ แล่ะพฤติกรรม รวัมถึงดาวัน์ซินโดรม 
ออทิสซึ่ม แอสเพอร์เกอร์ส พีดีดี เอ็นโอเอส เซเรบรัล่ พัล่ซ เอดีเอชดี แล่ะคืวัามท�าทายด�านพันธุกรรม
อ่่นๆ ส่งเสริมคืวัามเข�าใจในด�านบวักผ่านการแบ่งปันข�อม้ล่ ประสบการณ์์ กำาล่ังใจแล่ะพล่ังเสริมแบบ 
“พ่อแม่ส้่พ่อแม่” 

ภาพรวมและการดำาเนิน
งาน ปี 2564

สถึานการณ์โควิด็-19 ท่�ยังคงระบาด็ต่อเนื�องจากปีท่�ผ่านมีา การปรับ
ตัวให้เข้้ากับช่่วิตวิถึ่ใหมี่ คณะกรรมีการข้อง มีูลนิธ์ิเด็อะ เรนโบว์ รูมี ปรับ
รูปแบบการทำงานเป็นการทำงานจากบ้านเป็นส่วนใหญ่ และให้บริการผ่าน
ช่่องทางออนไลน์ท่�ยังคงด็ำเนินกิจกรรมีไปอย่างต่อเนื�อง ได็้แก่ รูปแบบการ
ให้ข้้อมีูลความีรู้แก่ผู้ปกครองผ่านออนไลน์ โด็ยแบ่งเป็น 3 ลักษณะด็้วย
กันคือ  เสวนากาแฟ, เวิร์คช่้อปพ่อแมี่ด็ูแลตัวเอง และการคุยกับผู้เช่่�ยวช่าญ  
มี่กิจกรรมีออนไลน์ทั�งหมีด็  21 ครั�ง โด็ยสามีารถึเข้้าถึึงพ่อแมี่ ผู้ปกครอง 
ครู และนักวิช่าช่่พทั�วทั�งประเทศึไทยและในต่างประเทศึรวมีทั�งสิ�น 3,654 
คน  ซึ่ึ�งนับว่ามีากท่�สุด็ตั�งแต่เราเปิด็ทำการมีา ทางคณะกรรมีการจึงลงมีติ
ท่�จะรักษารูปแบบการให้บริการเก่�ยวกับการแบ่งปันข้้อมีูลและเสริมีพลังพ่อ
แมี่ไว้ในรูปแบบข้องออนไลน์ต่อไป นอกจากนั�น มีูลนิธ์ิฯ ได็้ให้ความีช่่วย
เหลือครอบครัวผู้มี่ความีต้องการพิเศึษท่�ได็้รับผลกระทบจากสถึานการณ์
โควิด็ -19 ในพื�นท่�ต่างๆ พร้อมีกับสานต่อโครงการสร้างความีตระหนักเพื�อ
ส่งเสริมีให้สังคมีได็้เห็นศึักยภาพข้องบุคคลท่�มี่ความีต้องการพิเศึษอย่างต่อ
เนื�องอ่กด็้วย แมี้จะต้องฝั่าวิกฤต มีูลนิธ์ิเด็อะเรนโบว์รูมีก็ยังไมี่หยุด็ท่�จะ
เป็นสายรุ้งท่�สด็ใสให้กับคนในสังคมีต่อไป

special rainbow
hello@therainbowroom.org
02 023 2396

กิจกรรมออนไลน์

21 ครั้ง

เข้าถึง พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ครู และนักวิชาชีพ

3,654 คน
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กิจกรรมต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในปี 2564

มีูลนิธ์ิฯ ร่วมีกับ Unpuzzle กลุ่มีครูการศึึกษาพิเศึษมีอบ 
“ถึุงกำลังใจสายรุ้ง” ไปยังศึูนย์พัฒนาเด็็กชุ่มีช่นคลองเตย นอกจาก
นั�น ยังได็้มีอบอาหาร น�ำด็ื�มี และสิ�งข้องจำเป็นแก่ สถึานสงเคราะห์
เด็็กบ้านคามีิลเล่ยนเพื�อเด็็กพิการลาด็กระบัง มีอบผ้าเช่็ด็ตัว 224 ผืน 
ให้กับโรงพยาบาลสนามีราช่านุกูล สำหรับกลุ่มีเด็็กท่�มี่ความีต้องการ
พิเศึษและครอบครัว

ในด็้านการเร่ยนรู้นั�น มีูลนิธ์ิฯ ได็้มีอบทุนการศึึกษาจำนวน 3 
ทุนให้แก่ผู้ปกครองท่�ม่ีความีสนใจในเรื�องข้องการพัฒนาลูกตามีแนวคิด็ 
“มีนุษยปรัช่ญา”ในโครงการ “Care Taker Thailand” โด็ยผู้รับ 
ทุนจะเข้้าโครงการเป็นเวลา 2 ปี
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เพื�อฉลองวันด็าวน์ซึ่ินโด็รมีและ 
วันออทิสซึ่ึมีโลก ปี 2564 มีูลนิธ์ิเด็อะ 
เรนโบว์ รูมี ร่วมีกับอาร์ต คอนเคช่ั�น โด็ย
การสนับสนุนข้องหอศึิลปวัฒนธ์รรมี
กรุงเทพมีหานคร จัด็นิทรรศึการศึิลปะเพื�อ
ความีแตกต่าง “Language of The Soul 
- ภาษาแห่งจิตวิญญาณ” ณ. หอศึิลป
วัฒนธ์รรมีกรุงเทพมีหานคร ในวันท่� 25 
มี่นาคมี โด็ยจัด็แสด็งผลงานข้อง 6 ศึิลปิน 
โด็ยซึ่่ร่�ส์นิทรรศึการน่� มี่ทั�งหมีด็ 6 ครั�ง
ด็้วยกัน เพื�อสร้างแรงบันด็าลใจให้กับ
ครอบครัวบุคคลท่�มี่ความีต้องการพิเศึษ ผู้
เก่�ยวข้้อง และบุคคลทั�วไป  ในเด็ือนตุลาคมี 
มี่การจัด็นิทรรศึการ “ภาษาแห่งจิตวิญญาณ” 
ครั�งท่� 2 “สารภัณฑ์์ภาษา Cabinet of 
Curiosities” โด็ยจัด็วางเป็นห้องสารภัณฑ์์
ท่�รวบรวมีผลงานสิ�งประด็ิษฐ์ท่� ได็้ถึูก
สร้างสรรค์ข้ึ�นเป็นผลงาน 3 มีิติหลากหลาย
รูปแบบ และตามีด็้วยนิทรรศึการ “ภาษา

แห่งจิตวิญญาณ” ครั�งท่� 3  “Art Brut : 
Unseasoned Story” “อาร์ทบรุท :  เรื�อง
ท่�ไมี่ได็้แต่ง” ซึ่ึ�งเป็นการสำรวจภูมีิทัศึน์ข้อง
การปฏิิสัมีพันธ์์กับโลกภายนอกผ่าน
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะ
ซึ่�ำ ๆ ท่�มี่รูปแบบเหมีือนเร่ยบง่าย หากแฝัง

ไปด็้วยพลัง และสัญญะท่�ศึิลปินใช่้เพื�อ
ทำความีเข้้าใจโลกภายในตัวตน และเช่ื�อมี
โยงกับโลกภายนอกได็้อย่างเป็นรูปธ์รรมี
ในเด็ือนพฤศึจิกายน  โด็ยอ่ก 3 นิทรรศึการ
ท่�เหลือจะจัด็ข้ึ�นในปี 2565

กิจกรรมต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในปี 2564
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โครงการ “ติ�งติ�ง หน้าต่างสายรุ้ง” มีูลนิธ์ิฯ ได็้รับเลือกจาก
กองทุนสื�อให้เป็นโครงการตัวอย่าง และได็้รับการอนุมีัติเงินสนับสนุน
จากกองทุนฯ เพื�อผลิต “ติ�งติ�งหน้าต่างสายรุ้ง” ซึ่่ซึ่ั�น 2 “เฉิด็ฉาย
ประกายกล้า” โด็ยมี่วัตถึุประสงค์เพื�อสร้างความีเข้้าใจเช่ิงบวก และ
การอยู่การอยู่ร่วมีกันในสังคมีข้องคนทุกคน โด็ยจะเน้นเรื�อง “Ex-
ecutive Function” ซึ่ึ�งจะทำการผลิตในปี 2565 และเผยแพร่
ในปี 2566

เนื�องจากสถึานการณ์โควิด็-19 มีูลนิธ์ิฯ ยังคงไมี่สามีารถึจัด็
กิจกรรมีระด็มีทุนประจำปี The Rainbow Fun Run ได็้ มีูล
นิธ์ิฯ จึงได็้จัด็ทำเสื�อยืด็และกระเป๋า Be A Rainbow เพื�อตอบแทน
ผู้สนับสนุนเงินทุนให้มีูลนิธ์ิฯ และเพื�อให้กำลังใจแก่ทุกคนให้ผ่าน
พ้นวิกฤตโรคระบาด็ด็้วยพลังบวก

เข้้าร่วมีกิจกรรมีภาค่พันธ์มีิตร ด็ังน่� 
 Good Society Summit 2021 ในธ์่มี Hope in Crisis 

ในวิกฤตยังมี่หวัง ในรูปแบบ Virtual Event ระหว่างวันท่� 19-24 
พ.ย. 64

 กิจกรรมีร่วมีกับครูและนักเร่ยน โรงเร่ยนมีาแตร์ เด็อ่ วิทยาลัย 

กิจกรรมต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในปี 2564

สั่งซื้อได้ที่ 
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เพ่่อช่วัยเหล่่อเด็กแล่ะ
เยาวัชน

ม้ล่นิธิยุวัรักษ์

ช่วัยเหล่่อ
เด็กป่วัยยากไร�

ก่อตั�งขึ�นโดยมีวััตถุประสงคื์เพ่่อช่วัยเหล่่อด�านรักษาพยาบาล่ 
แล่ะสุขพล่านามัยของเด็กยากไร�ที่ด�อยโอกาสผ่านโคืรงการ 
ต่างๆ  อาทิ  โคืรงการสมทบคื่าผ่าตัดหัวัใจให�แก่เด็กยากไร� 
โคืรงการช่วัยเหล่่ออาหารกล่างวัันแล่ะค่ืาจ�างพ่ีเลี่�ยง เด็กกำาพร�า 
จัดส่งนมผงให�เด็กทารกท่ีมารดาติดเช่�อเอดส์ แล่ะค่ืาอาหาร 
เป็นต�น

ภาพรวมและการดำาเนิน
งาน ปี 2564

ปัจจุบันมี่คนไข้้ท่�ทางมีูลนิธ์ิยุวรักษ์ให้ความีช่่วยเหลือจำนวน  477  คน 
โด็ยทางมีูลนิธ์ิฯ ได็้ร่วมีมีือกับสังคมีสงเคราะห์ข้องโรงพยาบาลต่างๆ เช่่น  
โรงพยาบาลศึิริราช่  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลภูมีิพลอด็ุลยเด็ช่ 
โรงพยาบาลสมีเด็็จพระยุพราช่  เป็นต้น ในการช่่วยคัด็กรองคนไข้้เพื�อรับ
ความีช่่วยเหลือจากมีูลนิธ์ิฯ  โด็ยการช่่วยเหลือค่าใช่้จ่าย อาทิ ค่าเด็ินทาง  
ค่ายา  ค่านมี ฯลฯ เพื�อให้คนไข้้ได็้รับการรักษาโด็ยแพทย์อย่างต่อเนื�อง

กิจกรรมที่เกิดขึ�น
รับมีอบตุ�กตาจากคณะอาจารย์และนักเร่ยนโรงเร่ยนมีาแตร์เด็อ่วิทยาลัย 

เพื�อส่งไปให้เด็็กๆ ท่�เจ็บป่วยข้องมีูลนิธ์ิฯ
จัด็ส่งกล่องกำลังใจบรรจุข้้าวสารอาหารแห้ง มีอบให้กับครอบครัวข้อง

เด็็กยากไร้และเด็็กท่�ถึูกทอด็ทิ�งผ่านทางเจ้าหน้าท่�สาธ์ารณสุข้ในพื�นท่�ผู้นำ
ชุ่มีช่นท้องถึิ�นต่าง ๆ 

เป็นสื�อกลางนำเสื�อกันหนาวมีอบให้กับการผู้ป่วยติด็เต่ยง และผู้สูงอายุ
ในหมีู่บ้านไร่ ต.ท่าแด็ง อ.หนองไผ่ จ.เพช่รบรูณ์

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

จำานวนเด็กป่วยยากไร้
ได้รับความช่วยเหลือ

477 คน
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เพ่่อช่วัยเหล่่อเด็กแล่ะ
เยาวัชน

ม้ล่นิธิเยซ้อิตเพ่่อการศึกษา 

ช่วัยเหล่่อเยาวัชน
ชนกลุ่่มน�อย ด�อยโอกาส 

ให�คืวัามช่วัยเหล่่อแก่ผ้�ด�อยโอกาสแล่ะผ้�ที่่อย้่ชายขอบของสังคืม โดยจัดตั�งสถาบันการศึกษาซึ่งใช�ช่่อ
วั่า ชุมชนการเรียนร้�เซเวัียร์ หร่อ Xavier Learning Community (XLC) โดยรับนักศึกษาที่่หล่ากหล่าย
เป็นพิเศษ ผ้�ที่ต�องการโอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างกลุ่่มชาติพันธุ์ เช่น อาข่า ล่าห้่ ปกาเก่อญอ 
ม�ง ฯล่ฯ มุ่งพัฒนาคืวัามสามารถของเยาวัชนให�มีคืวัามร้�ทางด�านวัิชาการ คืวับคื้่กับคืุณ์ธรรมจริยธรรม
อย่างคืรบคืรัน พร�อมที่่จะตอบสนองคืวัามต�องการแล่ะสิ่งท�าทายต่าง ๆ ใช�ชีวัิตทำาประโยชน์ให�กับชุมชน
ของตนแล่ะชาวัโล่กอย่างแท�จริง

ภาพรวมและการดำาเนิน
งาน ปี 2564

ปัจจุบันศึูนย์การเร่ยนรู้เซึ่เว่ยร์มี่นักศึึกษาทั�งหมีด็ 5 รุ่นแล้ว ซึ่ึ�งจบไป
แล้ว 1 รุ่น ณ เวลาน่�มี่นักศึึกษาท่�อยู่กับเรา 4 รุ่น ปี 1-4 จำนวน 84 คน 
ปีท่�� 4 มี่จำนวน 17 คน ปีท่� 3 มี่จำนวน 17 คน รุ่นท่�� 2 จำนวน 25 คน
และรุ่นท่�� 1 จำนวน 25 คน และในปีน่�� 2565 มี่นักศึึกษาท่��เร่ยนจบปริญญา 
ตร่ เอกภาษาอังกฤษ มีสธ์. (ในระยะเวลา 3 ปี 6 เด็ือน) จำนวน 9 คน ท่��
เหลืออ่ก 8 คน อยู่ระหว่างการเร่ยนและฝัึกประสบการณ์วิช่าช่่พ มี่อาสา
สมีัครและอาจารย์จากหลากหลายประเทศึรวมี 22 คน และในเด็ือนเมีษายน 
2565 จะมี่นักเร่ยนรุ่นท่�� 6 เพิ�มี เป็นจำนวนประมีาณ 30 คน นักศึึกษารุ่น
แรกและรุ่นท่�สองเร่ยนจบแล้วและหางานทำตามีท่��ตนเองสนใจ

ชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์
219 หมู่ 8 ต.ท่าข้าวเปลือก
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

xavier.thai2017@gmail.com
Xavier.Learning.Community (คลิกภาพอ่านเพิ่มเติม)
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สถึานการณ์การแพร่ระบาด็ 
โควิด็-19 ยังคงมี่ความีรุนแรงและ
มี่ผู้ติด็เช่ื�อมีากข้ึ�น ก่อให้เกิด็ผล 
กระทบต่อการด็ำเนินช่่วิตและความี
เป็นอยู่ข้องคนจำนวนมีาก ชุ่มีช่น
การเร่ยนรู้ เซึ่เว่ยร์ได็้ช่่วยเหลือ 
ผู้ได็้รับผลกระทบจากโรคระบาด็น่�
โด็ยการบริจาคข้้าวสาร อาหารแห้ง 
ยารักษาโรคให้กับแรงงานข้้ามีช่าติ
เข้ตจังหวัด็เช่่ยงราย ช่าวบ้านใน
หมีู่บ้านทับกุมีารทองและเข้ตชุ่มีช่น
โด็ยรอบ และตามีศึูนย์เด็็กและ
เยาวช่นต่างๆ ในพื�นท่�จังหวัด็
เช่่ยงราย

การให�คืวัามช่วัยเหล่่อ
ชุมชนในสถานการณ์์
แพร่ระบาดโคืวัิด-19

มีนักศึกษาได้รับทุนแล้ว 5 รุ่น
 ยังอยู่ในความดูแล 

84 คน

อาสาและอาจารย์ 
22 คน

(ข้อมูล ธันวาคม 2564)
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เพ่่อช่วัยเหล่่อเด็ก
แล่ะเยาวัชน

ม้ล่นิธิโรงเรียนวัันเสาร์ Saturday School

สร�างแรงบันดาล่ใจ 
พัฒนาศักยภาพ 
เด็กแล่ะเยาวัชน 

ม้ล่นิธิด�านการศึกษาที่เป็นพ่�นที่แห่งการเรียนร้� ที่เปิดโอกาสให�ทุกคืนในสังคืมเข�ามามีส่วันร่วัมในการ
พัฒนาการศึกษาไทย ด�วัยคืวัามเช่่อที่วั่า ทุกคืนในสังคืมสามารถเป็นส่วันหนึ่งในการเปล่ี่ยนแปล่งการ
ศึกษาได� โดยการช่วัยส่งเสริมให�เด็กกล่�าที่จะเดินตามคืวัามฝ่ัน แล่ะกล่ับมาสร�างคืวัามเปล่ี่ยนแปล่ง 
ให�กับชุมชนแล่ะสังคืมของเขา

ภาพรวมและการดำาเนินงาน
ปี 2564

การเปิด็โลกแห่งการเร่ยนรู้ให้กับเด็็กระด็ับช่ั�น
ประถึมีปลายจนถึึงมีัธ์ยมีปลาย โด็ยเน้นท่�ช่ั�นมีัธ์ยมี
ต้นเป็นหลัก ผ่านวิช่านอกห้องเร่ยนท่�จัด็ข้ึ�นตามีความี
สนใจข้องเด็็กเอง การเร่ยนรู้ท่�ไมี่ได็้อยู่แค่ในห้องเร่ยน 
แต่เป็นกิจกรรมีแบบ Active Learning ท่�ให้ความี
สำคัญกับตัวผู้เร่ยนเป็นหลัก เพื�อส่งเสริมี 4 เป�าหมีาย
หลักอย่าง การรับรู้และเข้้าใจตนเอง, ความีคิด็แบบ
พัฒนาได็้, การล้มีแล้วลุก และพฤติกรรมีเอื�อต่อสังคมี

www.saturday-school.org
SaturdaySchoolThailand
saturdayschoolthailand
ssfoundationth
www.youtube.com/c/
SaturdaySchool
@saturdayschoolthailand
www.linkedin.com/company/
saturday-school
www.bigday.saturday-school.
org

ด�านเด็กแล่ะเยาวัชน

“ประเทศไทยจะเต็มไปด้วยเด็กที่กล้าจะเดินตามความฝัน
และกลับมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนและสังคมของเขา”
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พื้นที่จัดกิจกรรม
ในโรงเรียนและชุมชน

36 แห่ง

เยาวชน
เข้าร่วม

โครงการฯ 
7,525 คน

อาสาสมัคร
3,021 คน

การสร้างการเปล่�ยนแปลงไปพร้อมีกับทุกคนในสังคมี 
ไมี่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ และเอกช่นท่�เห็นความีสำคัญข้อง
การข้ับเคลื�อนการศึึกษาไป ด็้วยการจับมีือทำโครงการให้
กับกลุ่มีเด็็กท่�มี่ความีสนใจท่�หลากหลาย หรือกระทั�งคน
ธ์รรมีด็าในสังคมี ท่�มี่ความีตั�งใจอยากลงมีือพัฒนาการศึึกษา
ไทยด็้วยมีือข้องตัวเอง แมี้จะไมี่ได็้ทำงานในวงการการศึึกษา
แต่ก็ร่วมีสร้างการเปล่�ยนแปลงไปด็้วยกันในมีุมีท่�ตัวเองถึนัด็
ได็้

การจับมีือร่วมีกับคนในพ�ืนท่�ในจังหวัด็ท่�หลากหลาย 
ในปีน่�เราไมี่ได็้จัด็กิจกรรมีแค่กับเด็็กในกรุงเทพมีหานคร
เท่านั�น แต่ได็้ข้ยายพื�นท่�แห่งการเร่ยนรู้ไปถึึงจังหวัด็ภูเก็ต 
จังหวัด็ข้อนแก่น จังหวัด็นนทบุร่ และอ่กมีากมีาย เพราะ
สถึานการณ์การแพร่ระบาด็ข้องโรคติด็เช่ื�อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ท่�ช่าวด็าวเสาร์อย่างพวกเราปรับให้กลายเป็น
โอกาสแห่งการเร่ยนรู้ท่�ไร้พรมีแด็นผ่านการเร่ยนการสอน
แบบ Online

ด�านสังคืม

ด�านชุมชน

อ่านรายงานเพิ่มเติม
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สร�างจิตสำานึกของ
การมีส่วันร่วัม
เพ่่อส่วันรวัม (Active 
Citizen)

ม้ล่นิธิเพ่่อคืนไทย

สนับสนุนภาคืีที่สร�าง
การมีส่วันร่วัมของ
ประชาชนเพ่่อสังคืม
อย้่ดีมีสุข 

องคื์กรสาธารณ์ประโยชน์ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งย่น (Sustainability) ด�วัยคืวัามเช่่อวั่าการพัฒนา
แล่ะแก�ไขปัญหาสังคืมขนาดใหญ่นั�น จำาเป็นต�องอาศัยคืวัามร่วัมม่อของประชาชนแล่ะองคื์กรที่หล่าก
หล่าย ม้ล่นิธิฯ จึงให�คืวัามสำาคืัญกับการสร�างกล่ไกคืวัามร่วัมม่อที่แตกต่าง แล่ะมีการจัดการอย่างเป็น
ระบบ เพ่่อให�เอ่�อต่อการเชิญชวันคืนไทยที่ต่่นร้�จำานวันมากมาร่วัมม่อกันแก�ปัญหาสังคืม แล่ะยังมุ่งเน�น
การทำางานแบบมีส่วันร่วัมกับองคื์กรตัวักล่าง (Intermediary Organization) ที่ขับเคืล่่่อนงานพัฒนา
สังคืมในประเด็นปัญหาสังคืมต่างๆ ที่สำาคืัญ ดังนี�

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

ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

ผสานทรัพยากรร่วม
เงินทุน  อาสาสมัคร ความรู ้
เครือข่าย และ สื่อ ผ่านกลไก
ความร่วมมือสู่ผู้รับประโยชน์

ผ่านกลไก
ความร่วมมือ 

Collaboration 
Platforms

กลไกความร่วมมือ
โครงการ

“ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ” 

กลไกเพื่อการลงทุน
ทางสังคม 

กลไกความร่วมมือ
งานร้อยพลังสื่อ 

พลเมืองตื่นรู้
Active Citizen
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กลไกความร่วมมือ
โครงการ

“ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ” 

ตัวกลางผสานความร่วมมือ เชื่อมต่อ
ทรัพยากร ทั้งทุนเงิน ทุนมนุษย์ ทุนความรู้ 
ทุนเครือข่าย ในการขับเคลื่อนงานกับ
องค์กรภาคีในประเด็นสังคมต่างๆ อาทิ 
การศึกึษาและเยาวชน ผูสู้งอาย ุ คนพกิาร 
ต่อต้านคอร์รัปชั่น สิ่งแวดล้อม คุณภาพ
ชีวิตระยะสุดท้าย ฯลฯ

ความร่วมมือของภาคีผู้เช่ียวชาญจาก
ภาคธุรกิจ กิจการเพ่ือสังคม เครือข่ายผู้
ประกอบการสังคม และประชาชน  ได้แก่
การระดมทุนออนไลน์สำาหรับโครงการ
เพ่ือสังคม
  เทใจดอทคอม 
  การระดมทุนผ่านรูปแบบ
  กองทุนรวมเพ่ือสนับสนุน
  โครงการเพื่อสังคม
  กองทุนรวมคนไทยใจดี 
  การส่งเสริมธรรมาภิบาลและ
  ต่อต้านการคอร์รัปชัน
  กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย 
  กองทุนสื่อเพ่ือความยุติธรรม
  ในสังคม

เพื่อสานพลังสื่อมวลชน สื่อบุคคล ตลอด
จนสื่อใหม่ๆ ประเภทต่างๆ ร่วมขยายผล
การขับเคลื่อนงานพัฒนาความยั่งยืนกับ
ก ล ไ ก แ ก้ ปั ญ ห า สั ง ค ม ร่ ว ม กั บ ภ า คี 
เครือข่าย ได้แก่ สื่อมวลชน สื่อสำานัก
ข่าวออนไลน์ สื่อองค์กร และ สื่อบุคคล

กลไกเพ่ือการลงทุน
ทางสังคม 

กลไกความร่วมมือ
งานร้อยพลังสื่อ 

กลไกความร่วมมือ 
Collaboration Platforms

อ่านเพิ่มเติม
มูลนิธิเพื่อคนไทย
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ผลลัพธ์-ผลผลิตของกลไกความร่วมมือ
ปี 2564

กลไก
ความร่วมมือ

ผลลัพธ์

ผลผลิต

ผู้รับประโยชน์

*ผู้บริจาค

*อาสาสมัคร

ผู้ร่วมกิจกรรม
(คน/สื่อ)

พลเมืองทีี่มี
ส่วนร่วมเพื่อ

ส่วนรวม

การมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาสังคมไทย

ยั่งยืน

ชุมชนออนไลน์
ร่วมสร้างสังคม

แบ่งปัน

ความร่วมแรง
ภาคตลาดทุน
แบ่งปันสังคม

ความเข้มแข็งของ
ระบบนิเวศสื่อที่สร้าง

ผลบวกต่อสังคม

การมีส่วนร่วม
สื่อสาร

เพื่อส่วนรวม

รวมความร่วมมือภาคตลาดทุน
และภาคสังคมสร้าง
เสริมธรรมาภิบาล

และต่อต้านคอรัปช่ัน

ร้อยพลัง
เปลี่ยนประเทศ เทใจดอทคอม กองทุนรวม

คนไทยใจดี
กองทุนรวม

ธรรมาภิบาลไทย
กองทุนสื่อเพื่อ

ความยุติธรรมในสังคม
ความร่วมมือ

งานสื่อสารสังคม

12 โครงการ 148 โครงการ

88 องค์กร 60 องค์กร 148 องค์กร

4 โครงการ 1 โครงการ 70 โครงการ / แคมเปญ 235 โครงการ

38,700 คน

23,812 คน

3,637 คน

182 คน

19,993คน

9 คน

539 คน

404 คน

80 คน

397 คน

1,476 คน

486 คน

1,124 คน

369 คน

306 คน

36 องค์กร

1,847 คน

23,518 คน

36 องค์กร

37,177 คน 40,814 คน

37,716 คน 484 คน 1,873 คน 1,610 คน 675 คน 66,170 คน

137 องค์กร

198 องค์กร 33 องค์กร 14 องค์กร

10 องค์กร 10 องค์กร

228 องค์กร 96 องค์กร 569 องค์กร

77 องค์กร 8 องค์กร 365 องค์กร 219 องค์กร 806 องค์กร

174,066 คน 13,500 คน 36,830 คน 44,258 คน 307,354 คน
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กล่ไกคืวัามร่วัมม่อ ร�อยพล่ังเปล่ี่ยนประเทศ 
Thailand Collaboration for Change

ร�อยพล่ัง เช่่อมต่อ 
ทรัพยากร
เพ่่อพัฒนาสังคืม  
อย่างยั่งย่น

กล่ไกร�อยพล่ังคืวัามร่วัมม่อองคื์กรที่ขับเคืล่่่อนงานพัฒนาสังคืมในประเด็นต่างๆ เพ่่อแก�ไขปัญหาคืวัาม
เหล่่่อมล่ำ�า ด�านการศึกษา การพัฒนาเด็กปฐมวััย การส่งเสริมธรรมาภิบาล่ การสร�างอาชีพวัิถีเกษตร
ยั่งย่น การจ�างงานผ้�พิการ ไปจนถึงการส่งเสริมให�เด็ก เยาวัชน แล่ะผ้�ส้งอายุมีคืุณ์ภาพชีวัิตที่ดี ด�วัย
การทำาหน�าที่เป็นตัวักล่างเช่่อมต่อทรัพยากรหร่อทุนประเภทต่างๆ ได�แก่ ทุนมนุษย์ ภาคืีเคืร่อข่าย 
ทุนทรพัย์ แล่ะอ่่นๆ ไปสนบัสนนุหร่ออำานวัยคืวัามสะดวักให�เกดิการขบัเคืล่่อ่นงานอย่างเป็นระบบแล่ะเกิด
ผล่ล่พัธ์ทางสังคืมมากขึ�น 

thailandCollaboration
ForChange
tcfe@ybf.premier.co.th
02 301 1038

ภาพรวมและการดำาเนินงาน
ปี 2564

จากสถึานการณ์การระบาด็ข้องไวรัสโควิด็-19 ทำให้โครงการร้อยพลังเปล่�ยนประเทศึได็้ปรับเปล่�ยนแผนงานท่�
เก่�ยวข้้องกับการระด็มีความีร่วมีมีือ มีาสู่รูปแบบการจัด็ออนไลน์มีากข้ึ�น เพื�อให้ร้อยพลังฯ ยังคงสามีารถึเสริมีสร้าง
สนับสนุนการข้ยายผลการทำงานข้ององค์กรข้ับเคลื�อนพัฒนาสังคมี โด็ยการเช่ื�อมีต่อกับทรัพยากรท่�จำเป็น และเพิ�มี
โอกาสในการสร้างการม่ีส่วนร่วมีข้องพลเมืีองท่�มี่ส่วนร่วมีเพ�ือส่วนรวมีมีาสู่การลงมืีอช่่วยเหลือสังคมีในรูปแบบท่�
ตนเองถึนัด็ได็้ ทั�งน่� โครงการหรือกิจกรรมีท่�ด็ำเนินการส่วนใหญ่ในปี 2564 เป็นการระด็มีทรัพยากร และสร้างการ
มี่ส่วนร่วมีกับพลเมีืองท่�มี่ส่วนร่วมีเพื�อส่วนรวมีมีาสนับสนุนโครงการร้อยพลังการศึึกษา ซึ่ึ�งเป็นโครงการท่�มี่ผู้รับ
ประโยช่น์ ได็้แก่ โรงเร่ยนท่�กระจายอยู่ทั�วประเทศึรวมี 88 แห่ง มี่ผู้อำนวยการ บุคลากรฝั่ายบริหาร คุณครู และ
นักเร่ยนในโครงการรวมี 38,700 คน 
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กิจกรรมและการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้น

สนับสนุนเคืร่่องม่อ อุปกรณ์์ แล่ะพัฒนา
ระบบฐานข�อม้ล่ร่วัมกับองคื์กรดังนี�

การสร้างความีร่วมีมีอืกบั Accenture Thailand 
โครงการ Consulting Analyst Pool Com-
munity Outreach Program เพื�อช่่วยเหลือ
ออกแบบพัฒนาระบบการวิเคราะห์ฐานข้้อมีูลและ
การแสด็งผลข้้อมีูลโรงเร่ยนภาค่เครือข้่ายร้อย
พลังการศึึกษา

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นใน
ปี 2564

ภาคีความร่วมมือ
198 องค์กร

อาสาสมัคร
182 คน

พลเมืองที่มี
ส่วนร่วมเพื่อ
ส่วนรวม
23,812 คน
198 องค์กร

ผู้บริจาค
3,637 คน

ผู้รับประโยชน์
137 องค์กร
38,700 คน

ยอดบริจาค
9,092,778 คน

เพ่่อพัฒนาการศึกษาผ่าน
การสนับสนุนโคืรงการร�อยพล่ัง
การศึกษา ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี�
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บริษ์ัท พัรีเมียร์ แคปัปัิตอล (2000) จำกัด็ 
บริจาคคอมีพิวเตอร์ เพื�อเป็นอุปกรณ์เร่ยนออนไลน์
สำหรับนักเร่ยนในโครงการร้อยพลังการศึึกษา 

สนับสนุนผ่านแพล่ตฟอร์มระดมทุน ใน 
โคืรงการ Limited Education

ร่วมีกบัพนัธ์มีติร 11 แบรนด์็สนิค้า ใน แคมีเปญ 
“Limited Education 2021” ภายใต้แนวคิด็ 
“IMAGINATION OR LIMITED EDUCATION? 
จินตนาการ หรือ คุณภาพการศึึกษาไมี่เท่าเท่ยมี 
ช่วนผู้ใหญ่ใจด็่ร่วมีสนับสนุนทุนการศึึกษา ด็้วย
การอุด็หนุนสินค้า Limited Education ท่� 
https://www.limitededucation.org/

การสร้างความีร่วมีมีือ ภายใต้โครงการ  
Talent Thai & Designers’ Room x Lim-
ited Education 2021 โด็ยสำนักส่งเสริมี
นวัตกรรมีและสร้างมูีลค่าเพ�ิมีเพื�อการค้า 
กรมีส่งเสริมีการค้าระหว่างประเทศึ กระทรวง
พาณิช่ย์ ระด็มีทุนเพื�อสนับสนุนโครงการร้อยพลัง 
การศึึกษา

(อ่านเพิ่มเติม)
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 โครงการ Better Battle ประกวด็แคมีเปญ
สร้างสรรค์สังคมี ร้อยพลังการศึึกษา Limited 
Education x TikTok กับ Challenge #เปิด็
เทอมี เพื�อสร้างการมี่ส่วนร่วมีให้ทุกคนสามีารถึ
เข้้ามีาสนับสนุนการศึึกษาไทยได็้ในทางใด็ทาง
หนึ�งท่�ตนเองถึนัด็และปลุกพลังให้ผู้คนในวงกว้าง
ลุกข้ึ�นมีาทําความีด็่ บนแพลตฟอร์มี TikTok

งานระด็มีทุนแคมีเปญ “Class Buddy คุณ
ได้เรียน น้องเรียนได้” ร่วมีกับเทใจและภาค่
เครือข้่ายทางการศึึกษา ได็้แก่ Saturday School, 
Inskru, Toolmorrow, ก่อการครู และมีหาวิทยาลัย
มีหิด็ล จัด็แคมีเปญระด็มีทุนช่วนบริจาคเงิน เลือก
เข้้ าคลาส เร่ ยนและนำ เ งินบริ จ าคจัด็ซึ่ื� อ 
อุปกรณ์แท็บเล็ต และอินเทอร์เน็ตส่งต่อให้น้องๆ 
ได็้เร่ยน โด็ยตั�งเป�าหมีายการระด็มีทุน 1,000,000 
บาท 

กิจกรรมีระด็มีทุนเพื�อสนับสนุนโครงการร้อย
พลังการศึึกษา โด็ย แฟนคลับ เตนล์ ช่ิตพล ล่�
ช่ัยพรกุล ผ่านกิจกรรมี “TEN Birthday x 
Limited Education” 
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 กิจกรรมเพ่่อพัฒนาเยาวัชนร่วัมกับ
องคื์กรภาคืี

การสร้างความีร่วมีมีือเพื�อโครงการร้อยพลัง
การศึึกษา โด็ยธ์นาคารยูโอบ่ พัฒนาความีรู้ด็้าน
การเงนิให้กบันกัเรย่นด้็วยหลกัสูตร “UOB Money 
101 Teen Edition” ปีการศึึกษา 2564 

การอบรมีเช่ิงปฏิิบัติการร้อยพลังเพื�อนครู 
“เติมพัลัง ติดอาวัุธิ ส้�การสร้างห้องเรียนแห�ง
ควัามสุข” เสริมีทักษะด็้านต่างๆ นอกเหนือจาก
ด็้านวิช่าการ ให้แก่ผู้อำนวยการ ฝั่ายบริหารและ
คุณครูในโครงการร้อยพลังการศึึกษา 
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กิจกรรมีระด็มีทุนและประช่าสัมีพันธ์ ์
โครงการฯ โด็ยความีร่วมีมีือกับสมีาคมีนักลงทุน
เน้นคุณค่า (ประเทศึไทย) THAI VI

ร่วมีกับมีูลนิธ์ิยุวพัฒน์ และสมีาคมีวิศึวกรรมี
ปรับอากาศึแห่งประเทศึไทย ระด็มีทุนเพื�อจัด็ซึ่ื�อ 
Negative Pressure Modular Unit พร้อมี 
HEPA Unit ให้โรงพยาบาลเพื�อนำไปเป็นหอ
ด็ูแลผู้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบาลท่�มี่ความีต้องการ
เร่งด็่วน ในช่่วงสถึานการณ์โควิด็-19

พัฒนาชุ่มีช่นออนไลน์ท่�จะเป็นแหล่งรวบรวมี
ข้้อมีูลและสร้างการเข้้าถึึงงานพัฒนาสังคมีท่�ด็่ทุก
รูปแบบและเช่ื�อมีโยงหลากหลายภาคส่วนให้เห็น
เป�าหมีายใหญ่ นำไปสู่การสร้างความีร่วมีมีือและ
ลงมีือทำ โด็ยร่วมีเป็นคณะทำงานเครือข้่ายสังคมี
ด็่ จัด็งาน Good Society Summit 2021 ภาย
ใต้ธ์่มี Hope in Crisis ในวิกฤตยังมี่หวัง การ
รวมีตัวภาค่และองค์กรทุกภาคส่วน เพื�อร่วมีกัน
นำเสนอประเด็็นทางสังคมีท่�น่าสนใจพร้อมีช่่อง
ทางท่�ทุกคนสามีารถึม่ีส่วนร่วมีสร้างสังคมีด็่ได้็ 
ในรูปแบบ Virtual Event ผ่านแพลตฟอร์มี
ออนไลน์ http://goodsociety.network 

เพ่่อพัฒนาการเรียนร้�เด็กปฐมวััย 
ใน โคืรงการพัฒนาเด็กปฐมวััย 
Integrated Child Center Active 
Learning Project (ICAP) โดย 
ม้ล่นิธิยุวัพัฒน์

เพ่่อสร�างการมีส่วันร่วัมของคืนใน
สังคืมบนช่องทางออนไล่น์

เพ่่อการช่วัยเหล่่อสถานการณ์์ 
โคืวัิด-19 

อ่านเพิ่มเติม มูลนิธิเพื่อคนไทย
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กล่ไกเพ่่อการล่งทุน
ทางสังคืม 

เทใจดอทคือม 

แพล่ตฟอร์ม ออนไล่น์ 
สร�างการมีส่วันร่วัม 
ระดมทุนเพ่่อสังคืม

กล่ไล่การระดมทุนออนไล่น์เพ่่อสังคืมแห่งแรกของประเทศไทย ทำาหน�าที่เช่่อมโยง “ผ้�ให�” ที่ต�องการเห็น
การเปล่ี่ยนแปล่งในสังคืมไทย แล่ะ“ผ้�รับ” ที่ทางเทใจคืัดสรรโคืรงการ แล่ะทีมงานที่มีคืวัามน่าเช่่อถ่อซึ่ง
มีกิจกรรมที่ชัดเจนในการสร�างผล่ล่ัพธ์ทางสังคืม มีกระบวันการติดตาม แล่ะรายงานผล่โคืรงการหล่ัง
จบการระดมทุนให�กับผ้�บริจาคืทราบ 

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

ผลลัพธ์ในปี 2564 จากการมีส่วนร่วมด้วยการบริจาคผ่าน เทใจดอทคอม
https://taejai.com/th

ยอดบริจาค
77,063,513
บาท

ผู้ร่วมกิจกรรม
539 คน

ผู้บริจาค
37,177
คน

โครงการที่สำาเร็จ 124 โครงการ
สามารถแบ่งตามกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ได้ 8 ประเภท

โควิด-19 56  โครงการ
เด็กและเยาวชน 53  โครงการ
กลุ่มคนเปราะบาง 29  โครงการ
ผู้พิการและผู้ป่วย 22  โครงการ
ผู้สูงอายุ  11  โครงการ
สิ่งแวดล้อม 11  โครงการ
ภัยพิบัติ 10  โครงการ
สัตว์   6  โครงการ

ผู้รับประโยชน์
77 องค์กร
174,066
คน

อาสาสมัคร
9 คน

อ่านเพิ่มเติม มูลนิธิเพื่อคนไทย
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ผลลัพธ์ในปี 2564 จากการมีส่วนร่วมด้วยการบริจาคผ่าน เทใจดอทคอม
https://taejai.com/th
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กล่ไกเพ่่อการล่งทุน
ทางสังคืม 

BKIND Mutual Fundการล่งทุน... ที่ให�คืุณ์ทำา
ดีตั�งแต่บาทแรกของ
เงินล่งทุนช่วัยเหล่่อ
สังคืม

กล่ไกระดมทรัพยากรทางการเงินผ่านตล่าดทุนในร้ปแบบ “กองทุนรวัม” เพ่่อสร�างสังคืมแห่งการแบ่ง
ปัน “เงินบริจาคื” ของนักล่งทุนในการต่อชีวัิต สร�างอนาคืตแก่ผ้�มีคืวัามต�องการ ซึ่งเป็นคืวัามร่วัมม่อ
ระหวั่าง บริษัท หล่ักทรัพย์จัดการกองทุนรวัม บัวัหล่วัง จำากัด สถาบันเช�นจ์ ฟิวัชัน ภายใต�ม้ล่นิธิบ้รณ์ะ
ชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราช้ปถัมภ์ ม้ล่นิธิเพ่่อคืนไทย แล่ะม้ล่นิธิยุวัพัฒน์

BKIND.fanpage
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ภาพรวมและการดำาเนินงาน
ปี 2564

จากสถึานการณ์โควิด็-19 ส่งผลให้เกิด็
ความีไมี่สะด็วกในการประชุ่มีเพ�ืออนุมีัติ
โครงการใหมี่ ประกอบกับอยู่ระหว่างการ
สะสมีงบประมีาณให้เพ่ยงพอต่อการสนับสนุน
โครงการในปี 2565 กองทุน BKIND จึงไมี่
ได็้ทำการอนุมีัติโครงการใหมี่ในปี 2564 
อย่างไรก็ตามี คณะทำงานยังคงติด็ตามีความี
ก้าวหน้าท่�น่าสนใจหลังจากปิด็โครงการข้อง 
7 โครงการสุด็ท้ายท่�ได็้รับการสนับสนุนจาก
กองทุน โด็ยมี่รายละเอ่ยด็ด็ังน่�

รวม 55 โครงการเพื่อสังคม 
ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ 
มูลค่ารวม 40.8 ล้านบาท

7 โครงการเพื่อสังคม ได้รับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนฯ และดำาเนินการ
ต่อเนื่อง มูลค่ารวม 3.9 ล้านบาท

ผู้รับประโยชน์ 13,500 คน 
จาการทำางานของ 8 องค์กร ได้แก่ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 และโรงเรียนอนุบาล 5 แห่ง
 องค์กรสาธารณประโยชน์
 และกิจการเพื่อสังคม 3 แห่ง

ส่งเสริมการลงทุนในบริษัท
ที่มีการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
ธรรมาภิบาล และการต่อต้านคอร์รัปชั่น

(ESCG)

มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
ผ่านการบริจาคค่าธรรมเนียมจัดการ

ให้กลับคืนสู่สังคมไทยผ่านมูลนิธิ
ที่มีส่วนร่วมเพื่อสังคม

สร้างความยั่งยืน
แสวงหาผลตอบแทนในระยะยาว
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ประเด็น

รวม

โครงการ

 7 โครงการ

งบประมาณที่อนุมัติ
(บาท)

3,917,623

ความรุนแรงต่อหญิง

ผู้สูงอายุ

สุขภาพ

สร้างอาชีพ

การศึกษา

เด็กและครอบครัว

484,000

700,000

300,923

499,000

767,000

294,700

872,000

Chatbot ช่่วยเหลือผู้หญิงจากความีรุนแรง คำแนะนำผู้หญิงท่�ตกเป็นเหยื�อความีรุนแรงให้มี่ความีรู้ในเรื�องการป�องกันตัว 
และข้อความีช่่วยเหลือ (ระยะเวลาด็ำเนินการ : กันยายน 2562 - สิงหาคมี 2563) 

Buddy Homecare กิจการเพื�อสังคมีท่�มีุ่งแก้ปัญหาผู้สูงอายุท่�ยากไร้ ข้าด็คนด็ูแล โด็ยสนับสนุนการศึึกษาหลักสูตรด็ูแล
ผู้สูงอายุให้แก่เยาวช่นช่นเผ่าท่�ข้าด็โอกาส และอบรมีหลักสูตรการด็ูแลผู้สูงอายุเฉพาะด็้านให้แก่อาสาสมีัครจำนวน 60 คน (ระยะ
เวลาด็ำเนินการ : พฤษภาคมี 2562 - เมีษายน 2563) 

ละอ่อนน้อยหายใจมี่วน โครงการจัด็ส่งอุปกรณ์วัด็ค่าฝัุ่น PM2.5 เครื�องฟอกอากาศึ, สื�อ และคู่มีือการด็ูแลและจัด็การ
ปัญหาฝัุ่นในศึูนย์พัฒนาเด็็กเล็ก และจัด็กระบวนการฝัึกอบรมีเจ้าหน้าท่�และผู้ปกครองในการรับมีือกับฝัุ่น PM2.5 ให้แก่ศึูนย์
พัฒนาเด็็กเล็ก สถึานรับเล่�ยงเด็็ก และโรงเร่ยนอนุบาล รวมี 5 แห่งในจังหวัด็เช่่ยงใหมี่เพื�อแก้ปัญหาฝัุ่น PM2.5 (ระยะเวลา
ด็ำเนินการ : กันยายน 2562 - สิงหาคมี 2563) 

วิสาหกิจเพื�อสังคมีสำหรับกลุ่มีผู้ทำการผลิตท่�บ้าน มีูลนิธ์ิเพื�อการพัฒนาแรงงานและอาช่่พ และสมีาคมีเครือข้่ายแรงงาน
นอกระบบ ร่วมีกับท่มี HandUp Network จัด็ตั�งวิสาหกิจเพื�อสังคมีข้ึ�นเพื�อพัฒนาทักษะและความีสามีารถึในการบริหารจัด็การ
ธ์ุรกิจ ทักษะการผลิต ทักษะการตลาด็ รวมีทั�งพัฒนาคุณภาพช่่วิตข้องกลุ่มีแรงงานนอกระบบและครอบครัวให้เป็นโมีเด็ลส่ง
เสริมีโอกาสทางเศึรษฐกิจให้กลุ่มีแรงงานนอกระบบผ่านกลไกธ์ุรกิจ (ระยะเวลาด็ำเนินการ : เมีษายน 2562 - มีกราคมี 2563) 

การฝัึกอบรมีผู้ช่่วยแพทย์แผนไทย 330 ช่ั�วโมีง สถึาบันแพทย์แผนไทยสมีานคุณคลินิกจัด็อบรมีหลักสูตรผู้ช่่วยแพทย์แผน
ไทย 330 ช่ั�วโมีง รวมี 4 เด็ือน พร้อมีการใช่้ยาสมีุนไพรรักษาอาการเจ็บป่วย เมีื�อผู้เข้้าฝัึกอบรมีจบหลักสูตร สามีารถึนำความี
รู้ไปด็ูแลตนเอง ญาติพ่�น้อง และคนในชุ่มีช่น ท่�สำคัญยังสามีารถึนำไปประกอบอาช่่พการนวด็รักษาอาการโรคต่างๆ 

SaturnLight ต่อยอด็ข้ยายโมีเด็ล Saturday school ไปยังจังหวัด็อื�นๆ และมีุ่งหวังท่�จะสร้างช่่องทางการหารายได็้อย่าง
ยั�งยนืให้กบัโครงการ ผ่านการสร้างโรงเรย่นปลกูกล้าท่�จดั็การเรย่นการสอนให้แก่บคุคลท่่�มีก่ำลงัทรพัย์ เพื�อนำรายได้็มีาสนบัสนนุ 
การทำงานข้องโครงการ Saturday school ต่อ (ระยะเวลาด็ำเนินการ : กันยายน 2562 - สิงหาคมี 2563) 

ฝัึกทักษะพ่อแมี่ในการสื�อสารกับลูก พัฒนาแพลตฟอร์มีสื�อสารออนไลน์ (NEW PARENT 2021) ฝัึกทักษะพ่อแมี่ในการ
สื�อสารกับลูกวัยเด็็กและวัยรุ่น โด็ยผสานการแนะนำข้องผู้เช่่�ยวช่าญจิตวิทยาเด็็ก เป็นโครงการท่�ต่อยอด็จากการสนับสนุนข้อง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมีสุข้ภาพ (สสส.) ท่�ได็้ผลิตรายการท่ว่ออนไลน์เก่�ยวกับประเด็็นต่างๆ ท่�ผู้ปกครอง
ต้องการสื�อสารกับลูกหลานวัยรุ่น

ที่มา: สถาบันเช้นจ์ ฟิวชัน ณ ธันวาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม มูลนิธิเพื่อคนไทย
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กล่ไกเพ่่อการล่งทุน
ทางสังคืม 

กองทุนรวัมธรรมาภิบาล่ไทย CG FUND

ต่อต�านคือร์รัปชั่น
ผ่านการล่งทุน

กล่ไกสร�างการมีส่วันร่วัมในด�านเสริมสร�างธรรมาภิบาล่แล่ะต่อต�านคือร์รัปชันผ่านการล่งทุน เป็นคืวัาม
ร่วัมม่อของภาคืตล่าดทุน ภาคืประชาสังคืม ภาคืวัิชาการ แล่ะประชาชนทั่วัไป โดยบริษัทหล่ักทรัพย์
จัดการกองทุน (บล่จ.) 10 บริษัท ซึ่งมีม้ล่คื่ากองทุนภายใต�การบริหารกวั่าร�อยล่ะ 90 ของตล่าดทุนรวัม
ได�ร่วัมจัดตั�งกองทุนรวัมหุ�น 10 กองทุนที่แยกการบริหารอย่างอิสระ เน�นล่งทุนในตล่าดหล่ักทรัพย์ของ
บริษัทที่มีการกำากับด้แล่กิจการที่ได�รับการประเมินจากสมาคืมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ในระดับดีมากแล่ะดีเล่ิศ (CG Rating Score 4-5) แล่ะเป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากแนวั
ร่วัมต่อต�านคือร์รัปชันของภาคืเอกชนไทย (Thai CAC)

https://www.cgfundthailand.com/

ความร่วมมือบริษัท
หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน (บลจ.) 11 
บริษัท

นำาค่าธรรมเนียม
จัดการกองทุน

ลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ 
CG Rating 4-5

เพื่อไปสนับสนุนการ
ทำางาน
ต่อต้านคอร์รัปชั่น

ปี 2561 – 2564
 

สนับสนุนโครงการ
13 โครงการ 

เงินทุนสนับสนุน
44,164,960.00 บาท 

ผลผลิต-ผลลัพธ์
ในปี 2564

ปี 2564 กองทุนรวมีธ์รรมีาภิบาลไทยให้การสนับสนุนโครงการ ท่�มี่
แนวคิด็ในการเสริมีสร้างธ์รรมีาภิบาลและต่อต้านการคอร์รัปช่ันทั�งหมีด็ 4 
โครงการ เป็นจำนวนเงิน 6,833,130.00 บาท รวมีโครงการท่�ได็้รับการ
สนับสนุนแล้วตั�งแต่ ปี 2561-2564  13 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 44,164,960.00 
บาท ได็้แก่
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โครงการที่ได้รับการสนับสนุน

1. โครงการ CAC SME Certiication - สร้างเครือข้่าย Supply Chain ท่�มี่แนว
ปฏิิบัติ/ระบบควบคุมีภายในในการไมี่ให้ ไมี่รับสินบน

2. โครงการพััฒนาเกมเพั่�อการเรียนร้้การต�อต้านคอร์รัปัชีันในห้องเรียน – ข้ยาย
ผลเกมีCorrupt เกมีการเร่ยนรู้เรื�องทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมีสู่ห้องเร่ยน

3. โครงการเสริมสร้างศึักยภิาพัให้ข้อตกลงคุณธิรรม (Integrity Pact Capac-
ity Development) - พัฒนาระบบบริหารจัด็การภายในข้องโครงการข้้อตกลงคุณธ์รรมี 
โครงการท่�ส่งตัวแทนภาคประช่าช่นเข้้าไปสังเกตการณ์การจัด็ซึ่ื�อจัด็จ้างภาครัฐ

4. โครงการ ปัฏิิบัติการหมาเฝ้�าบ้าน (ACT WATCHDOG) – อบรมีสร้างความี
เข้้มีแข้็งให้กับพลเมีืองในท้องถึิ�นท่�คอยเป็นหูเป็นตารักษาผลประโยช่น์ช่าติ

5. โครงการ Big Open Data เพั่�อการต�อต้านคอร์รัปัชีัน – พัฒนาระบบฐาน
ข้้อมีูลเปิด็ ท่�เป็นประโยช่น์ต่อการต่อต้านคอร์รัปช่ันภาคประช่าช่น

6. โครงการบัตรคะแนนชีุมชีน (Community Scorecard) ในสามจังหวััดชีายแดน
ภิาคใต้ - กลไกการมี่ส่วนร่วมีภาคประช่าช่นในการใช่้จ่ายงบประมีาณท้องถึิ�น จังหวัด็
ช่ายแด็นใต้

7. โครงการหลักส้ตรสุจริตไทย - หลักสูตร e-learning เร่ยนรู้ด็้านความีสุจริต 
ทุจริตสำหรับบุคคลทั�วไป และหลากหลายอาช่่พ

8. โครงการการพััฒนาหลักส้ตรเพั่�อการพััฒนาคร้ ส้�การปัล้กฝ้ังคุณธิรรมและธิร
รมาภิิบาลในห้องเรียน ในร้ปัแบบออนไลน์ - หลักสูตร e-learning และ workshop 
การเร่ยนรู้เครื�องมีือในการสอนเรื�องธ์รรมีาภิบาล ความีสุจริตให้กับคุณครู
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9. โครงการโรงเรียนคุณธิรรม – ปลูกฝัังกลไกการพัฒนา แก้ปัญหา
คุณธ์รรมีและจริยธ์รรมีในโรงเร่ยน

10. โครงการระดมพัลังทุกภิาคส�วันสร้างนวััตกรรมต�อต้านคอร์รัปัชีัน
ด้วัยข้อม้ลเปัิด (ACTkathon) – Hackathon สร้างการมี่ส่วนร่วมีให้คน
ทั�วไปได็้ออกแบบเครื�องมีือต้านคอร์รัปช่ันให้กับสังคมีโด็ยใช่้เทคโนโลย่

11. Data Communication Lab – พัฒนาศึักยภาพ นักข้่าว/สื�อให้
สามีารถึใช่้ข้้อมีูลข้นาด็ใหญ่ในการสื�อสารเพื�อสร้างความีโปร่งใส ตรวจหาความี
ผิด็ปกติหากมี่คอร์รัปช่ัน

12. กรณีศึึกษ์า บทบาทของธินาคารในการปั�องปัรามคอร์รัปัชีันของ
ล้กค้าธิุรกิจ – ศึึกษากรณ่ศึึกษาแนวปฏิิบัติในการต่อต้านคอร์รัปช่ัน

13. Read to Kids – นิทานท่�ออกแบบผ่านมีุมีมีองเศึรษฐศึาสตร์
พฤติกรรมีในการสร้างค่านิยมีความีซึ่ื�อสัตย์สุจริต ไมี่โกงให้กับเด็็ก

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนในปี 2564

อ่านเพิ่มเติม มูลนิธิเพื่อคนไทย
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กล่ไกเพ่่อการล่งทุน
ทางสังคืม 

กองทุนส่่อเพ่่อคืวัามยุติธรรมในสังคืม
Media for Social Justice Fund

การล่งทุนเพ่่อ
สนับสนุนส่่อคืุณ์ภาพใน
ประเทศไทย

กล่ไกยกระดับมาตรฐานจริยธรรมส่่อ ผ่านการตกล่งใช� มาตรฐานร่วัมกัน ได�แก่ หล่ักคืวัามจริงแล่ะ
คืวัามถ้กต�อง คืวัามเป็นอิสระ ไม่มีผล่ประโยชน์ขัดกับคืวัามเป็นธรรมแล่ะคืวัามตรงไปตรงมา โดยเป็น
คืวัามร่วัมม่อระหวั่างม้ล่นิธิเพ่่อคืนไทยกับบริษัท เช�นจ์  เวันเจอร์ จำากัด กองทุนนี�มีเป้าประสงคื์เพ่่อยก
ระดับมาตรฐานแล่ะศักยภาพของส่่อมวัล่ชนให�เกิดคืวัามโปร่งใส มีธรรมาภิบาล่ที่ดี แสวังหาคืวัามจริง 
สร�างผล่เชิงบวักต่อสังคืมได�จริง เปิดโอกาสให�เกิดนักข่าวัรุ่นใหม่แล่ะส่่อใหม่ๆ พัฒนาคืวัามสามารถ ใน
การขยายผล่จากข่าวัให�เกิดคืวัามเปล่ี่ยนแปล่งได�จริงเป็นวังกวั�าง ต่อยอดไปส้่กระบวันการทางสังคืม
ได� (Social Movement) พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการให�เกิดคืวัามยั่งย่นขององคื์กร

ผลผลิต-ผลลัพธ์
ในปี 2564

ในปี 2564 การด็ำเนินงานข้องกองทุนสื�อ
เพื�อความียุติธ์รรมีในสังคมีมี่การข้ยายความีร่วมี
มีือกับภาค่ท่�ข้ับเคลื�อนร่วมีกัน 228 องค์กร ทำให้
เกิด็การยกระดั็บมีาตรฐานและศัึกยภาพข้อง
สื�อมีวลช่นให้เกิด็ความีโปร่งใส มี่ธ์รรมีาภิบาลท่�
ด็่ แสวงหาความีจริง สร้างผลเช่ิงบวกต่อสังคมี 
โด็ยมี่โครงการระด็ับประเทศึท่�ได็้รับการสนับสนุน
และข้ับเคลื�อนร่วมีกันต่อเนื�อง นับแต่ปี 2562-
2564 จำนวน  4   โครงการ  
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โครงการที่ได้รับการสนับสนุนและขับเคลื่อนร่วมกัน

1. โครงการ Big Open Data โครงการพัฒนาฐานข้้อมีูลเปิด็ภาครัฐ
เพื�อต่อต้านคอร์รัปช่ั�นผ่านการสร้างความีโปร่งใสในสังคมีและการมี่ส่วนร่วมี
ข้องภาคประช่าช่นในการติด็ตามีตรวจการทำงานข้องรัฐ

2. โครงการ Crowdsourcing Platform โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มี
สร้างการม่ีส่วนร่วมีในการรวบรวมีข้้อมูีลเบาะแสหรือเหตุสงสัยการทุจริต
คอร์รัปช่ันหรือความีไมี่ช่อบมีาพากลในสังคมีอื�นๆ โด็ยทำงานร่วมีกับภาค่
เครือข้่ายทั�งภาครัฐและภาค่สื�อในการแก้ปัญหา และยังให้ความีรู้เรื�องการ
ต่อต้านคอร์รัปช่ันอ่กด็้วย โด็ยข้ณะน่�แพลตฟอร์มีด็ังกล่าวจะประกอบไป
ด็้วย

เพัจต้องแฉ (Must Share) แพลตฟอร์มีเด็ิมีท่�ใช่้ในการรับส่งข้้อมีูล 
สร้างแรงกระเพื�อมีให้สังคมีทำให้หน่วยงานต้นเรื�องออกมีาช่่�แจงแสด็งความี
รับผิด็ช่อบ หรือให้หน่วยงานท่�มี่หน้าท่�ตรวจสอบได็้ลงตรวจสอบ

Line Chat Bot จับตาไมี่ให้ใครโกง (CorruptionWatch) เป็นช่่อง
ทางท่�พัฒนาเพื�อให้เกิด็ความีสะด็วกกับผู้ท่�ต้องการมี่ส่วนร่วมีในการให้ข้้อมีูล 
การบริหารจัด็การรข้้อมีูลข้องท่มี Admin เพจต้องแฉ และความีสะด็วก
ในการส่งข้้อมีูลให้กับเจ้าหน้าท่�รัฐท่�มี่หน้าท่�ตรวจสอบด็ูแล (อยู่ระหว่างการ
พัฒนา)

3. โครงการ Newsworthy ตั�งข้ึ�นเพื�อพัฒนาวิธ์่การแก้ปัญหาข้่าวลวง
เช่ิงรุก โด็ยปรับจากการตรวจสอบข้่าวลวงรายช่ิ�นเป็นการเลือกกลุ่มีเนื�อหา
ข้่าวลวงท่�มี่ความีสำคัญต่อสังคมี โด็ยเฉพาะประเด็็นท่�มี่ผลต่อนโยบาย
สาธ์ารณะหรือการต่อต้านความีเข้้าใจผิด็ อคติ นำมีาตรวจสอบและพัฒนา
วิธ์่การสื�อสารเพื�อกำหนด็ประเด็็น และกำหนด็วาระทางสังคมีท่�สามีารถึนำ
มีาซึ่ึ�งการเปล่�ยนแปลงได็้

4. โครงการ เวัทีระดมควัามร�วัมม่อแผนปัฏิิบัติการธิรรมาภิิบาลเพั่�อ
การพััฒนาที�ยั�งย่น (Governance for Sustainable Development 
Forum) จัด็ข้ึ�นในวันท่� 20 พฤศึจิกายน 2564 เพื�อเช่ื�อมีโยงภาค่ยุทธ์ศึาสตร์
เข้้าด็้วยกัน โด็ยเฉพาะองค์กรและกลุ่มีเครือข้่ายท่�ข้ับเคลื�อนเรื�องธ์รรมีา 
ภิบาล เพื�อกำหนด็ทิศึทางการธ์รรมีาภิบาลเพื�อการพัฒนาท่�ยั�งยืน องค์ประกอบ
ในการจัด็เวท่ด็ังกล่าวได็้แก่ 1) การสร้างความีมี่ส่วนร่วมีในเรื�องธ์รรมีา 
ภิบาลให้กับสังคมีหรือหน่วยงานท่�เก่�ยวข้้อง 2) การสร้างความีร่วมีมีือข้อง
โครงการท่�มี่ในสังคมีให้มี่จุด็เช่ื�อมีและเกิด็พลังในการร่วมีมีือกัน 3) เช่ื�อมี
โยงให้ประช่าช่น และเครื�องข้่ายธ์ุรกิจหรือประช่าสังคมีเข้้ามีามี่ส่วนร่วมีใน
การข้ับเคลื�อนธ์รรมีาภิบาลอย่างเป็นรูปธ์รรมี

อ่านเพิ่มเติม มูลนิธิเพื่อคนไทย
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กล่ไกคืวัามร่วัมม่อ
งานร�อยพล่ังส่่อ 

งานร�อยพล่ังส่่อ
Media Collaboration for  Change

การส่่อสารเพ่่อสร�าง
การมีส่วันร่วัม

ผ้�ให�บริการ “พ่�นที่กล่างสานพล่ังส่่อ” แก่ภาคืีภาคืสังคืม ที่มุ่งเน�นการขับเคืล่่่อนงานพัฒนาคืวัามยั่งย่น 
ด�วัยการ “ร�อยพล่ัง” ส่่อกลุ่่มต่างๆแล่ะภาคืีภาคืสังคืมให�เข�ามาร่วัมคืิด ร่วัมทำา ร่วัมขยายผล่ สร�างการ 
มีส่วันร่วัมกับภาคืประชาชนผ่านงานส่่อสารสาธารณ์ะ    เพ่่อให�คืนจำานวันมากสามารถเข�าถึงกล่ไกแก� 
ปัญหาสังคืมประเภทต่างๆ หร่อกิจกรรมส่่อสารร้ปแบบต่างๆ แล่ะล่งม่อทำาสร�างการเปล่ี่ยนแปล่งด�วัย
กัน ในฐานะพล่เม่องที่มีส่วันร่วัมเพ่่อส่วันรวัม

70 แผน
รณรงค์โครงการ/กิจกรรม
สื่อสารต่างๆ 

60 องค์กรภาคีภาคสังคม
ที่ได้รับการสนับสนุนร้อยพลังสื่อ

จำานวน พลเมือง
ที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม   

675 คน  96 องค์กร
ประกอบไปด้วย 

สื่อสาธารณะเพื่อช่วยเหลือสังคม
สนับสนุนการขับเคลื่อนงานของภาคี 
ภาคสังคมให้เกิดผลลัพธ์ด้วยงาน 

สื่อสาธารณะ

เข้าถึง Active Citizen
สร้างเสริมและร่วมขยายผลการเข้าถึง
พลเมืองมีส่วนร่วมผ่านกลไกแก้ปัญหา

สังคมประเภทต่างๆ 

ร่วมพลังสื่อเพื่อความยั่งยืน
สร้างเสริม และพัฒนาพลังร่วมสื่อกลุ่ม

ต่างๆ และเครือข่ายสื่อร่วมพัฒนา 
ความยั่งยืนประเภทต่างๆ

ผลผลิต-ผลลัพธ์
ในปี 2564

สื่อสำานักข่าว
8   สื่อสำานักข่าว
16 สื่อออนไลน์/
 สำานักข่าวออนไลน์
1   สื่อแพลตฟอร์ม 
11  สื่อบุคคล

จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 306 คน
อาสาสมัคร (สื่อบุคคล)  358 คน
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สร�างจิตสำานึกของ
การมีส่วันร่วัม
เพ่่อส่วันรวัม (Active 
Citizen)

ม้ล่นิธิเอ็นไล่ฟ

เพ่่อคืวัามเป็นหนึ่ง
เดียวักันของสิ่ง
แวัดล่�อมแล่ะมนุษย์ 

สร�างระบบนิเวัศที่ยั่งย่นในแหล่่งทรัพยากรธรรมชาติ แล่ะสร�างองคื์คืวัามร้�ระบบนิเวัศอย่างเป็นวัิชาการ 
เพ่่อนำาไปส้่การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด�วัยการสร�างการมีส่วันร่วัมของภาคืรัฐ ท�องถิ่น แล่ะ
ชุมชน โดยการเช่่อมโยงแล่ะสร�างภาคืีเคืร่อข่าย

เป้าหมายการดำาเนินงาน
ของมูลนิธิเอ็นไลฟ

การรักษาทุนทางธรรมชาติ
ก่อให้เกิดมูลค่า

ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

พันธกิจสำาคัญ:
การรักษาสมดุลของการสร้างมูลค่า

ทางเศรษฐกิจอย่่างยั่งยืน
ตามบริบทของฐานทรัพยากร

ความสำาเร็จ :
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเป็น

ต้นแบบขององค์ความรู้ในการนำาไปต่อยอดและเกิดการทำาซำ้า

ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

การดูแลรักษาทุน
ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน

การเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ตามบริบทของฐานทรัพยากร

www.enlivefoundation.com
www.krabienliveseakayak.com
enlivefoundation
02 301 1240
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ภาพรวมผลลัพธ์การดำาเนินงาน ปี 2564

บทบาทท่� 1 สร้้างกร้ะบวนการ้เร้่ยนร้้้ร้่วมกัน 
ในปี 2564 มีูลนิธ์ิเอ็นไลฟ ได็้ประสานการทำงานร่วมีกันภับภาค่ เกิด็

เป็นองค์ความีรู้ และแนวทางข้องการบริหารจัด็การทรัพยากรทางทะเลและ
ช่ายฝัั�ง เพื�อพัฒนาเป็นต้นแบบข้องการรักษาทุนทางธ์รรมีช่าติ อันก่อให้เกิด็
มีูลค่าทางเศึรษฐกิจอย่างยั�งยืนใน 4 พื�นท่�ข้องมีูลนิธ์ิเอ็นไลฟ ด็ังน่�

พื้นที่อุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเลจังหวัดกระบี่ (เกาะพีพีเล และ
เกาะยาวาซำำา)

“องค์ความีรู้การสร้างแหล่งเร่ยนรู้ใต้ท้องทะเล” โด็ยจัด็ทำรายงานผล
การติด็ตามีประเมีินผลการจัด็สร้างอุทยานการเร่ยนรู้ใต้ท้องทะเลจังหวัด็
กระบ่� ระหว่างปี 2561–2563 และสื�อเร่ยนรู้ ได็้แก่ หนังสือภาพพันธ์ุ์ปลา 
และแผ่นคู่มีือด็ูปลาใต้น�ำ ผลการศึึกษาพบประช่าคมีปลากว่า 66 ช่นิด็ และ
สัตว์ทะเลอื�นๆ กว่า 40 ช่นิด็ ส่งผลให้ผู้เข้้ามีาด็ำน�ำกว่า 80% เกิด็ความี
พึงพอใจในด็้านการเป็นแหล่งด็ำน�ำท่�สวยงามีและสร้างความีอุด็มีสมีบูรณ์
แก่ท้องทะเล 

พื้นที่หมู่เกาะศรีบอยา-หาดเจ้าอูฐ
“การจัด็การร่วมีทรัพยากรทางทะเลและช่ายฝัั�ง” โด็ยสนับสนุนให้ชุ่มีช่น

เป�าหมีายได็้มี่การจัด็การพื�นท่�อนุรักษ์เพื�อด็ูแลทรัพยากรทางทะเลและช่ายฝัั�ง
ในลักษณะเครือข้่ายครอบคลุมี 4 ชุ่มีช่น คือ บ้านเกาะจำ ต.เกาะศึร่บอยา 
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อ.เหนือคลอง (เข้ตรักษาพืช่พันธ์ุ์ทางการประมีง จำนวน 22.2 ไร่) บ้านนา
ทุ่งกลาง และบ้านท่าคลอง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา (พื�นท่�หวงห้ามีในป่า
ช่ายเลนชุ่มีช่น (Core Area) จำนวน 50 ไร่) และอยู่ระหว่างข้ยายผลไป
ยังชุ่มีช่นบ้านหลังเกาะ ต.เกาะศึร่บอยา อ.เหนือคลอง (เพิ�มีพื�นท่�แปลง
อนุรักษ์หญ้าทะเลชุ่มีช่น จำนวน 25 ไร่ เป็น 120 ไร่) 

พื้นที่เกาะกลาง ต.คลองประสงค์ 
“การบริหารจัด็การต้นทุนทรัพยากรธ์รรมีช่าติ” โด็ยสนับสนุนองค์ความี

รู้ด็้านการจัด็การ และกำหนด็มีาตรการการใช่้ประโยช่น์ร่วมีกันในพื�นท่�ป่า
ช่ายเลนงอกใหมี่จำนวน 30 ไร่ ระยะทาง 1.2 กิโลเมีตร ให้กับชุ่มีช่นบ้าน
คลองประสงค์ ด็้วยการผลักด็ันให้เกิด็การทำประช่าคมี เพื�อเสนอข้อประกาศึ
เป็นพื�นท่�ป่าช่ายเลนชุ่มีช่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ตามี
ความีต้องการข้องชุ่มีช่น

พื้นที่แหลมพระนาง-ไร่เล
“การสร้างจิตสำนึกรักษ์ธ์รรมีช่าติ” โด็ยการสำรวจสถึานภาพการฟ้�นตัว

ข้องแหล่งปะการังบริเวณแหลมีพระนาง-ไร่เล ในเด็ือนกรกฎาคมี และ
พฤศึจิกายน 2564 เพื�อเป็นข้้อมีูลความีรู้สำหรับส่งต่อให้กับช่มีรมีผู้ประกอบ
ธ์ุรกิจท่องเท่�ยวไร่เลย์-แหลมีพระนาง พนักงาน ผู้ประกอบการ เยาวช่น และ
นักท่องเท่�ยว ตลอด็จนประสานการจัด็ทำเส้นทางช่มีปะการังน�ำตื�นรอบเกาะ
แฮปปี� ระยะทาง  50–70 เมีตร กับช่มีรมีผู้ประกอบธ์ุรกิจท่องเท่�ยวไร่เลย์-
แหลมีพระนาง และอุทยานแห่งช่าติหาด็นพรัตน์ธ์ารา-หมีู่เกาะพ่พ่ เพื�อ
เป็นการปกป�องปะการังจากผลกระทบข้องการท่องเท่�ยวต่อไป

 

151



บทบาทท่� 2 การ้ผลัักดัันให้้เกิดั Social Impact 

พาวิลเลี่ยนสิ่งแวดล้อม งาน Good Society 2021
“สร้างมีาตรฐานการท่องเท่�ยวยั�งยืน เพื�อให้เกิด็ผลกระทบทางสังคมี 

(Social Impact)” โด็ยร่วมีกับภาค่ด็้านสิ�งแวด็ล้อมี และ Inlf.luencers ทั�ง
นักแสด็ง Blogger Youtuber ท่�ใส่ใจเรื�องสิ�งแวด็ล้อมี มีาแลกเปล่�ยนเร่ยน
รู้การท่องเท่�ยวตามีบริบทข้องพื�นท่� ได็้แก่ วิถึ่ช่่วิตชุ่มีช่น ท่องเท่�ยวทางทะเล 
และภูเข้า ผ่านกิจกรรมี Live เสวนาออนไลน์ (Round Table) ใน 3 
ประเด็็น โด็ยมี่ผู้เข้้าร่วมีช่มีการเสวนาทั�ง 3 ประเด็็น จำนวนรวมี 1,200 
คน มี่ผู้เข้้าร่วมีเล่นกิจกรรมีการโพสต์ใน IG Story #Savethainature ซึ่ึ�ง
เป็นกิจกรรมีก่อนงาน จำนวนประมีาณ 200 คน และมี่ผู้เข้้าร่วมีเล่นกิจกรรมี 
#ปักหมีุด็จุด็ยั�งยืน ตั�งแต่ก่อนงาน จนถึึงปัจจุบัน จำนวนกว่า 100 คน มี่
ยอด็ Engagement อยู่ท่� 28,263 Likes 1,207 Comments 2,735 
Shares ใน 12 เพจท่องเท่�ยว รวมีถึึงมี่ผู้นำไปเล่นทั�งใน Facebook และ 
Twitter

อ่านเพิ่มเติม มูลนิธิเอ็นไลฟ
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สร�างจิตสำานึกของ
การมีส่วันร่วัม
เพ่่อส่วันรวัม (Active 
Citizen)

Socialgiver สร�างธุรกิจเพ่่อสังคืม 
(Social Enterprise) 

ร่วัมผล่ักดัน Giving 
Ecosystem ไปด�วัยกัน

ที่สร�างแพล่ตฟอร์มไล่ฟ์สไตล่์ร้ปแบบใหม่ โดยต�องการให�ทุกคืนสนุกกับการ ‘บริจาคื’ มากขึ�น ตามร้ปแบบ 
‘ไล่ฟ์สไตล่์’ ที่เล่่อกได�ตามใจชอบ ผ่านการเล่่อกซ่�อสินคื�า แล่ะบริการจากธุรกิจ ชั�นนำาบนแพล่ตฟอร์ม อาทิ 
ที่พัก ร�านอาหาร หร่อกิจกรรม ที่อาสามอบรายได�จากทุกการซ่�อ 50-70% ให�โคืรงการเพ่่อสังคืมกวั่า 
40 โคืรงการทั่วัไทยที่ดำาเนินงานด�วัยคืวัามมุ่งมั่นที่จะสร�างประโยชน์ที่ดีต่อสังคืม ทั�งในด�านสิ่งแวัดล่�อม 
ภัยพิบัติ สิทธิมนุษยชน การศึกษา สุขอนามัย สัตวั์ป่า สัตวั์จรจัด ผ้�พิการ ฯล่ฯ 

Giving Ecosystem
ระบบนิเวศ แห่งการให้

ธุรกิจใจดีมอบราคาสุดพิเศษให้คุณ
ผ่าน Socialgiver

ค้นพบไลฟ์สไตล์ การท่องเที่ยว
และประสบการณ์อีกมากมาย

กำาไรทั้งหมดมอบให้กับ
โครงการเพื่อสังคม

www.socialgiver.com
Socialgiver
Socialgiver
@Socialgiver

เพราะว่าธ์ุรกิจใจด็่มี่ทรัพยากรการบริการ

ท่�คงเหลือ (spare service capacity) 

จึงบริจาคบริการเหล่านั�น ให้กับ 

Socialgiver เพื�อเปล่�ยนเป็นเงินทุน

เพื�อสังคมีโด็ยไมี่คิด็ค่าใช่้จ่าย เราจึง

สามีารถึส่งต่อราคาสุด็พิเศึษน่�ให้กับคุณ

Socialgiver คัด็สรรโรงแรมี ร้านอาหาร 

และกิจกรรมี จากแบรนด็์ช่ั�นนำมีากมีาย 

ให้คุณ สามีารถึช่็อปบัตรข้องข้วัญด็่ๆ

ให้ตัวเอง หรือเป็นข้องข้วัญให้กับคนท่�

คุณรัก ทุกบาทท่�ใช่้จ่ายเพิ�มีกับธ์ุรกิจ

ใจด็่ ถึือเป็นการข้อบคุณและสนับสนุน

ให้ธ์ุรกิจร่วมีคืนกำไรสู่สังคมี

 รายได็้จากทุกการซึ่ื�อ 50-70% มีอบ

ให้โครงการเพื�อสังคมี กว่า 40 โครงการ 

เพื� อสร้ า งความี เปล่� ยนแปลงทั� ว

ประเทศึไทย
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

Socialgiver  มี่โครงการหลายโครงการเพื�อ
ให้การสนับสนุุนการบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่ึ�งเป็น
โครงการท่� Socialgiver เช่ื�อว่าจะช่่วยทำให้ปัญหา
ท่�เรากำลังเผช่ิญอยู่น่� ได็้รับการแก้ไข้หรือยับยั�ง
ได็้อย่างรวด็เร็วและทันท่ท่�เกิด็ปัญหา

ยอดระดมทุนรวม 

15,144,871 บาท

จำานวนความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในปี 2564 

119,288 ชีวิต

โครงการระดมทุนสู้ภัยโควิด-19
การระดมทุนรวมกว่า10,587,332.7บาท

ได็้ส่งมีอบความีช่่วยเหลือให้บุคลากร 
ทางการแพทย์และผู้ได็้รับผลกระทบจากโควิด็-19 
จำนวน 93,429 คนภายใต้โครงการเหล่าน่�

Thailand Recovery Fund
Covid Relief Bangkok
Medicine for All เป็ด็ไทยส่งยา
กระจายไมี่กระจุก
Protect Our Doctors from COVID-19
Sati App
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โครงการอื่น ๆ 
จากการระด็มีทุนจานวน 777,828 บาท นั�นได็้สร้างความี
เปล่�ยนแปลงและส่งต่อคุณภาพช่่วิตท่�ด็่
ให้กับคน สัตว์ ต้นไมี้อ่กกว่า 25,859 ช่่วิต

 Big Trees –Save Chiang Dao
 Big Trees –Training Programs for Arborists
 Big Trees –Save Yang Na

โครงการอื่น ๆ ที่สร้างความเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง
 Art for Cancer
 Food for Good
 Laoyai Family Learning
 Love Wildlife
 Paintbrush Foundation
 Sati Foundation –Sati Clean Water 
 4DekDoi
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ช่วัยเหล่่อฟื้นฟ้
สุขภาพกายแล่ะใจ

ชีวัามิตร วัิสาหกิจเพ่่อชุมชน

สร�างคืวัามร้� คืวัาม
เข�าใจ เร่่องคืุณ์ภาพ
ชีวัิตระยะท�าย  
แล่ะการตายดี

บริษัท ชีวัามิตร วัิสาหกิจเพ่่อสังคืม จำากัด องคื์กรภาคืประชาชนที่ทำางานประสานคืวัามร่วัมม่อกับภาคื
รัฐ ภาคืเอกชน แล่ะภาคืประชาสังคืม เพ่่อให�คืนไทยทุกคืนตระหนักร้� เข�าใจ เข�าถึงองคื์คืวัามร้� สิทธิ ทาง
เล่่อกในการด้แล่สุขภาพแล่ะบริการสาธารณ์สุข ที่ทำาให�เกิดคืุณ์ภาพชีวัิตระยะท�ายแล่ะการตายดีได�อย่าง
ทั่วัถึงแล่ะเท่าเทียม สมศักดิ์ศรีคืวัามเป็นมนุษย์ 
 

ภาพรวมผลลัพธ์การ
ดำาเนินงาน ปี 2564

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

สร้างความีตระหนักรู้ ความีรู้ 
ความีเข้้าใจ ข้องบุคคลทั�วไป พร้อมี
พัฒนาทักษะการเร่ยนรู้ ทั�งด็้านการ
สื�อสารข้องบุคลากรทางการแพทย์
และผู้ปฏิิบัติงานด็้านการด็ูแลแบบ
ประคับประคอง เพื�อส่งเสริมีให้
หน่วยงานท่�เก่�ยวข้้องมี่ความีพร้อมี
มีากข้ึ�นและสามีาถึเปล่�ยนแปลง
ทัศึนคติและพฤติกรรมีในเรื�องการ
ด็ูแลคุณภาพช่่วิต เพื�อสร้างคุณภาพ
ช่่วิตระยะท้ายและการตายด็่ให้
ครอบคลุมีทั�ง 5 มีิติ โด็ยเฉพาะ
มีิติกฎหมีาย โด็ยมี่ผลการด็ำเนิน
งานผ่านกิจกรรมีต่างๆ ด็ังน่�

ช่่วามิีตรด็ำเนินกิจกรรมีเพื�อ
ช่่วยเหลือโรงพยาบาลในต่างจังหวัด็ 
ด็ังน่� โครงการ “ฟู้รีเตียง เพั่�อผ้้
ปั่วัยจำเปั็น” โด็ยได็้ส่งมีอบผ้าอ้อมี
ผู้ใหญ่ให้กับ 4 โรงพยาบาลท่�
ข้าด็แคลน ได็้แก่ โรงพยาบาลพล 

จ.ข้อนแก่น โรงพยาบาลตากใบ จ. 
นราธ์ิวาส รพ.ราช่บุร่ จ. ราช่บุร่ 
รพ.แมี่สอด็ จ. ตาก รวมีทั�งสิ�น 
1,383 ลัง รวมีมีูลค่าทั�งสิ�น 
1,208,541.12 บาท 

จัด็ทำภิาพัยนตร์สั�น “สุข
สุดท้าย” Dying Well เพื�อเผย
แพร่ให้กับประช่าช่นทั�วไป ได็้รับช่มี 
และได็้ตระหนักถึึงสิทธ์ิและทางเลือก
ข้องการจากไปอย่างมี่คุณภาพ หรือ
แนวทางในการเลือกคุณภาพช่่วิต

คลิกชม “สุขสุดท้าย”
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ระยะท้าย  
จัดกิจกรรมห้องเรียนออนไลน์ 

วัิชีาชีีวัิต มิติกฎหมาย จำนวน 6 
บทเร่ยน และ 1 เสวนาปิด็ห้องเร่ยน 
จุด็ประสงค์เพื�อมีุ่งเน้นการพัฒนา
ความีรู้และทักษะเรื�องการดู็แล
คุณภาพระยะท้ายและการตายด็่ใน
มีิติกฎหมีายแบบเข้้มีข้้น และวิธ์่การ
ทำหนังสือแสด็งเจตนาเลือกวิธ์่การ
รักษา หรือข้อปฏิิเสธ์การรักษาท่� 
ไมี่จำเป็นในช่่วงสุด็ท้ายข้องช่่วิต 
(Advance Directive หรือ Liv-
ing Will) ในนิยามีท่�ตัวเองต้องการ

กิจกรรมี Life Talk จำนวน 
9 ครั�ง ประเด็็น “คุยชีีวัิตกับชีีวัา
มิตร” สัมีภาษณ์และสนทนากับ
บุคคลท่�น่าสนใจในแง่มีุมีต่าง ๆ ท่�
เก่�ยวข้้องกับการด็ูแลแบบประคับ
ประคองและการตายด็่ รวมีถึึง
สถึานการณ์การแพร่ระบาด็ข้องโรค
โควิด็-19  

ผลิตหนังส่อค้�ม่อหลักส้ตร วัิชีา
ชีีวัิต มิติกฎหมาย จำนวน 2,000 
เล่มี สำหรับการเร่ยนรู้เรื�องการด็ูแล
คุณภาพช่่วิตให้เกิด็การอยู่ด็่ คือ 
ตายด็่ และการด็ูแลคุณภาพช่่วิต
แบบประคับประคองในมีิติกฎหมีาย
ท่�รวบรวมีเนื�อหาสำคัญไว้ครบถึ้วน
ในรูปแบบหนังสือ และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ร่วมีกับ
คลิปวิด็่โอวิช่าช่่วิต มีิติกฎหมีาย 
เพื�อ เผยแพร่ให้กับผู้ ป่วยและ
ครอบครัว พนักงานองค์กร สห
วิช่าช่่พ และประช่าช่นผู้ท่�สนใจทั�วไป

จัดกิจกรรม Workshop 
Training วัิชีาเพั่�อนตาย สำหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ หัวข้้อ 
“สื�อสาร สร้างสรรค์” โด็ยครั�งท่� 1 
จัด็อบรมี Onsite workshop 
“สื�อสาร สร้างสรรค์”ได็้รับความีร่วมี
มีือจากโรงพยาบาลราช่พิพัฒน์ มี่
บุคลากรทางการแพทย์เข้้าร่วมีอบรมี 
(ตามีมีาตราการโควิด็) และครั�งท่� 
2 จัด็อบรมี Online workshop 
“สื�อสาร สร้างสรรค์” ผ่านระบบ 
Zoom โด็ยได็้รับเก่ยรติจาก รศึ. 
พญ.ศึร่เว่ยง ไพโรจน์กุล หัวหน้า
ศึูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาล
ศึร่นครินทร์ จังหวัด็ข้อนแก่น ท่มี
แพทย์และพยาบาลวิช่าช่่พประจำ
ศึูนย์ฯ เป็นวิทยากรให้ความีรู้แก่
บุคลากรทางการแพทย์

ผลิตหนังส่อค้�ม่อหลักส้ตร วัิชีา
เพั่�อนตาย จำนวน 2,000 เล่มี 
สำหรับการเร่ยนรู้ ท่�เน้นทักษะ
กระบวนการสื�อสารอย่างสร้างสรรค์ 
และส่งต่อข้่าวร้ายได็้อย่างงด็งามี 
โด็ยเน้นการสื�อสารเพื�องานการด็ูแล
แบบประคับประคอง เพื�อเผยแพร่
ให้กับ  สหวิช่าช่่พ หรือกลุ่มีบุคลากร
ทางการแพทย์ บุคลากรสาธ์ารณสุข้ 
ท่มีสหสาข้า หน่วยงาน และองค์กร
ท่�ทำงานด็้านการด็ูแลแบบประคับ
ประคองทั�งภาครัฐและภาคเอกช่น
โด็ยเฉพาะ
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ช่วัยเหล่่อฟื้นฟ้
สุขภาพกายแล่ะใจ

เย่อนเย็น วัิสาหกิจเพ่่อชุมชน 

ด้แล่ผ้�ป่วัยระยะสุดท�าย
แบบประคืับประคือง
ด�วัยหล่ักการ “อย้่สบาย 
ตายสงบ”

ให�การด้แล่ผ้�ป่วัยมะเร็งระยะท�าย ผ้�ที่ไม่อยากไปโรงพยาบาล่ ผ้�ส้งอายุ 
ผ้�ป่วัยติดเตียง แล่ะผ้�เข�าใจสัจธรรม ประสงคื์ที่จะอย้่สบายตายสงบ 
ที่บ�าน เพ่่อเติมเต็มคืุณ์ภาพชีวัิตของผ้�ป่วัยแล่ะคืรอบคืรัวั บำาบัดคืวัาม
ปวัดแล่ะอาการที่น่าทรมานอย่างเต็มที่ หร่อเรียกวั่าการด้แล่แบบประ
คืบัประคือง (Home  Palliative  Care)  ทมีงานเย่อนเยน็จะไปสนทนาตรวัจ
เยี่ยมผ้�ป่วัยแล่ะคืรอบคืรัวัที่บ�าน เพ่่อวัางแผนการใช�ชีวัิตอย่างเต็มที่ 
แล่ะบำาบัดอาการต่างๆ วัางแผนการด้แล่ล่่วังหน�า แล่ะให�คืำาปรึกษา
อย่างต่อเน่่อง อำานวัยคืวัามสะดวักในการด้แล่ระยะท�ายที่บ�าน จนหมด
เวัล่าอย่างสงบ ตามคืวัามประสงคื์ของเจ�าของชีวัิต 

ภาพรวมผลลัพธ์การ
ดำาเนินงาน ปี 2564

https://peacefuldeath.co/เยือน
เย็น-ทางเลือก/
yuenyenSE
Email : Yuenyen97@gmail.com
line: yyen2018
โทร. 080-7766712
 

เยือนเย็นได็้ให้การด็ูแลและให้คำปรึกษาแก้ผู้ป่วย
ท่�ประสงค์รับการด็ูแลท่�บ้านแบบประคับประคองจิตใจ
ควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์ท่�ได็้รับมีาตรฐาน(Home 
Palliative Care) โด็ยเฉพาะในกลุ่มีผู้ป่วยโรคมีะเร็ง
ระยะลุกลามี โด็ยเน้นการส่งเสริมีคุณภาพช่่วิตสำหรับผู้
ป่วยท่�เลือกอยู่บ้าน บำบัด็อาการเจ็บปวด็ และอาการ
รบกวนทั�งหลายอย่างเต็มีท่�ให้พลังและความีมีั�นใจแก่
ครอบครัวในการด็ูแลผู้ป่วยท่�บ้าน บริการข้องเยือนเย็นฯ 
จะลด็การพึ�งพาโรงพยาบาลเพิ�มีความีพึงพอใจข้องผู้ป่วย
ท่�สามีารถึเลือกใช่้ช่่วิตท่�บ้าน และญาติมีั�นใจในการด็ูแล
ผู้ป่วยด็้วยตนเอง ลด็การใช่้ทรัพยากรด็้านการแพทย์และ
สาธ์ารณสุข้ท่�ไมี่จำเป็น  ลด็ค่าใช่้จ่ายในช่่วงสุด็ท้ายข้อง

ช่่วิตและข้องระบบสาธ์ารณสุข้ โด็ยในปี 2564 มี่ผลลัพธ์์และ
กิจกรรมีท่�เกิด็ข้ึ�น ด็ังน่� 

 จำนวนผู้รับบริการข้องเยือนเย็น ก้าวกระโด็ด็จากปี 2563 
 สูงข้ึ�น 66%

 ช่่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โด็ยเป็นสะพานบุญนำอุปกรณ์ 
 ท่�ได็้รับบริจาคไปมีอบแก่ผู้ป่วยเพื�อใช่้เป็นประโยช่น์ 
 ต่อไป

 รับฟังและให้คำปรึกษาผ่านช่่องทางออนไลน์และโทรศึัพท์  
 แก่ผู้ป่วยและญาติท่�อยู่ต่างจังหวัด็

 ช่่วยประสานงานให้ผู้ป่วยท่�อยู่ในต่างจังหวัด็ได้็เข้้าถึึง 
 การบริการด็ูแลประคับประคองในท้องท่�ข้องตน

 ให้ความีรู้ คำแนะนำและเป็นกำลังใจให้กับท่มีแพทย์ 
 และพยาบาลในช่่วงการแพร่ระบาด็สถึานการณ์ไวรัส-19

 สนับสนุนให้ผู้ป่วยด็ูแลท่�บ้าน เพื�อลด็ภาวะเส่�ยงการติด็ 
 เช่ื�อโควิด็-19

(คลิกรูป อ่านเพิ่มเติม) 
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กลุ่มีผู้มี่ส่วนได็้ส่วนเส่ยในงานข้องมีูลนิธ์ิยุวพัฒน์ทั�งในส่วนงานท่�มีูลนิธ์ิฯ ด็ำเนินงาน 
โด็ยตรงและจากการสนับสนุนองค์กรภาค่ท่�ทำงานเพื�อสังคมีในประเด็็นต่างๆ ได็้แก่
 เยาวช่นข้าด็โอกาส
 ผู้บริหารสถึานศึึกษา 
 สถึานศึึกษา
  อาสาสมีัคร 
 ภาค่เครือข้่ายการศึึกษาและภาคสังคมี 
  ผู้บริจาคสนับสนุน/องค์กร
 พนักงานมีูลนิธ์ิฯ 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย



ผู้มีส่วนได้เสีย พันธกิจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนอง
และการดำาเนินงานที่สำาคัญ

เยาวชนขาดโอกาส

ผู้บริหารโรงเรียนและ
ครู

สถาบันการศึกษา/ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา

มีอบโอกาสทางการศึึกษา
ประคับประคองให้จบการ
ศึึกษาข้ั�นพื�นฐาน
พัฒนาเยาวช่น

ทำงานร่วมีกันเพื�อพัฒนา
เยาวช่นข้าด็โอกาส และ 
พัฒนาโรงเร่ยนเพ�ือลด็
ความีเหลื�อมีล�ำทางการ
ศึึกษา

นักเร่ยนได็้เข้้าถึึงการเร่ยน
การสอนท่�มี่คุณภาพ

การทำงานท่�มี่ประสิทธ์ิภาพร่วมีกับภาค่ 
เครือข้่าย และมีูลนิธ์ิฯในโครงการเพื�อพัฒนา 
การศึึกษาและเยาวช่น
ได็้รับเครื�องมีือท่�ช่่วยพัฒนาการเร่ยนการสอน 
พัฒนาบุคลากรในโรงเร่ยน
ช่่วยเหลือนักเร่ยนข้าด็โอกาสในโรงเร่ยน

ได็้มี่ส่วนร่วมีในการพัฒนาการศึึกษา

ได็้รับโอกาสทางการศึึกษา
มี่ท่�พึ�งพิงนอกเหนือจากบุคคลในครอบครัว
มี่ช่่วิตท่�ด็่ข้ึ�น มี่ทางเลือกในการด็ำรงช่่วิต
สามีารถึเล่�ยงตนเองและครอบครัวได็้

บริหารจัด็การกองทุนการศึึกษาอย่างเป็น
ระบบและมี่ประสิทธ์ิภาพ
คัด็เลือกนักเร่ยนทุนท่�มี่ความีจำเป็นท่�สุด็ใน
การรับทุน
ติด็ตามีด็ูแลนักเร่ยนทุนอย่างต่อเนื�องผ่าน
ช่่องทางการสื�อสารต่างๆ เพื�อลด็อัตราการ
ออกจากระบบการศึึกษา
ปลูกฝัังจิตสำนึกท่�ด็่ เพื�อให้เยาวช่นได็้เป็น
พลเมีืองท่�มี่คุณภาพในสังคมี

ประสานการทำงานร่วมีกับคุณครูเพื�อการคัด็
กรองนักเร่ยนข้าด็โอกาสให้ได็้รับความีช่่วย
เหลือ
ร่วมีกันกำหนด็ทิศึทาง/ วางแผนงานในการ
พัฒนาการศึึกษาในโรงเร่ยน
จัด็การฝัึกอบรมีเพื�อเสริมีสร้างความีเข้้าใจ 
แลกเปล่�ยนเร่ยนรู้เก่�ยวกับประสบการณ์การ
ใช่้เครื�องมีือในโรงเร่ยน

สร้างความีเข้้าใจและความีร่วมีมีือกับ
บุคลากรในโรงเร่ยน
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ภาคีเครือข่าย
ด้านการศึกษา

ภาคสังคม

อาสาสมัคร

ทำงานร่ วมีกัน เสมีือน 
หนึ�งท่มีเพ�ือเป�าหมีายใน
การพัฒนาและลด็ความี
เหลื�อมีล�ำทางการศึึกษา

สนับสนุนการทำงานข้อง
แต่ละภาค่เพื�อช่่วยเหลือ
สังคมีในด็้านต่างๆ

เปิด็โอกาสให้บุคคลทั�วไป
ได็้มี่ส่วนร่วมีเพื�อช่่วยเหลือ
ด็ูแลเด็็กข้าด็โอกาส

ได็้ใช่้เวลาว่างให้เป็นประโช่น์ต่อตนเองและ
ส่วนร่วมี
ได็้ใช่้ศึักยภาพ ความีรู้ ความีสามีารถึข้อง
ตนเองในการทำงานอาสาสมีัคร
ได็้รับประสบการณ์ ข้้อคิด็ท่�เกิด็ข้ึ�นจากการ
ทำงานอาสาสมีคัรเพ�ือมีาปรบัใช้่ในช่ว่ติประจำวนั
ได็้รับทราบถึึงข้้อเท็จจริงข้องปัญหาการข้าด็
โอกาสและช่่องทางอื�นๆ ท่�ช่่วยเหลือได็้
ได็้รับรู้ถึึงผลลัพธ์์ท่�เกิด็ข้ึ�นและประโยช่น์ท่�
ได็้จากการทำงานอาสาสมีัครทั�งทางตรงและ
ทางอ้อมี

สามีารถึนำเครื�องมีือ นวัตกรรมี และความี
รู้ความีเช่่�ยวช่าญไปใช่้ในโรงเร่ยนได็้อย่างมี่
ประสิทธ์ิภาพ
บุคลากรในโรงเร่ยนสนับสนุน เข้้าใจ และมี่
ความีรู้ ความีช่ำนาญในการใช่้เครื�องมีือต่างๆ 
ได็้เป็นอย่างด็่

สามีารถึด็ำเนินงานได็้อย่างราบรื�นและบรรลุ
วัตถึุประสงค์ตามีท่�ได็้ตั�งไว้
การระด็มีทุนและการใช่้เงินทุนเพื�อการด็ำเนิน
งานเป็นไปอย่างโปร่งใส

ลงพื�นท่�ติด็ตามีการใช่้เครื�องมีือ เก็บข้้อมีูล 
ผลลัพธ์์ ปัญหาและอุปสรรคท่�เกิด็ข้ึ�น นำมีา
แก้ไข้ปรับปรุงร่วมีกัน
ประสานงานร่วมีกันในท่มีวางแผนงานกำหนด็
ทิศึทางเพื�อการทำงานร่วมีกับโรงเร่ยนอย่าง
มี่ประสิทธ์ิภาพ

รับทราบและติด็ตามีแผนการด็ำเนินงานเพื�อ
สาธ์ารณะประโยช่น์ข้องแต่ละภาค่
จัด็ทำรายงานท่�เก่�ยวข้้องตามีมีาตรฐาน 
เด็่ยวกับมีูลนิธ์ิฯ

บริหารจัด็การงานอาสาสมีัครอย่างเป็นระบบ 
เพื�อให้งานอาสาเป็นไปอย่างต่อเน�ืองและม่ี
ประสิทธ์ิภาพ
แสด็งผลลัพธ์์ท่�เกิด็ข้ึ�นจากการปฏิิบัติงาน
อาสา เด็็กๆ ได็้รับประโยช่น์และเกิด็การ
เปล่�ยนแปลงท่�ด็่ข้ึ�นอย่างไร
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และการดำาเนินงานที่สำาคัญ

ผู้บริจาคสนับสนุน 
(องค์กร/ บุคคลทั่วไป)

พนักงาน

รับบริจาคเงินจากทั�งองค์กร
และบุคคลทั�วไปเพื�อมีอบ
เป็นทุนการศึึกษาและ
สนับสนุนการด็ำเนินงาน
โครงการข้องมีูลนิธ์ิฯ

ทำงานเพื�อช่่วยเหลือเด็็ก
ข้าด็โอกาสและสร้างการมี่
ส่วนร่วมีข้องสังคมี
สนับสนุนและพัฒนาความี
สามีารถึข้องพนักงาน
สร้างโอกาสและความี
ก้าวหน้าในการทำงาน

ได็้ทำงานช่่วยเหลือสังคมี
ผลตอบแทนและสวัสด็ิการ รวมีถึึงความี
มีั�นคงและความีก้าวหน้าในการทำงาน
ได็้พัฒนาความีสามีารถึและศึักยภาพ
สภาพแวด็ล้อมีในการทำงานท่�ด็่

เด็็กข้าด็โอกาสได็้รับประโยช่น์จากเงินบริจาค 

การนำเงินบริจาคไปใช่้เป็นไปอย่างโปร่งใส

จัด็ทำรายงานประจำปี รายงานรายไตรมีาส 
รายงานการเงินเผยแพร์ในเว็บไซึ่ต์ข้อง 
มีูลนิธ์ิฯ เพื�อแสด็งผลการด็ำเนินงาน การ
บริหารจัด็การ และการนำเงินบริจาคไปใช่้ 
เพื�อสาธ์ารณประโยช่น์และการด็ำเนินงานใน
โครงการต่างๆ
แสด็งผลลัพธ์์ท่�เกิด็ข้ึ�นจากการสนับสนุนท่�
มีลูนธิ์ฯิ ได้็รบั และกจิกรรมีต่างๆ ข้องมีลูนธิ์ฯิ 
ผ่านสื�อสังคมีออนไลน์อย่างสมี�ำเสมีอ

การบริหารผลตอบแทนและสวัสด็ิการเป็น
ไปตามีมีาตราฐาน
จัด็การฝึักอบรมีพนักงานเพื�อพัฒนาทักษะ
และประสิทธ์ิภาพในการทำงาน
ปรับปรุงสภาพแวด็ล้อมี และเครื�องมีืออุปกรณ์
ต่างๆ ในการทำงาน
จัด็กิจกรรมีเพื�อส่งเสริมีการทำงานร่วมีกัน
และความีผูกพันในองค์กร
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เงินบริจาค
และการใช้งบประมาณ

รายงานการเงิน
เงินบริจาคืรับ
 เงินบริจาคืรับแล่ะแหล่่งที่มา
 เงินบริจาคืรับแบ่งตามวััตถุประสงคื์

เงินบริจาคืออก
 เงินบริจาคืออกเพ่่อสาธารณ์ประโยชน์
 เงินบริจาคืออกเพ่่อการบริหารจัดการ

สถานะทางการเงิน

รายงานของผ้�สอบบัญชีรับอนุญาต



รายงานการเงิน
(มกราคม – ธันวาคม  2564)

เงินบริจาครับ
และแหล่งที่มา

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

บุคคลทั่วไป

หมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

ร้านปันกัน

กองทุนเพื่อโครงการสาธารณประโยชน์

องค์กรทั่วไป

ร้านอาหารและภัตตาคาร

สนับสนุนสินค้าเพื่อการกุศล

แหล่งที่มา ล้านบาท

100.0

87.5

51.2

48.2

24.5

10.9

4.1

0.05

326.4
ล้านบาท

รวม
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รายงานการเงิน
(มกราคม – ธันวาคม  2564)

(มกราคม –  ธันวาคม 2564)

เพื่องานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

เงินบริจาครับ
แบ่งตามวัตถุประสงค์ สนับสนุนโครงการอื่นๆ ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์

และการทำางานเพื่อสังคมร่วมกับภาคีภาคสังคม
ในประเด็นต่างๆ101.2 ล้านบาท 

สนับสนุนโครงการ
และการดำาเนินงานของมูลนิธิ 
150.9 ล้านบาท 

เพื่องานพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส 

72.9 ล้านบาท 

ดอกเบี้ยรับ
1.4 ล้านบาท 

31%

22%

46%

1%

1. งานทุนการศึึกษา 63.6
2. งานโรงเร่ยนคุณธ์รรมี 5.2
3. งานโครงการ ร้อยพลังการศึึกษา 4.1
4 งานพัฒนาเยาวช่น  0.04
รวมี 72.9

รายละเอียด ล้านบาท

326.4
ล้านบาท

รวม
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งานโครงการอื่น ๆ ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน ์
1.  เพื�อช่่วยเหลือภาวะทุพโภช่นาการในเด็็ก “โครงการ ฟู�ด็ ฟอร์ กู�ด็” 4.1 
2.  เพื�อการพัฒนาเด็็กปฐมีวัย “โครงการพัฒนาเด็็กปฐมีวัย Integrated Child - Centered Active Learning Project (ICAP) 0.8 
สนับสนุนการทำางานเพื่อสังคมร่วมกับภาคีภาคสังคมในประเด็นต่าง ๆ
งานสร�างการมีส่วันร่วัมเพ่่อส่วันรวัม 
1.  ร่วมีมีือกันเพื�อสนับสนุนกิจกรรมีเพื�อสาธ์ารณประโยช่น์ 
  กองทุนรวมีธ์รรมีาภิบาลไทย 15.9 
  กองทุนรวมีคนไทยใจด็่ 3.5 

2.  เพื�อสนับสนุนโครงการเพื�อสังคมี “Socialgiver” 14.5 
3.  เพื�อความีเป็นหนึ�งเด็่ยวข้องสิ�งแวด็ล้อมีและมีนุษย์ “มีูลนิธ์ิเอ็นไลฟ” 0.3 
4.  เพื�อสนับสนุนกิจกรรมีอื�นๆ 0.3
งานเพ่่อช่วัยเหล่่อเด็กแล่ะเยาวัชน 
1. เพื�อการด็ูแลและความีเข้้าใจในเด็็กพิเศึษ “มีูลนิธ์ิ เด็อะเรนโบว์ รูมี” 1.0 
2.  เพื�อช่่วยเหลือด็้านการเร่ยนรู้และการศึึกษา  
  โครงการครูผู้นําการเปล่�ยนแปลง “Teach for Thailand” 13.2 
  โครงการศึูนย์การเร่ยนรู้เพื�อช่นกลุ่มีน้อยผู้ด็้อยโอกาส “มีูลนิธ์ิเยซึู่อิตเพื�อการศึึกษา” 32.0 
  โครงการโรงเร่ยนวันเสาร์ “มีูลนิธ์ิโรงเร่ยนวันเสาร์” 1.8

(มกราคม – ธันวาคม  2564)
เพื่อสนับสนุนงานโครงการอื่นๆ ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ 

และการทำางานเพื่อสังคมร่วมกับภาคีภาคสังคมในประเด็นด่างๆ

รายละเอียด ล้านบาท

มีต่อ>>

เงินบริจาครับแบ่งตาม
วัตถุประสงค์
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งานสนับสนุนช่วัยเหล่่อ เพ่่อฟื้นฟ้สุขภาพกายแล่ะจิต 
1.  โครงการผ่าตัด็ ข้้อเข้่าเท่�ยมีเพื�อผู้ป่วยด็้อยโอกาสในพื�นท่�ห่างไกล “มีูลนิธ์ิ ศึัลย์ฯ สร้างข้้อต่อช่่วิต” 0.2 
2.  โครงการเพื�อเข้้าถึึงคุณภาพช่่วิตระยะสุด็ท้าย 
  ช่่วามีิตร 2.6 
  เยือนเย็น 2.5 
3. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์เพื�อใช่้แท้ภาวะตัวเหลืองในเต็กแรกเกิด็ 0.5 
งานสนับสนุนสถานการณ์์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ�นเป็นพิเศษ 
1. โครงการ Negative Pressure Chamber 1.0 
2. โครงการ Negative Pressure Modular 3.9 
3. โครงการ Dinner for Heroes 1.0 
4. โครงการ แบ่งสรรปันฮัก 0.2 
5. โครงการ ศึูนย์พักคอยผู้ป่วย โควิด็-19 0.7 
6. โครงการ Meals for Heroes 0.2 
7. โครงการ ปันอิ�มี 1.0

รวัม  101.2

(มกราคม – ธันวาคม  2564)
เพื่อสนับสนุนงานโครงการอื่นๆ ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ 

และการทำางานเพื่อสังคมร่วมกับภาคีภาคสังคมในประเด็นด่างๆ

รายละเอียด ล้านบาท

เงินบริจาครับแบ่งตาม
วัตถุประสงค์
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รายงานการเงิน
(มกราคม – ธันวาคม  2564)

(มกราคม –  ธันวาคม 2564)

เงินบริจาคออก
เพื่อสาธารณประโยชน์
และการบริหารงาน

เพื่อสนับสนุน
การบริหารงาน
13.3 ล้านบาท 

เพื่อสาธารณะประโยชน์
293.3 ล้านบาท 

4%

96%

เพื�อสาธ์ารณประโยช่น์ 293.3 96%
เพื�อสนับสนุนการบริหารงาน 13.3 4%
รวมี 306.6 100%

รายละเอียด ล้านบาท %
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รายงานการเงิน
(มกราคม – ธันวาคม  2564)

(มกราคม –  ธันวาคม 2564)

เพื่องานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

เงินบริจาคออก
เพื่อสาธารณประโยชน์ 

สนับสนุนงาน
โครงการอื่นๆ

ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์
และการทำางานเพื่อสังคม

ร่วมกับภาคีภาคสังคม
ในประเด็นต่างๆ  

145.7 ล้านบาท 

งานพัฒนาเยาวชน
ขาดโอกาส
147.6 ล้านบาท 

50% 50%
1. งานพัฒนาคุณภาพการศึึกษา
 (โครงการร้อยพลังการศึึกษา) 79.1
2. งานทุนการศึึกษา 51.2
3. งานพัฒนาโรงเร่ยนคุณธ์รรมี 12.3
4. งานด็ูแลนักเร่ยนทุน 4.8
5. กิจกรรมีพัฒนาและด็ูแลเยาวช่น 0.2
6. กิจกรรมีอื�นๆ  0.02
 รวมี 147.6

รายละเอียด ล้านบาท
293.3

ล้านบาท

รวม
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งานโครงการอื่น ๆ ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ 
1. ร่วมีสร้างสังคมีแห่งการแบ่งปัน “โครงการร้านปันกัน” 45.0 
2.  เพื�อช่่วยเหลือภาวะทุพโภช่นาการในเด็็ก “โครงการฟู�ด็ ฟอร์ กู�ด็” 7.3 
3. เพื�อการพัฒนาเด็็กปฐมีวัย “โครงการพัฒนาเด็็กปฐมีวัย Integrated Child-Centered Active Learning Project (ICAP) 2.7 
สนับสนุนการทำางานเพื่อสังคมร่วมกับภาคีภาคสังคมในประเด็นต่างๆ 
งานสร�างการมีส่วันร่วัมเพ่่อส่วันรวัม 
1.  ร่วมีสร้างสังคมีอยู่ด็่มี่สุข้ “มีูลนิธ์ิเพื�อคนไทย” 13.9 
2.  ร่วมีมีือกันเพื�อสนับสนุนกิจกรรมีเพื�อสาธ์ารณประโยช่น์  
  กองทุนธ์รรมีาภิบาลไทย 12.5 
  กองทุนรวมีคนไทยใจด็่ 0.5 
  กองทุนสื�อเพื�อความียุติธ์รรมีข้องสังคมี 1.5 
3.  เพื�อความีเป็นหนึ�งเด็่ยวกันข้องสิ�งแวด็ล้อมีและมีนุษย์ “มีูลนิธ์ิเอ็นไลฟ” 4.4 
4.  เพื�อสนับสนุนโครงการเพื�อสังคมี Socialgiver 12.2 
5.  เพื�อสนับสนุนการมี่ส่วนร่วมีอื�นๆ 1.3
งานช่วัยเหล่่อเด็กแล่ะเยาวัชน 
1.  เพื�อการช่่วยเหลือเด็็กป่วยยากไร้ “มีูลนิธ์ิยุวรักษ์” 1.0 

2.  เพื�อการด็ูแลและความีเข้้าใจในเด็็กพิเศึษ “มีูลนิธ์ิ เด็อะเรนโบว์ รูมี” 1.0

(มกราคม – ธันวาคม  2564)
เพื่อสนับสนุนงานโครงการอื่นๆ ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ และการทำางานเพื่อสังคม

ร่วมกับภาคีภาคสังคมในประเด็นต่างๆ

รายละเอียด ล้านบาท

เงินบริจาคออก
เพื่อสาธารณประโยชน์ 

มีต่อ>>
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3.  เพื�อการเร่ยนรู้และการศึึกษา 
  โครงการศึูนย์การเร่ยนรู้เพื�อช่นกลุ่มีน้อย ผู้ด็้อยโอกาส “มีูลนิธ์ิเยซึู่อิตเพื�อการศึึกษา” 16.2 
  โครงการครูผู้นําการเปล่�ยนแปลง “ท่ช่ฟอร์ไทยแลนด็์” 13.3
งานสนับสนุนช่วัยเหล่่อเพ่่อฟื้นฟ้สุขภาพกายแล่ะจิต 
1. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์เพื�อใช่้แก้ภาวะตัวเหลืองในเด็็กแรกเกิด็ 0.5 
2.  โครงการเข้้าถึึงคุณภาพช่่วิตระยะสุด็ท้าย 
  ช่่วามีิตร 2.5 
  เยือนเย็น 2.3 

โคืรงการร่วัมกับภาคืีในการสนับสนุนตามสถานการณ์์ที่เกิดขึ�น 
1.  โครงการ Negative Pressure Chamber 0.8 
2.  โครงการ Negative Pressure Modular 3.9 
3.  โครงการ Dinner for Heroes 1.0 
4.  โครงการแบ่งสรรปันฮัก 0.09 
5.  โครงการศึูนย์พักคอยผู้ป่วย โควิด็-19 0.7 
6. โครงการ Meal for Heroes 0.2 
7.  โครงการ ปันอิ�มี 0.9
 รวัม 145.7

(มกราคม – ธันวาคม  2564)
เพื่อสนับสนุนงานโครงการอื่นๆ ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ และการทำางานเพื่อสังคม

ร่วมกับภาคีภาคสังคมในประเด็นต่างๆ

รายละเอียด ล้านบาท

เงินบริจาคออก
เพื่อสาธารณประโยชน์ 
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รายงานการเงิน
(มกราคม – ธันวาคม  2564)

(มกราคม –  ธันวาคม 2564)

เงินบริจาคออก
เพื่อสนับสนุน
การบริหารงาน  

เงินเด็ือนและสวัสด็ิการ 10.2 
ค่าเช่่าและค่าบริการพื�นท่�สํานักงาน 0.7 
ค่าเช่่ารถึและค่าข้นส่ง 0.4 
ค่าเช่่าคอมีพิวเตอร์และค่าใช่้จ่าย 0.4 
ค่าเสื�อมีราคาและค่าตัด็จําหน่าย 0.2 
ค่าเครื�องเข้่ยนและอุปกรณ์สํานักงาน 0.2 
ค่าธ์รรมีเน่ยมีธ์นาคาร 0.3 
ค่าสาธ์ารณูปโภค 0.2 
ค่าบริหารจัด็การและพัฒนาเว็ปไซึ่ต์ 0.2 
ค่าใช่้จ่ายในการเด็ินทาง 0.08 
ค่ารักษาความีสะอาด็ 0.03 
ค่าใช่้จ่ายอื�นๆ 0.4

รวม 13.3

รายการ ล้านบาท

13.3
ล้านบาท

รวม
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รายงานการเงิน
(มกราคม – ธันวาคม  2564)

(มกราคม –  ธันวาคม 2564)

สถานะทางการเงิน
ยอดคงเหลือ

เงินทุนยกมีา (1 มีกราคมี 2564) 76.1
รับบริจาค 326
บริจาคออก 305

คงเหลือ 31 ธันวาคม 2564 97.1

รายละเอียด ล้านบาท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

179



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ข้อมูลทั่วไป
ปัจจัยคืวัามเสี่ยง

โคืรงสร�างการจัดการ
คืณ์ะกรรมการ

นโยบายพัฒนาบุคืล่ากร
ติดต่อม้ล่นิธิ



การรับมีือกับสถึานการณ์การระบาด็ไวรัส
โควิด็-19 ท่�ยังคงระบาด็ต่อเนื�องในปี 2564 
ซึ่ึ�งส่งผลกระทบต่อการทำงานเข้องมูีลนิธ์ิฯ 
ในการด็ูแลและพัฒนาเยาวข้นร่วมีกับโรงเร่ยน
เครือข้่าย  ภาค่การศึึกษา และอาสาสมีัคร 
หากแต่ประสบการณ์และการปรับตัวในวิกฤต
การแพร่ระบาด็ในปีก่อนหน้าน่� ทำให้มีูลนิธ์ิฯ 
เร่ยนรู้ และสามีารถึปรับแผนงานในการรับมีือ
กับสถึานการณ์ได็้เป็นอย่างด็่ อาทิ การวางแผน
งานและกิจกรรมีข้องโครงการต่างๆ ผ่านรูป
แบบออนไลน์ การติด็ตามีด็ูแลนักเร่ยนทุน 
โด็ยใช่้ด็ิจิทัลแพลตฟอร์มี กิจกรรมี Live สด็ 
ร่วมีกับนักเร่ยนทุน ฯลฯ เพื�อสร้างความี 
คุ้นเคยให้กับนักเร่ยนทุนสำหรับวิถึ่ช่่วิตแบบ
ใหมี่ในยุคโควิด็ -19 ทั�งน่�เพื�อให้มีูลนิธ์ิฯ ยัง

คงศึักยภาพการทำงานเพื�อช่่วยเหลือและติด็ตามี
นักเร่ยนทุนได็้อย่างมี่ประสิทธ์ิภาพต่อไป 

การมีอบทุนการศึึกษาแก่เยาวช่นข้าด็โอกาส 
เป็นการสนับสนุนทุนระยะยาวต่อเนื�อง 3-6 ปี
ต่อคน ด็ังนั�นจึงอาจจะมี่ความีเส่�ยงในกรณ่ความี
ผันผวนข้องสถึานการณ์ทางเศึรษฐกิจท่�จะเกิด็
ข้ึ�นในแต่ละปี มีูลนิธ์ิฯ จึงได็้เตร่ยมีการสำรอง
เงินทุนการศึึกษาไว้ 50% เพื�อให้มีั�นใจได็้ว่าจะ
สามีารถึสนับสนุนทุนการศึึกษาให้นักเร่ยนได็้ 
จนครบตามีท่�ตั�งใจไว้ 

งานด็้านการพัฒนาเยาวช่น “โครงการร้อย
พลังการศึึกษา” และ “โครงการพัฒนาโรงเร่ยน
คุณธ์รรมี “  เป็นการทำงานร่วมีกับภาค่การศึึกษา 
โรงเร่ยนในเครือข้่าย  องค์กรท้องถึิ�น และอาสา
สมีัคร ซึ่ึ�งเป็นการทำงานในระยะยาว และต้อง
อาศึัย เวลา เพื�อทำความีเข้้าใจ  ปรับตัว สื�อสาร
และประสานงานกันอย่างเป็นระบบ เพื�อติด็ตามี
ผลการทำงาน การวัด็ผล และปัญหาต่างๆ ท่�เกิด็
ข้ึ�นจากการใช่้แต่ละเครื�องมีือต่างๆ รวมีถึึงการ
ให้ความีรู้ และเป็นท่�ปรึกษาให้กับบุคลากรท่�
เก่�ยวข้้อง ทั�งหมีด็น่�เป็นสิ�งสำคัญ ในการด็ำเนิน

โครงการ เพื�อให้แน่ใจได็้ว่านักเร่ยนจะได็้รับ
ประโยช่น์จากโครงการโด็ยแท้จริง 

การคัด็เลือกนักเร่ยนทุนเป็นงานสำคัญ
ลำด็ับแรกในการมีอบทุนการศึึกษาแก่ 
เด็็กข้าด็โอกาสท่�มี่ความีจำเป็นท่�สุด็ ด็ังนั�น 
กระบวนการคัด็เลือกจึงต้องอาศัึยความีคิด็ 
เห็นข้องคุณครูท่�อยู่ใกล้ช่ิด็และรู้จักเด็็กๆ 
เป็นอย่างด็่ รวมีถึึงระบบการสมีัครออนไลน์ 
จะต้องมี่ความีแม่ีนยำในการจัด็เก็บและ 
วิเคราะห์ข้้อมีูลท่�ได็้รับ 

เพื�อให้การทำงานข้องมีูลนิธ์ิฯ ทั�งใน 
ด็้านการ ช่่วยเหลือเยาวช่นข้าด็โอกาส และ
การสร้างความีร่วมีมืีอเป็นไปอย่างต่อเน�ือง
และมี่ประสิทธ์ิภาพ มีูลนิธ์ิฯ จึงมี่ข้ั�นตอนใน
การพิจารณาคัด็เลือกบุคลากรท่�มี่ความี 
เหมีาะสมีในการปฏิิบัติงาน ร่วมีถึึงการพัฒนา 
ศึักยภาพ และข้ยายอัตรากำลังให้สอด็คล้อง 
กับแผนงานท่�ได็้ตั�งไว้ในแต่ละปี ลด็อัตรา 
การเข้้า-ออกข้องพนักงานเพื�อรักษา ทรัพยากร
บุคคลท่�มี่ความีรู้และเข้้าใจในงานเป็นอย่าง
ด็่

ปัจจัยความเสี่ยง
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โครงสร้างการจัดการ

งานปฏิบัติการ
ร้านและ
กิจกรรม
สัญจร
(ภาคี

เครือข่าย)

งานขยายธุรกิจ
สาขาและ
แฟรนไชส์

งานคลัง
สินค้า
และ

โลจิสติกส์

งานจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน
และฐานข้อมูล

โครงการ
ทุนการศึกษา

โครงการ
พัฒนา

การศึกษา

งานสื่อสาร
และ

พัฒนา
สัมพันธ์

งานพัฒนา
เพื่อเยาวชน
ขาดโอกาส

งานสร้างความร่วมมือและ
พัฒนาการมีส่วนร่วม

งานจัดการ
อาสาสมัคร

งานวิเคราะห์และ
จัดการข้อมูล

คณะกรรมการ
ยุวพัฒน์

คณะกรรมการบริหาร
โครงการร้านปันกัน

โครงการ
ฟู้ดฟอร์กู๊ด

โครงการ
พัฒนาเด็ก

ปฐมวัย
ICAP

งานบริหาร
ร�านปันกัน

สถาบัน
พัฒนา

โรงเรียน
คืุณ์ธรรม

งานส่่อสาร
องคื์กร

งานบริหาร
ม้ล่นิธิฯ

งานบัญชี
แล่ะการเงิน

งาน
ทรัพยากร

บุคืคืล่

งานบริหาร
จัดการ

โคืรงการฯ

งานบริหาร
จัดการ

โคืรงการฯ

งานบริหาร
จัดการ

โคืรงการฯ
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คณะกรรมการ

นายวัิเชียร พงศธร ประธานทรรมการ 

นางดวังทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการแล่ะเหรัญญิก 

นายสุรเดช บุณ์ยวััฒน กรรมการ 

นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์ กรรมการ 

นางกฤตินี ณ์ัฏฐวัุฒิสิทธิ์ กรรมการ 

นางสาวัทิพย์ชยา พงศธร กรรมการ 

นางสาวัโมนา ศิวัรังสรรคื์ กรรมการแล่ะเล่ขานุการ
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ในปี 2564 ประเทศึไทยยังคงประสบ
สถึานการณ์แพร่ระบาด็จากโรคโควิด็ 
(COVID-19) ซึ่ึ�งส่งผลโด็ยตรงทั�งการบริหาร
จัด็การด็ำเนินงานและการด็ูแลความีอยู่ด็่
มี่สุข้ข้องพนักงาน เพื�อให้พนักงานสามีารถึ
ข้ับเคลื�อนและข้ยายผลการพัฒนาสังคมี
อย่างต่อเนื�อง ด็้วยแนวทางและการด็ำเนิน
ต่างๆ ประกอบด็้วย

นโยบายการพัฒนาและ
การดูแลบุคลากร

 มีุ่งพัฒนาศึักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื�อง 
โด็ยการยกระด็ับสมีรรถึนะความีเช่่�ยวช่าญใน
การปฏิิบัติงานแต่ละกลุ่มีให้เช่ื�อมีต่อความี
ต้องการและทำกิจกรรมีเพื�อสังคมีให้เกิด็ความี
ยั�งยืน ทั�งด็้านความีคิด็สร้างสรรค์และการ
วางแผนงานอย่างเป็นข้ั�นตอน ตลอด็จนทักษะ
การบอกเล่าข้้อมีูลท่�เป็นประโยช่น์ในการสร้าง

สังคมีแห่งการม่ีส่วนร่วมีในการพัฒนา
สังคมีร่วมีกัน รวมีถึึงเครือข้่ายภาคสังคมี
ต่างๆ ในการสร้างความีเข้้าใจ การเข้้าถึึง 
และ เกิด็การทำงานร่ วมีกันอย่ า งมี่
ประสิทธ์ิภาพ ในรูปแบบการเร่ยนรู้ระหว่าง
ห้องเร่ยนและการเร่ยนรู้ ผ่านระบบ 
ออนไลน์
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 การด็ูแลความีเป็นอยู่ท่�ด็่ข้องพนักงาน 
ตลอด็ปี 2564 ท่�ผ่านมีานั�น งานทรัพยากร
บุคคลมีุ่งเน้นการสร้างความีตระหนักและ
ความีเข้้าใจสำหรับการเปล่�ยนแปลงในยุค
ปัจจุบันเพื�อผสานการใช้่ช่่วิตส่วนตัวและ
การปฏิิบัติงานร่วมีกัน (Hybrid workplace) 
โด็ยมี่เป�าหมีายให้พนักงานสามีารถึปรับปรุง
กระบวนการปฏิิบัติงานด็้วยการใช่้เทคโนโลย่
หรือทางเลือกอื�นๆ มีาประยุกต์และยก
ระด็ับการทำงาน เพื�อให้สามีารถึรองรับการ
ทำงานในยุคปัจจุบันท่�มี่การเปล่�ยนแปลง
อย่างรวด็เร็ว (New Normal) รวมีถึึงการ
ให้ความีสำคัญอย่างท่�สุด็สำหรับการด็ูแล
ขั้�นพื�นฐานในการป�องกันตนเองข้องพนักงาน 
และการกำหนด็แนวปฏิิบัติตามีมีาตรการ
ป�องกันฯ อย่างเคร่งครัด็ เช่่น การตรวจ
เช่ิงรุกด็้วย ATK ทุก 7 วัน สำหรับกลุ่มี
ท่�มี่ความีเส่�ยงต่อการติด็เช่ื�อในการปฏิิบัติ
งาน ตลอด็จนการรณรงค์แนวทางป�องกัน
ต่างๆ การสวมีใส่หน้ากากอนามีัยตลอด็

เวลา การเว้นระยะห่าง การรณรงค์ให้ฉ่ด็วัคซึ่่น 
รวมีถึึงการหล่กเล่�ยงสภาพการณ์และสถึานท่�
ท่�มี่ความีเส่�ยง

 
การสร้างความีมีั�นคงทางรายได็้ข้องพนักงาน 

จากการสถึานการณ์การแพร่ระบาด็เช่ื�อไวรัส
โคโรนา 2019 ภายใต้ภาวะวิกฤตท่�ทำให้เกิด็
ผลกระทบด็้านเศึรษฐกิจ ภาครัฐฯ ออกข้้อ
กำหนด็และแนวปฏิิบัติเพื�อการป�องกันการแพร่
ระบาด็เช่ื�อไวรัสโคโรนา 2019  ทำให้พนักงาน
จำเป็นต้องหยุด็งานอันเนื�องจากสถึานท่�ปฏิิบัติ
งานจำเป็นต้องหยุด็ด็ำเนินการช่ั�วคราว  งาน
ทรัพยากรบุคคลมีุ่งหวังให้พนักงานได็้รับผล 
กระทบจากการหยุด็งานน้อยท่�สุด็ จึงใช่้ช่่วง
เวลาด็ังกล่าวจัด็ฝัึกอบรมีพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการปฏิิบัติงาน โด็ยให้พนักงานเป็น
ศึูนย์กลางในการระด็มีความีคิด็เห็น และกำหนด็
แนวทางปรับปรุงพัฒนาข้ั�นตอนการทำงานด็้วย
ตนเอง ตลอด็จนการให้ความีรู้สำหรับการบริหาร
ค่าใช่้จ่ายในการครองช่่พ การจัด็ทำบัญช่่รายรับ

รายจ่าย การให้ความีรู้เก่�ยวกับหล่กเล่�ยงการ
เป็นหน่�ทั�งในระบบและนอกระบบ ตลอด็จน
ส่งเสริมีการหาช่่องทางในการสร้างรายได็้เพิ�มี
เติมีควบคู่กับงานประจำ เพื�อให้พนักงานทุก
คนสามีารถึประคับประคองสถึานภาพทางการ
เงินผ่านวิกฤตน่�ไปได็้ร่วมีกัน
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ติดต่อมูลนิธิ

ที่อยู่

อี-เมล์

Social Media

Line IDเบอร์โทรศัพท์

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค
ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250

ybf@ybf.premier.co.th

yuvabadhanafoundation.org
facebook.com/yuvabadhana
instagram : yuvabadhana

@BOS9702T

ภาพทั้งหมดในรายงานฉบับนี้ได้รับการอนุญาต
จากเจ้าของภาพเรียบร้อยแล้ว

02 3011061
02 3011022
02 3011437
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