
มอบโอกาสทางการศึกษา พัฒนาเยาวชน
สร้างการมีส่วนร่วมของสังคม

การท างาน
เพื่อเยาวชน
ขาดโอกาส

ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดโอกาสเป็น
รายบคุคลด้วยการสนบัสนุนทุนการศึกษา
ตอ่เนื่องจนจบ ม.6 หรือ ปวช. 3 

งานเพื่อการศึกษา
ลดความเหลื่อมล า้ทางการศึกษา โดยท างาน
ร่วมกบัองค์กรภาคีทางด้านการศึกษาในโรงเรียน
ขยายโอกาสและโรง เ รียนมัธยมเพื่อพัฒนา
คณุภาพการศกึษาของเยาวชนที่ขาดโอกาส

งานเพื่อพัฒนาเยาวชน
ร่วมกับองค์กร/บุคคล และอาสาสมัครเพื่อ
การขยายผลช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสได้เพิ่ม
มากขึน้ทัง้ทางด้านทนุทรัพย์และทนุมนษุย์

งานเพ่ือการสร้างการมีส่วนร่วม 

รายงานไตรมาสท่ี 2/2565



สายสามญั

สายอาชีพ

ชัน้เรียนอื่นๆ

5,171 

1,686

28 ทนทุนุอืน่ๆ 

ทนุการศกึษาท่ีมอบให้
(ม.ค. – มิ.ย.65)

• หลงัเปิดเทอมใหมปี่การศกึษา 2565 ได้ประมาณ 6 สปัดาห์ มนีกัเรียนทนุได้รับทนุการศกึษาแล้ว 4,664 คน จากจ านวน
นกัเรียนทัง้หมด 6,885 คน (67.74%)

• อัตราคงอยู่ของนกัเรียนทนุชัน้ ม. 6 (รุ่นปี 60) คิดเป็น 86.73% โดยรับทนุตัง้แต่ ม. 1 และยงัเรียนอยูจ่นึึง ม. 6/ ปวช. 3
(ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิ.ย. 65)

25.3 ล้านบาท

งานเพื่อการศึกษา

ความคืบหน้า โครงการทุนการศึกษา “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี” 
มอบทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเยาวชนขาดโอกาส ในระดบัชัน้ 
ม. 1 – ม. 6 หรือ ปวช. 3 ดงันี ้

จ านวน (คน)

จ านวนนักเรียนทุนแบ่งตามประเภททุน

จ านวนนกัเรียนทนุในความดแูล
6,885 คน

ทนุพิเศษอื่นๆ สายอาชีพ สายสามญั

28

1,686

5,171

8

1,206

3,450

จ านวนนกัเรียนทัง้หมด โอนทนุแล้ว

ช่วยเหลือเดก็ขาดโอกาส
(ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 มิึนุายน 2565)

การโอนทุนการศึกษา
จ านวน (คน)

จ านวนนักเรียนทุนแยกตามภูมิภาค

28.6%

66.72%

71.53%



• ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนทุนยุวพัฒน์ ปีการศกึษา 2565
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือเพ่ือการดูแลนักเรียนทุน

มูลนิธิยุวพัฒน์จัด ปฐมนิเทศออนไลน์ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนทุนใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2565 เพื่อให้เข้าใจถึงวตัถปุระสงค์ของโครงการทนุการศึกษา
และเห็นความส าคัญของการได้รับทุน รวมถึงสิ่งที่นักเรียนทุนควรปฏิบัติเพื่อให้
ได้รับเงินทนุตรงตามก าหนดทกุภาคเรียน

มลูนิธิฯ มุง่หวงัในการสร้างความร่วมมือของผู้ปกครองและครูในการช่วยเหลอืดแูล
ประคบัประคองนกัเรียนทนุให้อยูใ่นระบบจนจบการศกึษาไปด้วยกนั โดยได้ท าการ
จดัปฐมนิเทศ 3 ครัง้ วนัท่ี 22, 24 และ 30 มิึนุายน 2565 มีโรงเรียนและวิทยาลยั
เข้าร่วม 87 โรงเรียน และ 20 วิทยาลยั รวมทัง้หมด 107 แหง่

การดูแลนักเรียนทนุ

• ชุมนุมนักเรียนทุนยุวพัฒน์ในโรงเรียน
มีจ านวนโรงเรียนที่ยืนยนัการเข้าร่วมชุมนมุนกัเรียนทุน 
รุ่นท่ี 1-3 แล้ว จ านวน  14 โรงเรียน โดยกิจกรรมชุมนมุฯ 
ในโรงเรียนจะเร่ิมในดือน กรกฎาคม 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนทุนยุวพัฒน์ ปีการศึกษา 2565
เปา้หมายท่ีแตล่ะฝ่ายตัง้ใจ ...เพ่ือชว่ยให้นกัเรียนทนุได้เรียนจบการศกึษา 

นักเรียน

• ตัง้ใจเรียน มุง่มัน่ มีเป้าหมาย
• บริหารเวลาในการเรียน ตรงตอ่เวลา
• รับผิดชอบตอ่หน้าที่ 
• เป็นเด็กดี มีวินยั
• ชว่ยเหลือผู้ปกครอง
• เช่ือฟังผู้ปกครอง ครู 
• รักษาสขุภาพร่างกาย 
• ท าตวัเองให้มีความสขุ
• ให้ก าลงัใจตวัเอง
• ใช้เงินอยา่งเหมาะสม

• ดแูลเอาใจใสล่กูๆ   ทัง้การเรียนและการ
ใช้เงินทนุ     

• ประคับประคอง แนะแนวทางที่ึูกต้อง
ไมจ่ ากดัความคิด    

• พดูคุยุหารือแนวทาง ในการเรียนด้วยกนั
• เป็นพลงับวกให้ลกู
• ไึ่ึามความสขุ ทกุข์
• ให้ก าลงัใจ
• ให้ค าปรึกษา ใช้เหตผุล

• แนะแนวทางในการเรียน
• สนบัสนนุความสนใจของนกัเรียน
• ส่งเสริมให้เข้า ร่วมกิจกรรม ส ร้างแฟ้ม  

สะสมผลงาน
• สร้างบรรยากาศที่ดี     ในการเรียน
• ดแูลนกัเรียนร่วมกบั ผู้ปกครอง
• รับฟังและให้ค าปรึกษา
• สง่เสริมให้ใช้เงินทนุ   อยา่งเหมาะสม

ผู้ปกครองครู



งานเพ่ือพัฒนาเยาวชน

ความคืบหน้าการใช้เคร่ืองมือการ
เรียนการสอน โครงการ “ ร้อย
พลังการศึ กษา ” เ พ่ื อพัฒนา
เยาวชน ใน 3 ด้านหลกั ด้านการ
เข้าึึงการศึกษา  ด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  และด้านการ
พฒันาทกัษะชีวิต มีดงันี ้



ม. 6
รุ่นปี 60

ม. 5
รุ่นปี 61

ม. 4
รุ่นปี 62/ ปี 65

ม. 1
รุ่นปี 65

339 

1,874 

2,006 

117 

298 

1,658 

1,902 

117 

จ านวนนกัเรียนทนุคงอยู่ จ านวนนกัเรียนทนุตัง้ต้น

จ านวน (คน)

100%

94.8%

88.5%

87.9%

• การใช้งานเคร่ืองมือการเรียนการสอน แบง่เป็น 2 ระบบคือ 
1. ระบบ Anywhere การเรียนแบบ 1 : 1 
2. ระบบ Projector Base การเรียนผ่านอปุกรณ์โปรเจคเตอร์

• เทอม 2/64 ยงัมีการใช้งานไมส่งูมากนักเน่ืองจากโรงเรียนส่วนใหญ่ยงัมีการเรียนแบบ online หรือ
เรียนสลบั online และ onsite ที่โรงเรียน 

• เก็บข้อมลูการใช้งานระบบเทอม 2/64 ในโรงเรียนที่ทดลองใช้เคร่ืองมือ 4 โรงเรียน โดยทัง้หมดเป็น
โรงเรียนที่เลือกใช้รูปแบบ Projector Base โดยมีผลการใช้งาน ดงันี ้

1. โรงเรียนอนบุาลเกาะจนัทน์ จ.ชลบุรี ได้ใช้งานเฉพาะกับนักเรียนที่สมคัรใจมาเรียนในรูปแบบ
onsite ท าให้คนที่เรียน online ที่บ้านไม่ได้เรียนผ่านระบบ ครูพยายามใช้ทกุเวลาอย่างคุ้มค่า
ในการสอนขณะที่ได้เจอนกัเรียนในโรงเรียน

2. โรงเรียนทุง่หว้าวรวิทย์ จ. สตลู โรงเรียนสามารึจดัการเรียนในรูปแบบ onsite ได้บ้างสลบักับ
การเรียน online ท าให้สามารึเรียนระบบได้แคช่ว่งที่นกัเรียนมาเรียนที่โรงเรียนเทา่นัน้

3. โรงเรียนทาขมุเงินวิทยาคาร จ. ล าพนู ครูสามารึใช้งานโปรเจคเตอร์ได้อย่าง คล่องแคล่ว แต่
ต้องสอนบทละ 2 ครัง้เน่ืองจากโรงเรียนสลบัเลขที่กนัมาเรียนในรูปแบบ onsite

4. โรงเรียนึนนหักพิทยาคม จ. บุรีรัมย์  โรงเรียนมีการสอนในรูปแบบ Projector Base อย่าง
ตอ่เน่ืองและใช้งานอยา่งสม ่าเสมอควบคูไ่ปกบัเคร่ืองมือเสริมของ Learn Education 

การเรียนการสอนวิชา คณิต วิทย์ 
ผา่นส่ือดจิิทลั “เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน” 

การเรียนการสอนวิชาองักฤษ
ผา่นส่ือดจิิทลั “วินเนอร์ อิงลิช” 

คณิตศาสตร์
34 โรงเรียน

วิทยาศาสตร์
12 โรงเรียน

จ านวนโรงเรียนที่ใช้
งานระบบในแต่ละวิชา

โรงเรียนที่ใช้งานระบบ
46 โรงเรียน 23 จังหวัด

นกัเรียนที่ได้รับประโยชน์
13,690 คน

• จ านวนโรงเรียนที่ใช้งานระบบ 46 โรงเรียน แบง่เป็นโรงเรียน
ประึมขยายโอกาส 8 โรงเรียน โรงเรียนมธัยม 38 โรงเรียน

• เน่ืองจากสึานการณ์โควิดจงึยงัมีอตัราการใช้งานระบบที่
คอ่นข้างต ่าโดยเฉพาะการใช้งานในระดบัประึม

• ทกัษะที่นกัเรียนท าคะแนนเฉลี่ยได้สงูสดุคอื vocabulary, 
writing และ grammar ซึง่ท าคะแนนเฉลี่ยได้เกินกวา่ 80% 

ครูใช้งานระบบ
154 คน

มอบทนุการศกึษา
มูลนิธิยุวพัฒน์

91.67% 
อตัราการคงอยูข่อง
นกัเรียนทนุทัง้หมด

3,975 คน
รวมนกัเรียนทนุใน
เครือข่ายร้อยพลงัฯ

จ านวนนักเรียนทุนและอัตราคงอยู่

จ านวนนักเรียนทุนแยกตามชัน้เรียน

การเข้าึึงการศกึษา คณุภาพการศกึษา คณุภาพการศกึษา 

ความคืบหน้าการใช้งานเคร่ืองมือ ในเทอม 2/64
(ข้อมลู ณ 31 มี.ค. 65)

ความคืบหน้าการใช้งานเคร่ืองมือ ในเทอม 2/ 64 
(ข้อมลู ณ 30 เม.ย. 65)



38 โรงเรียน
ใน 14 จงัหวดั

จ านวนครูทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ สอนในโรงเรียน

รุ่น 7 และ 8
82 คน 

ครูผู้น าการเปล่ียนแปลงในโรงเรียน
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

• จ านวนครูทีชฯ ทัง้หมด 82 คน แบง่เป็น รุ่น 7 จ านวน 31 คน และ รุ่น 8 จ านวน 51 คน

• จากการเรียนกบัครูทีชฯ นกัเรียนมีผลการสอบเปรียบเทียบคะแนน Post test กบั Pre test วชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ ในเทอม
2/64 มีคะแนนโดยรวมสงูขึน้เฉล่ีย 19.1% ต ่าลงจากเทอมท่ี 1/64 และใกล้เคียงช่วงเวลาเดียวกนัในเทอม 2/63 โดยมีข้อสงัเกตเพิ่มเตมิคือ คะแนน
Pre test และ Post test มีแนวโน้มสงูขึน้ในทกุ ๆ เทอม

• ในเทอม 2/64 ผลการส ารวจอปุนิสยัพืน้ฐานของนกัเรียนหลงัการเรียนกบัครูทีชฯ นกัเรียนมีทศันคตติตอ่การพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การด ารงชีวติ
ในสงัคม (Essential Skills) สงูขึน้ ได้แก่ การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน การคดิอย่างมีวจิารณญาณ และการตระหนกัรู้ ส่วนผลส ารวจอปุนิสยัพืน้ฐาน
ส าคญั (Character Strength) ลดลง ได้แก่ ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง กรอบความคดิแบบเตบิโต และความพยายาม และเม่ือ
เปรียบเทียบกบัเทอม 1/64 นกัเรียนมีทศันคตติอ่การพฒันาทัง้ Essential Skills และ Character Strength ลดลงในทกุด้าน เน่ืองจากการท่ีต้อง
บริหารทรัพยากรเวลาท่ีมีจ ากดั ครูทีชฯ จงึเลือกให้ความส าคญักบัด้านเนือ้หาวิชาการ เป็นล าดบัแรก

• จากผลส ารวจนกัเรียนชัน้ ม. 1 – ม. 3 ท่ีได้เรียนกบัครูทีชฯ ประจ าเทอม 2/64 พบวา่คณุครูมีความใส่ใจในการเรียนรู้ของนกัเรียน หากระบวนการ
จดัการเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้องกบันกัเรียน แตย่งัขาดการรับฟังและเข้าใจนกัเรียนและคนรอบข้างอย่างแท้จริง

30.7%
34.8% 33.9%

40.7%39.2% 41.5%
46.0% 48.4%

27.60%

19.40%

35.60%

19.10%

เทอม 1/63 เทอม 2/63 เทอม 1/64 เทอม 2/64

pre-test post-test growth

คะแนนเฉลี่ย 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน เทอม 2/64

Student Survey
ประจ าเทอม 2/2564

คณุภาพการศกึษา 

5 คาํถามที่ นักเรียนให้คะแนนไว้สูงที่สุด
1. ครูมีวิธีการที่หลากหลายในการอธิบายเนือ้หาทีเ่ราเรียน 4.72
2. ครูสรุปเนือ้หาที่เราเรียนในแตล่ะวนั 4.64
3. ครูเช็คอยูเ่สมอวา่พวกเราเข้าใจในสิ่งที่ครูสอน 4.57
4. ฉันชอบวิธีการเรียนการสอนในวิชานี ้ 4.48
5. ครูท างานร่วมกบัครูคนอื่น ๆ  ในโรงเรียนได้ 4.39

5 คาํถามที่ นักเรียนให้คะแนนไว้ตํ่าที่สุด
1. ชัน้เรียนนีไ้มส่ามารถท าให้ฉันสนใจได้ ฉันรู้สกึเบื่อ 3.33
2. ครูถามค าถามอยูเ่สมอเพ่ือให้แน่ใจวา่นกัเรียนตามทนัในเวลาทีค่รูสอน 3.30
3. พฤติกรรมของนกัเรียนในห้องเรียนนีมี้ปัญหา 3.17
4. เวลาครูสอนครูมกัคิดวา่พวกเราเข้าใจเนือ้หาแล้ว ทัง้ ๆ ที่เรายงัไมเ่ข้าใจ 3.13
5. ครูคนนีรู้้วา่ผู้ปกครองของฉันต้องการอะไร 3.13

(หมายเหต:ุ คะแนนเต็ม 5 คะแนน )



อบรมครูแนะแนวรุ่นใหม่สร้างเด็กไทย
ให้ออกแบบชีวิตตนเองได้โดย อาชีฟ

ความคืบหน้าการพฒันาแพลตฟอร์ม a-chieve เพ่ือให้นกัเรียนได้ใช้ประโยชน์โดยตรง
และเพ่ือสนบัสนนุการท างานของครูแนะแนว

• แนะแนว Hub ส าหรับครูแนะแนว อยู่ระหว่างการพฒันาระบบโดยมีการ
ประชมุร่วมกบัครู Change agent เพ่ือออกแบบเนือ้หา รูปแบบและวิธีการ
ให้ค าปรึกษา ชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีต้องเผชิญกบัสถานการณ์ฉกุเฉิน ทัง้นีไ้ด้
มีการจดัท าคลิปเรียนออนไลน์ส าหรับครู เก่ียวกบัพืน้ท่ีปลอดภยัและทกัษะ
การคดิวิเคราะห์

• a-chieve Hub ส าหรับนกัเรียน อยูร่ะหวา่งการพฒันาและเร่ิมการทดลอง
ใช้งานระบบ a-chieve Hub ควบคูไ่ปกบัการผลิตเนือ้หา บทความ ดแูลใจ
ออกแบบเส้นทางชีวิต และข้อมลูอาชีพ

พฒันาทกัษะชีวิต



• โครงการ UOB Money 101 Teen Edition วัยรุ่นเก่งการเงิน รุ่นที่  2 โดย UOB เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตเด็กไทยให้มีความรู้เร่ืองการเงิน สามารึวางแผนอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เปิดรับสมคัรโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ในเดือนสิงหาคม โดยมีเป้าหมาย
User ในการใช้งาน 1,200 คน จากโรงเรียนเครือขา่ย ร้อยพลงัการศึกษา โรงเรียนคณุธรรม 
และ Learn Education

• ความคืบหน้าการด าเนินงานสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน ใน โครงการ
สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนเพื่อบูรณาการการเรียนรู้สู่การพัฒนา
ทักษะอาชีพ Community Engagement โดยทีมร้อยพลงัฯ ได้ลงพืน้ที่ติดตามโครงการฯ 
และขยายความร่วมมือเครือข่ายภาคีโรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
จ. กาญจนบรีุ เมื่อวนัท่ี 27 พ.ค. 65

• โครงการร้อยพลงัการศึกษาจดักิจกรรม “ร้อยพลังแรกพบ” ออนไลน์  ประจ าปีการศึกษา 
2565 เมื่อวนัที่ 22, 24 และ 30 มิ.ย. 65 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ อาทิ การ
เรียนการสอนในช่วงปีที่ผ่านมา การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนในด้านต่างๆ  
ข้อคิดเห็นในการขยายงานโครงการฯ ปัญหาและข้อเสนอแนะ ฯลฯ เพื่อน าข้อมลูไปปรับใช้
ในการพัฒนางานและความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายฯ ต่อไป โดยมีโรงเรียนเข้าร่ วม
กิจกรรม จ านวน 70 โรงเรียน คิดเป็น 69% จากโรงเรียนในเครือขา่ยทัง้หมด 102 โรงเรียน

• บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ร่วมกบัโครงการร้อยพลงัการศึกษา ใน “โครงการโรงเรียน
ร่วมพัฒนา” (Partnership School) สนบัสนนุการน าเคร่ืองมือนวตักรรมทางการศึกษาไป
ใช้ในโรงเรียนเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและเสริมสร้างทกัษะชีวิตให้กบัเยาวชนไทย โดย
มีโรงเรียนร่วมโครงการฯ 5 โรงเรียน ในจงัหวดั พะเยา ระนอง พทัลงุ สตลู และ ยโสธร

กิจกรรม “ร้อยพลงัแรกพบ”

กจิกรรมและการสร้างความร่วมมือโครงการร้อยพลังการศึกษา

ลงพืน้ท่ี โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา จ. กาญจนบรีุ 



อาสาสมคัรยวุพฒัน์

งานเพื่อการสร้าง
การมีส่วนร่วม

ถอดบทเรียน 
“Student Volunteer รุ่น 9
เยาวชนอาสาร่วมดแูลนกัเรียนทนุ 

11 มิ.ย. 65: กิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์ “พี่เลีย้งอาสา” รุ่น 14 ที่ผ่าน
การคัดเลือก 9 คน เพื่อพูดคุยท าความรู้จัก เตรียมความพร้อมและ
ร่วมกันออกแบบแผนการท างานพ่ีเลีย้งอาสา ดแูลน้องๆ นักเรียนทุน 
ผ่านการท าคอนเทนต์ออนไลน์ในกลุ่มปิดเฟซบุ๊กนักเรียนทุนยวุพฒัน์ 
และการพูดคุยทางโทรศัพท์ โดยจะปฏิบัติงานเป็นเวลา  4 เดือน
ระหวา่งวนัที่ 11 มิ.ย. – 14 ก.ย. 65 

“พี่เลีย้งอาสา” รุ่นที่ 14 เร่ิมปฏิบตัิงานดแูลนกัเรียนทนุ

14 ก.ค. 65 : สิน้สดุการปฏิบตัิงานแล้วส าหรับเยาวชนอาสา รุ่น 9 ที่
เร่ิมปฏิบตัิงาน ระหวา่ง 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 65 โดยมีอาสาปฏิบตัิงาน
ทัง้หมด 12 คน มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมึอดบทเรียนออนไลน์ เพื่อ
แลกเปลี่ยน บอกเล่าประสบการณ์ และสิ่งที่ได้รับจากการท างาน
อาสา  ความประทับใจที่เกิดชึน้ ความรู้สึกที่เกิดขึน้ก่อนและหลัง
ท างานอาสา ความเข้าใจเก่ียวกบัเด็กขาดโอกาส ฯลฯ  

“เคยเจอปัญหาและพบว่าการที่มีคนที่
สามารถเข้ามาให้ค าปรึกษาในเรื่อง

ต่าง ๆ และคอยชี้แนะแนวทางในการ

แก้ปญัหาจะท าใหเ้ดก็ไม่รูส้กึโดดเดีย่ว 

และท าให้เขารู้สึกถึงพลังบวกที่จะ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ”

คณุยุง่ พ่ีเลีย้งอาสา รุ่น 14

อาสาให้ก าลังใจ ตอบจดหมายนกัเรียนทนุ

มีจ านวนจดหมายจากนักเรียนทุน 440 ฉบับ โดยอาสาผู้ ให้ก าลังใจ
สามารถตอบจดหมายได้ 360 ฉบับ  (ข้อมลู ม.ค. – มิ.ย. 65)

เสียงสะท้อนจากเยาวชนอาสาในงาน Student Volunteer

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการท างานเป็นอาสา /จากเพ่ือนอาสา /จากนร.ทนุ /เจ้าหน้าที่
• ท าให้รู้สกึวา่เราโตขึน้ ได้เห็นมมุมองอ่ืนๆ สงัคมที่กว้างขึน้ และได้กลบัมา

สะท้อนตวัเอง
• จากคนที่กลัวการที่จะพูดคุยกับคนอ่ืนแต่พอได้ท างานอาสานี ้ท าให้

ตวัเองกล้าที่จะคยุกบัคนอ่ืนมากขึน้
• หลงัจากที่โทรคยุไปหลายๆคน ท าให้พดูคยุกบัคนอื่นได้คลอ่งขึน้
• รู้วิธีการสื่อสาร วิธีการเข้าหาคน วิธีการพดูคยุให้การสนทนาได้ผ่านไปได้
• ได้เรียนรู้มมุมองความคิดที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ท าให้เข้า

ใจความแตกตา่งหลากหลายมากขึน้ 
• เรียนรู้เร่ืองการบริหารจดัการเวลา 

ความเข้าใจเก่ียวกบัเด็กที่ขาดโอกาสทางการศกึษาเปลี่ยนแปลงไปไหม อยา่งไร
• เข้าใจค าวา่เด็กขาดโอกาสคือ ต้องชว่ยงานพ่อแม่ เป็นเด็กที่มีปัญหาท า

ให้บางคนต้องออกจากระบบการศกึษา
• เข้าใจที่มีต่อเด็กขาดโอกาสมากขึน้ ว่าเพราะอะไรที่ท าให้น้องต้องออก

จากระบบการศกึษา 

• มองเห็นความเหลื่อมล า้ทางการ
ศึกษา เพราะว่าบางโรงเรียนมีสาย
การเรียนน้อยไมต่รงกบัความต้องการ
ท าให้น้องหลดุออกจากระบบ



แคมเปญ ฝากไว้ก่อน โดย DPA สถาบันคุ้มครองเงินฝาก มอบทุนการศึกษาให้เด็กขาดโอกาสได้
เรียนหนังสือต่อ

จากกิจกรรม “ฝากน า้ใจ แชร์ให้น้อง” เปลีย่นแชร์เป็นทนุการศกึษาให้กบัมลูนิธิยวุพฒัน์ ชวนผู้ใหญ่ใจดีมาร่วมเป็นสว่นหนึง่
ของการให้ และได้ร่วมกนัสง่ตอ่อนาคตให้กบัอนาคตของชาติไปพร้อมกนั จากการแชร์ตอ่แคมเปญบน Facebook เมื่อวนัที่ 
14 มี.ค.  - 14 เม.ย. 65 มีผู้ ร่วมชมภาพยนตร์โฆษณาชดุนี ้และร่วมกนัแชร์ไปมากกวา่ 2 พนัครัง้ 

โดยเมื่อวนัที่  19 พ.ค. 65 ตวัแทนจากสึาบนัคุ้มครองเงินฝากได้มอบเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นกัเรียนที่
ขาดทุนทรัพย์ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ และเพื่อสง่เสริมการศึกษา พฒันาศกัยภาพของนกัเรียนที่ เป็นก าลงัในการ
ขบัเคลือ่นสงัคมในอนาคต จ านวน 200,000 บาท

องคก์รรว่มระดมทุน

งานเพื่อการสร้างความร่วมมือ

วง Omega3 สาธิตจุฬาฯ ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา 
แก่เพื่อนๆ น้องๆ ที่ขาดโอกาส

นกัเรียนชัน้ ม.6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม ใน
นามวงดนตรี Omega3ban ร่วมมอบเงินบริจาคจ านวน 10,000 บาท 
จากกิจกรรมดนตรีเปิดหมวก สยามสแควร์ เมื่อวนัที่ 1 ก.ค. 65 เพื่อ
สนบัสนนุทนุการศกึษา

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/dpa-csr-%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2/
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/dpa-csr-%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2/


ความช่วยเหลือเพื่อเดก็ขาดโอกาส

เงินบริจาคเพื่อโครงการทนุการศกึษา 

องค์กรและบคุคลทัว่ไป     

4.9 ล้านบาท
ร้านปันกนั 

29.1 ล้านบาท             

รวม 34 ล้านบาท

(มกราคม – มิึนุายน 2565) 

น า้ใจจากสังคมที่เกดิขึน้



รายละเอียดกจิกรรม ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โอนทนุการศกึษานกัเรียนทนุ เทอม 1/65

ปฐมนิเทศครูแกนน าชมุนมุนกัเรียนทนุ รุ่น 3
ด าเนินกิจกรรมชมุนมุฯ รุ่น 1-3
อบรมเสริมทกัษะครูแกนน าชมุนมุนกัเรียนทนุ 

30
20

20

ประกาศรับสมคัรนกัเรียนทนุยวุพฒัน์ปีการศกึษา 2566 1

สง่แบบส ารวจอดีตนกัเรียนทนุท่ีเพิ่งจบปี 2564 และแบบส ารวจอดีตนกัเรียนทนุท่ีจบไปแล้วมากกวา่ 1 ปี 1 25

พี่เลีย้งอาสา รุ่น 14 ปฏิบตัิงาน
ึอดบทเรียน Student Volunteer รุ่น 9
รับสมคัร Student Volunteer รุ่น 10

14
15 15

ติดตามการใช้งานระบบ ใน โครงการร้อยพลงัการศกึษา เทอม 1/65

รับสมคัรโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “UOB Money 101” 1

สรุปรายช่ือโรงเรียนส าหรับครูผู้น าการเปลีย่นแปลง ทีชฟอร์ไทยแลนด์ รุ่น 9

Community Engagement
• ลงพืน้ท่ีติดตามโครงการฯ/ ขยายเครือขา่ย/ สรุปแนวทางการมีสว่นร่วมกบัชมุชน
• ด าเนินงานโครงการฯ + midterm review เทอม 1/65  

ลงพืน้ท่ีติดตามกระบวนการสร้างการมีสว่นร่วมในการดแูลและพฒันานกัเรียน (PSIA)

หนงัสอืท่ีระลกึ 30 ปี มลูนิธิยวุพฒัน์ จากฝันวนันัน้ … ึึงฉนัวนันี ้ 25

ปฏทินิกจิกรรม
2565



รายงานการเงนิ
(มกราคม – มิึนุายน 2565)

เงนิบริจาครับและแหล่งที่มา

องค์กรทัว่ไป

ร้านอาหารและภตัตาคาร

กองทนุเพื่อโครงการสาธารณประโยชน์

บคุคลทัว่ไป

ร้านปันกนั

กลุม่บริษัทพรีเมียร์ (บริษัทจ ากดั)

กลุม่บริษัทพรีเมียร์ 
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 

2.6

2.7

9.8

25.6

29.1

37.9

53.7

แหลง่ที่มา ล้านบาท

รวม

161.4
ล้านบาท



เงนิบริจาครับ
แบง่ตามวตัึปุระสงค์
(มกราคม – มิึนุายน 2565)

รายละเอียด ล้านบาท

1. งานทนุการศกึษา 33.9
3. งานโครงการ ร้อยพลงัการศกึษา 4.0
4. งานพฒันาเยาวชน 0.02

รวม 37.9

รายละเอียด ล้านบาท

1. เพ่ือชว่ยเหลือภาวะทพุโภชนาการในเด็ก “โครงการ ฟูด้ ฟอร์ กู้ด” 2.7
2. เพ่ือการพฒันาเด็กปฐมวยั “โครงการพฒันาเด็กปฐมวยั Integrated Child – Centered    

Active Learning Project (ICAP) 0.7

รวม 3.4

รายละเอียด ล้านบาท

งาน สร้างการมีสว่นร่วมเพื่อสว่นรวม          
1. ร่วมมือกนัเพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์
- กองทนุรวมธรรมาภิบาลไทย 8.1
- กองทนุรวมคนไทยใจดี 1.7

2. เพ่ือสนบัสนนุโครงการเพื่อสงัคม “Socialgiver” 0.4
3. เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมอ่ืนๆ 0.2

งานเพ่ือชว่ยเหลือเด็กและเยาวชน
1. เพ่ือการดแูลและความเข้าใจในเดก็พิเศษ “มลูนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม” 0.2
2. เพ่ือชว่ยเหลือด้านการเรียนรู้และการศกึษา
- โครงการครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง “Teach For Thailand” 7.4
- โครงการศนูย์การเรียนรู้เพ่ือชนกลุม่น้อยผู้ ด้อยโอกาส “มลูนิธิเยซอิูตเพ่ือการศกึษา” 0.1
- โครงการโรงเรียนวนัเสาร์ “มลูนิธิโรงเรียนวนัเสาร์” 0.3
- โครงการ ดรุณศกึษา 0.6

งานสนบัสนนุชว่ยเหลือเพ่ือฟืน้ฟสูขุภาพกายและจิต
1. โครงการผ่าตดัข้อเข่าเที่ยมเพ่ือผู้ ป่วยด้อยโอกาสในพืน้ที่หา่งไกล “มลูนิธิ ศลัย์ฯ สร้างข้อตอ่ชีวิต” 0.05
2. โครงการเพ่ือเข้าึึงคณุภาพชีวิตระยะสดุท้าย 

- ชีวามิตร 1.9
- เยือนเย็น                                   7.5

รวม 28.4

เพื่อสนับสนุนงานโครงการอื่นๆ ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์

เพื่อสนับสนุนการท างานเพื่อสังคมร่วมกับภาคีภาคสังคมในประเด็นด่างๆ

เพื่องานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

0%
2%

18%

23%

57%

เพ่ืองานพฒันาเยาวชนขาดโอกาส

37.9 ล้านบาท      

รวม

161.4
ล้านบาท

สนบัสนนุงานการท างาน
เพ่ือสงัคมร่วมกบัภาคี

ภาคสงัคมในประเด็นตา่งๆ 

28.4 ล้านบาท    

สนบัสนนุโครงการและการ
ด าเนินงานของมลูนิธิฯ

91.6 ล้านบาท      

สนบัสนนุงาน
โครงการอ่ืนๆ ภายใต้
มลูนิธิยวุพฒัน์ 

3.4 ล้านบาท    

ดอกเบีย้รับ 0.09 ล้านบาท    



รายละเอียด ล้านบาท %

เพ่ือสาธารณประโยชน์ 139.1 95%
เพ่ือสนบัสนนุการบริหารงาน 7.1 5%

รวม 146.2 100%

เพ่ือสาธารณประโยชน์
139.1 ล้านบาท     

เพ่ือสนบัสนนุการบริหารงาน 
7.1 ล้านบาท          

95%
5%

เงนิบริจาคออก
เพ่ือสาธารณประโยชน์
และการบริหารงาน
(มกราคม – มิึนุายน 2565)



47%

31%

22%

รายละเอียด ล้านบาท

1. งานพฒันาคณุภาพการศกึษา โครงการร้อยพลงัการศกึษา 40.2

2. งานทนุการศกึษา 18.8

3. งานพฒันาโรงเรียนคณุธรม 4.3

4. งานดแูลนกัเรียนทนุ 2.4

5. กิจกรรมพฒันาเยาวชน 0.1

รวม 65.8

เพื่องานพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

สนับสนุนการท างานงานเพื่อสังคม
ร่วมกบัภาคีภาคสงัคมในประเด็นต่างๆ
45.6 ล้านบาท

เงนิบริจาคออก
เพ่ือธารณประโยชน์

รวม

139.1
ล้านบาท

งานพฒันา
เยาวชนขาดโอกาส
65.8 ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนงานโครงการอื่นๆ ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์

รายละเอียด ล้านบาท

งานสร้างการมีสว่นร่วมเพื่อสว่นรวม
1. ร่วมสร้างสงัคมอยูด่ีมีสขุ “มลูนิธิเพ่ือคนไทย” 16.7
2. ร่วมมือกนัเพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

– กองทนุธรรมาภิบาลไทย
- กองทนุรวมคนไทยใจดี
- กองทนุสื่อเพ่ือความยตุิธรรมของสงัคม

0.3
3.8
0.2

3. เพ่ือความเป็นหนึ่งเดียวกนัของสิ่งแวดล้อมและมนษุย์ “มลูนิธิเอ็นไลฟ” 1.0
4. เพ่ือสนบัสนนุโครงการเพื่อสงัคม Socialgiver 1.7
5. เพ่ือสนบัสนนุการมีสว่นร่วมอ่ืนๆ 0.2

งานชว่ยเหลือเด็กและเยาวชน
1. เพ่ือการชว่ยเหลือเด็กป่วยยากไร้ “มลูนิธิยวุรักษ์” 1.0
2. เพ่ือการดแูลและความเข้าใจในเดก็พิเศษ “มลูนิธิ เดอะเรนโบว์ รูม” 1.5
3. เพ่ือการเรียนรู้และการศกึษา

- โครงการครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง “ทีชฟอร์ไทยแลนด์” 7.5
- โครงการโรงเรียนวนัเสาร์ “มลูนิธิโรงเรียนวนัเสาร์” 1.5
- โครงการศนูย์การเรียนรู้เพ่ือชนกลุม่น้อย ผู้ ด้อยโอกาส “มลูนิธิเยซอิูตเพ่ือการศกึษา” 0.9
- โครงการ ดรุณศกึษา 0.9

งานสนบัสนนุชว่ยเหลือเพ่ือฟืน้ฟสูขุภาพกายและจิต
โครงการเข้าึึงคณุภาพชีวิตระยะสดุท้าย

- ชีวามิตร 1.0
- เยือนเย็น 6.3

รวม 45.6

เพื่อสนับสนุนการท างานเพื่อสังคมร่วมกับภาคีภาคสังคมในประเด็นด่างๆ 

(มกราคม – มิึนุายน 2565)

รายละเอียด ล้านบาท

1. ร่วมสร้างสงัคมแหง่การแบง่ปัน “โครงการร้านปันกนั” 24.3
2. เพ่ือชว่ยเหลือภาวะทพุโภชนาการในเด็ก “โครงการฟูด้ฟอร์กู้ด” 4.1
3. เพ่ือการพฒันาเด็กปฐมวยั “โครงการพฒันาเด็กปฐมวยั Integrated Child – Centered Active Learning project (ICAP) 1.3

รวม 29.7

สนับสนุนงานโครงการอื่นๆ
ภายใต้มลูนิธิยวุพฒัน์
29.7 ล้านบาท



เงนิบริจาคออก
เพ่ือสนบัสนนุการบริหารงาน  

รายการ ล้านบาท
1. เงินเดือนและสวสัดิการ 5.3

2 . คา่เช่าและคา่บริการพืน้ท่ีส านกังาน 0.4

3. คา่ธรรมเนียมธนาคาร 0.2

4. คา่เช่ารึและคา่ขนสง่ 0.2

5. คา่เช่าคอมพิวเตอร์ และคา่ใช้จ่าย 0.2

6. คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 0.07

7. คา่สาธารณปูโภค 0.1

8. คา่บริหารจดัการและพฒันาเว็ปไซต์ 0.09

9. คา่เคร่ืองเขียนและอปุกรณ์ 0.1

10. คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง 0.04

11. คา่ใช้จ่ายอื่นๆ 0.4

รวม 7.1

รวม

7.1 ล้านบาท

(มกราคม – มิึนุายน 2565)



รายละเอียด ล้านบาท

เงินทนุยกมา (1 มกราคม 2564) 97.1

รับบริจาค 161.4

บริจาคออก 146.2

คงเหลือ 30 มิถุนายน 2565 112.3

สถานะทางการเงนิ
ยอดคงเหลือ

(มกราคม – มิึนุายน 2565)


