
งานพฒันาเยาวชน
• ลดความเหล่ือมล้าทางการศึกษา โดยท างานร่วมกับองค์กรภาคี

ทางด้านการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยม เพื่อ
พฒันาคุณภาพการศึกษาและทักษะชวีิตของเยาวชน

• พฒันาคุณธรรมจรยิธรรมในโรงเรยีน

งานทนุการศึกษา
• ให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาดโอกาสเป็นรายบุคคลด้วยการ

สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเน่ืองจนจบ ม.6 หรอื ปวช. 3

งานสรา้งการมีส่วนรว่ม 
• ร่วมกับองค์กร/บุคคลท่ัวไปและอาสาสมัครท้ังทางด้านการระดมทุนทรัพย์

และทุนมนุษย์ เพือ่การขยายผลชว่ยเหลือเด็กขาดโอกาสได้เพิม่มากขึ้น

การด าเนนิงานเพือ่เยาวชนขาดโอกาส

รายงานรายไตรมาสที่ 4/2565



งานทุนการศึกษา

โครงการทนุการศึกษา “ส่งน้องเรยีน สรา้งเด็กดี” เพือ่ชว่ยเหลือเยาวชนขาด
โอกาสใหไ้ด้รบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ม.1- ม.6 หรือ ปวช.1 – ปวช. 3 รวมถึงการดูแล
ติดตามนักเรยีนทนุ มคีวามคืบหน้า ดังนี้

อัตราคงอยู่ของนักเรยีนทุน
คิดเปน็ 85.56%

รบัทุนต้ังแต่ ม. 1 และยังเรยีนอยู่จนถึง 
ม. 6/ ปวช. 3

ชว่ยเหลือเด็กขาดโอกาส
(ข้อมูล ณ ธันวาคม 2565)

การโอนทุนการศึกษาและอัตราคงอยู่
• ปีการศึกษา 2565 นักเรยีนท่ีได้รบัการโอนทุนการศึกษา เทอม 2/65 แล้วจ านวน 6,099คน คิดเป็น

94.31% จากจ านวนนักเรยีนทุนท้ังหมด 6,467 คน เงนิทุนการศึกษาท่ีมอบให้ 62.8 ล้านบาท
• อัตราคงอยู่ของนักเรยีนทุน 85.56% (รบัทุนต้ังแต่ ม. 1 และยังเรยีนอยู่จนถึง ม. 6/ ปวช. 3)
• เปิดรบัสมัครนักเรยีนทุนปีการศึกษา 2566 เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2565 โดยมูลนิธจิะท าการคัดเลือก

และประกาศรายชือ่นักเรยีนทุนปีการศึกษา 2566 ใน วันท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2566

การดแูล ประคับประคองนักเรยีนทุน
• ดูแลนักเรยีนทุนรว่มกับผู้ปกครองผ่านไลน์กลุ่ม ผู้ปกครองนักเรยีนทุน มีผู้ปกครองเข้ารว่มกลุ่ม

แล้ว 510 คน เพือ่ใชส่ื้อสารเนื้อหาสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดูแลเด็กๆ ใหกั้บกลุ่มผู้ปกครอง
• มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมอบรมครแูกนน า “ชุมนุมนักเรยีนทุน” เพือ่เสรมิทักษะใหกั้บคุณครใูนการจัด

กิจกรรมต่างๆ ส าหรบัการดูแลนักเรยีนทนุต่อไป โดยมีครแูกนน าเขา้รว่มอบรม 15 คน จาก 9
โรงเรยีนนักเรยีนทุนท้ังหมด

6,467 คน

ทนุการศึกษาที่มอบให้
(ม.ค. – ธ.ค. 65)

62.8 ล้านบาท

สายสามญั
4,756 คน

สายอาชพี
1,672 คนชัน้เรยีนอืน่ๆ

39 คน
นักเรยีนทนุ

แบ่งตามภมูภิาค

(31 ธันวาคม 2565)

โอนทนุการศึกษา
เทอม 1   98.96%
เทอม 2*  94.31%

*ภาคเรยีนท่ี 2 เริม่เดือน พฤศจกิายน 2565 และยงั
ไมส้ิ่นสุดภาคเรยีน ยงัมีการโอนทุน สาหรบัภาคเรยีนท่ี 
2/64 ต่อ ระหวา่ง มกราคม – เมษายน 2566



อาย ุ25 ปี และน้อยกว่า อาย ุ26-30 ปี อายมุากกว่า 30 ปี

20.4%

63.1%

85.3%

38.0%
23.0%

8.3%
21.3%

8.2% 5.5%

ปริญญาตรีหรือสงูกวา่ ปวส.หรืออนปุริญญา ม.6 หรือ ปวช. 3

จากการส ารวจแบบสอบถามในกลุ่มอดีตนักเรยีนทนุท่ีส้ินสุดการรับทุนไปแล้วนานกวา่ 1 ปี เมือ่เดือนพฤศจกิายน 2565 มจี านวน
ผู้ตอบกลับและยินยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูล 757 คน โดยมสีถานะ ดังนี้

“โอกาส” ทางการศึกษา 
ต่อยอดชีวิตของเด็กๆ ท่ี
ขาดโอกาสได้อย่างไร?

จากวันที่ ไ ด้ รั บ  “ โ อกาส ”  ทาง
การศึกษาเด็กๆ ที่ขาดโอกาสในวัน
น้ัน ได้เติบโตอย่างมีศักยภาพ และมี
ชีวิตที่ เปลี่ยนแปลง หลุดพ้นจาก
วงจรความยากจน มีทักษะในการ
ประกอบอาชพีเพื่อต่อยอดชวีิตใหดี้
ขึ้น และตอบแทนกลับสู่สังคมท่ีได้ให้
โอกาสพวกเขาต่อไป

จากหนังสือ 30 ปี  มูลนิธิยุวพัฒน์
จากวันนั้น ถึงวันนี้ 
เรือ่ง รหสัลับของความสขุ

คนต้นเรือ่ง : จนั จนัจริา โสประจนิ
นักวิชาการส่งเสรมิการลงทนุช านาญการ/ 
อดีตนักเรยีนทนุยุวฒัน์ รุน่ 1 จ. สตูล

กลุม่อายทุี่ตอบแบบส ารวจ
สถานะปัจจบุนัของอดีตนกัเรียนทนุ
STATUS

EDUCATION

วุฒกิารศึกษาที่ได้รับ ณ วันส ารวจอาชีพและรายได้ตอ่เดือน ณ ปัจจบุนั
OCCUPATIONS

อาย ุ25 ปี และน้อยกวา่

อาย ุ25-30 ปี

อาย ุ30 ปี ขึน้ไป

65.9%

17.4%

16.6%

อาย ุ25 ปี และน้อยกวา่ อาย ุ26-30 ปี อายมุากกวา่ 30 ปี

24.0%

14.5% 14.0%

4.5%

1.6% 0.4%

30.8%

0.3% 0.1%

6.6%

1.1%

2.1%

ท างานประจ า
ท างานเป็นหลกัและเรียนไปด้วย
เรียนเป็นหลกัและท างานไปด้วย
อ่ืนๆ 

จากจ านวนผู้ตอบท างาน รวม 447 คน 

พนกังานประจ า/ลกูจ้างประจ า-เอกชน

ข้าราชการพนกังานลกูจ้างของรัฐ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ

พนกังาน/ลกูจ้างเอกชนรายวนั

รับจ้างทัว่ไป

ค้าขาย/ขายออนไลน์/ธุรกิจสว่นตวั/อาชีพอิสระ

ชว่ยครอบครัวประกอบอาชีพ (ทัง้ที่ได้คา่จ้างและไมไ่ด้คา่จ้าง)

38.8%

46.3%

5.8%

2.5%

8.3%

0.8%

45.0%

42.2%

5.5%

5.5%

10.1%

0.9%

อายมุากกว่า 30 ปี

อาย ุ26-30 ปี

ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ต้ังมัน่มาตลอดวา่จะต้ังใจเรยีน 
เป็นคนดี  เพราะจะได้ใช้สร้าง
โอกาสดีๆ เพื่อดูแลคนที่เรารัก
ต่ อ ไ ป  แ ล ะ ใ น วั น ที่ เ ร า เ ห็ น
ค รอบครั ว เ ร า ยิ้ ม ไ ด้  แ ล ะ มี
ความสขุดี เราก็พบวา่ นี่แหละคือ
รหสัความสุขของชีวิตเราอย่าง
แท้จริง



งานพฒันาเยาวชน

โครงการรอ้ยพลังการศึกษา
เพื่อพัฒนาเยาวชน ใน 3 ด้านหลัก ด้านการ เข้าถึงการศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และด้านการพฒันาทักษะชวีิต มีความคืบหน้าของโครงการฯ ดังน้ี

โรงเรยีนเครอืขา่ยรอ้ยพลงัการศึกษา
(ข้อมูล 31 ธันวาคม 2565)

จ านวนโรงเรยีนท่ีใชเ้ครือ่งมือรอ้ยพลังการศึกษา

ครผูู้น าการเปล่ียนแปลง 
คณิต/ วิทย์/ อังกฤษ

37 โรงเรยีน

หอ้งเรียนดิจิทัล คณิต/ วิทย์

51 โรงเรยีน

หอ้งเรียนดิจิทัล อังกฤษ

49 โรงเรยีน

ทุนการศึกษา

84 โรงเรยีน

ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในโรงเรียน

57 โรงเรยีน

โครงการครแูนะแนวรุน่ใหม่
35 โรงเรยีน

จ านวนเครือ่งมอืท่ีอยูใ่นโรงเรยีน จ านวนโรงเรยีน

1 เครือ่งมอื 13

2 เครือ่งมอื 31

3 เครือ่งมอื 26

4 เครือ่งมอื 22

5 เครือ่งมอื 12

6 เครือ่งมอื 2

นักเรยีนได้รบัประโยชน์

กวา่ 45,000 คน
106 โรงเรยีน 
39 จงัหวดั 

• จ านวนนักเรยีนทุนในโรงเรยีนเครอืข่ายรอ้ยพลังฯ จ านวน 3,861 คน คิดเป็น
อัตราคงอยู่ 88.13% (จ านวนนักเรยีนท่ีคงอยู่นี้รวมจ านวนนักเรยีนทุนท่ีออกไป
เรยีน ในโรงเรยีนอื่นนอกเครอืข่ายรอ้ย พลังการศึกษา 161 คน)

• การขยายผลการใชเ้ครือ่งมือหอ้งเรยีนดิจทัิล ระบบ Learn Education วิชา
วิทยาศาสตร์ มีโรงเรยีนเขา้รว่มทดลองใชใ้นภาคเรยีนท่ี 2 ปี 2564 และใช้
ต่อเน่ืองในปี 2565 จ านวน 14 โรงเรยีน และมีโรงเรยีนท่ีทดลองใชง้านใหม่ ใน
ภาคเรยีนท่ี 1/ 2565 จ านวน 8 โรงเรยีน เครือ่งมือหอ้งเรยีนวชิาภาษาองักฤษ
ระบบ Winner English มีโรงเรยีนเข้ารว่มทดลองใชง้านใหม่ ในภาคเรยีนท่ี 1/
2565 จ านวน 10 โรงเรยีน

• ครผูู้น าการเปล่ียนแปลง Teach for Thailand รุน่ 9 เข้าท างานท้ังหมด 35 คน
ใน 23 โรงเรยีน



(ปีการศึกษา 2565)

กว่า 45,000 คน



• 6 ธ.ค. 65 : งานโครงการ “สรา้งความรว่มมอืระหวา่งโรงเรียนและชุมชนเพื่อบูรณาการการเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะ
อาชพี” จดักิจกรรมถอดบทเรยีนของนักเรยีนในโรงเรยีนหว้ยกระเจาพิทยาคม จ.กาญจนบุร ีจากการท่ีนักเรยีนได้ลง
พื้นท่ีเพื่อเรยีนรูอ้าชพีใน โรงพยาบาลหว้ยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชว่งปิดภาคเรียนท่ีผ่านมา พร้อมกันนี้
ได้ร่วมแลกเปล่ียนถึงผลการด าเนินงานโครงการฯ ในเทอม 1 และการวางแผนแนวทางการท างานในเทอม 2 ปี
การศึกษา 2565

• 3 ต.ค.2565: งานพัฒนากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนานักเรียน ได้จัดกิจกรรมออนไลน์
น าเสนอแนวทางการท างานอย่างมีส่วนร่วมโครงการร้อยพลังการศึกษาให้แก่โรงเรียนใหม่ท่ีตอบรับเข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 4 โรงเรยีน ดังนี้ 1. โรงเรยีนรว่มจติต์วิทยา จ.บุรรีมัย์ 2. โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม จ.บึงกาฬ 
3. โรงเรยีนบ้านหนองคาง จ.ประจวบคีรขีันธ์ 4. โรงเรยีนถ้าปินวิทยาคม จ.พะเยา

• 1ธ.ค. 65: ลงพื้นท่ีติดตามการด าเนินงานโครงการฯ และเยี่ยมนักเรยีนทุนท่ีโรงเรยีนนาภูพิทยาคม จ.มหาสารคาม 

ความคืบหน้าในการท างานโครงการรอ้ยพลังการศึกษา

งานสร้างการมีส่วนร่วมในโครงการร้อยพลังการศึกษา

UOB Money 101 Teen Edition 
โครงการวัยรุ่นเก่งการเงิน รุ่น 2 โดย ยูโอบี 
ร่วมกับร้อยพลังการศึกษา สถาบันการศึกษา
มันนี่คลาส และ บรษัิท เลิรน์ เอ็ดดูเคชัน่ จ ากัด 

ลงพื้นท่ีติดตามโครงการฯ โรงเรียนนาภูพิทยาคม จ. มหาสารคาม

2 ต.ค. และ 8 ต.ค 65: จดักิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรม Money
Train Money Teach workshop ในรปูแบบออนไลนใ์หกั้บคณุครจูาก
โรงเรยีนในเครอืข่าย รอ้ยพลังการศึกษา และ โรงเรยีนาคณุธรรม รวม
ท้ังหมด 21 โรงเรยีน เพือ่เตรยีมความพรอ้มคณุครผูู้สอน โดยมกีาร
อบรมความรูท้างการเงนิ วธิกีารสอน และการจดัคาบเรยีน เพือ่ให้
คณุครนู าไปจดัการเรยีนการสอนรวมท้ังหมด 6 คาบใหแ้ก่นกัเรยีน
ตลอดเทอม 2/2565 โดยขณะนีโ้รงเรยีนท่ีเขา้รว่มโครงการวัยรุน่เก่ง
การเงนิ รุน่ 2 ได้เริม่ท าการเรยีนการสอนแล้ว

17 พ.ย. 65: กิจกรรมเล่าสู่กันฟงั “การท างานอยา่งมส่ีวนรว่มโครงการ

โรงเรยีนรว่มพฒันา” เพือ่ติดตามการด าเนินงาน และแผนงานโครงการฯ

เทอม 2/2565 จากท้ัง 5 โรงเรยีนในเครอืขา่ย ได้แก่ 1. โรงเรยีนบ้านแก

จ. พะเยา 2. โรงเรยีนศรธีรรมวิทยา จ. ยโสธร 3. โรงเรยีนบ้านราชกรดู

จ. ระนอง 4. โรงเรยีนหานโพธิพ์ทิยาคม จ.พทัลงุ และ 5. โรงเรยีนราช

ประชานุเคราะห์ 42 จ. สตูล

Partnership School
โครงการโรงเรยีนรว่มพฒันา โดย บมจ.
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ รว่มกับรอ้ยพลัง
การศึกษา 



งานพฒันาเยาวชน

โครงการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม
เพือ่ส่งสรมิคุณธรรมจรยิธรรมในโรงเรยีนผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรม โดยการฝึกอบรม 
นิเทศติดตามงานโครงการใหบ้รรลตุามเป้าหมาย

โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดย สถาบัน
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้
จัดการประชุมสัมมนานิเทศอาสา เพื่อเตรียมความ
พรอ้มในการติดตามโรงเรียนเครือข่ายฯ ภาคเรียน
ท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 7 - 9 พฤศจิกายน 2565 โดย
ทีมผู้บริหารและนิเทศอาสาได้มาร่วมกันวางแผน 
เพื่ อการท างานและการติดตามการด า เ นิน
โครงการคุณธรรม (Moral Project) ของโรงเรียน
ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น 

นักเรยีน

263,400 คน
จ านวนโรงเรยีนในโครงการฯ

439 โรงเรยีน

(54 แหง่ เป็นโรงเรยีนในโครงการรอ้ยพลังการศกึษา)

ครู

17,560 คน

ผลส าเรจ็ ของสถานศึกษาท่ีเกิดจากการพฒันาโรงเรยีนคุณธรรม

(ข้อมูลจาก บันทึกการนิเทศ เทอม 1/2565)

จ านวนโรงเรยีนคณุธรรมและผูไ้ด้รบัประโยชน์
(ข้อมูล 31 ธันวาคม 2565)

95.30% 1. นักเรยีนมีพฤติกรรมท่ีพงึประสงค์เพิม่ขึ้น

87.30% 2. นักเรยีนมีพฤติกรรมท่ีไม่พงึประสงค์ลดลง

87.30% 3. ครอบครวั/ ชุมชน ใหก้ารยอมรบัและสนับสนุนโรงเรยีนเพิม่ขึ้น

83.40% 4. นักเรยีนมีทักษะความรูท่ี้จ าเป็น ใน ศตวรรษท่ี 21

76.50% 5. โครงงานคุณธรรมชว่ยสรา้งรายได้ ลดรายจ่ายใหผู้้ท่ีเก่ียวข้อง

63.20% 6. นักเรยีนมีทักษะความรูด้้านอาชพีจากการท าโครงงานคุณธรรม

97.40% การท างานรว่มกับผู้อื่น

93.50% ทักษะการส่ือสาร 

86.50% ความสามารถในการปรบัตัว

69.20% ความคิดสรา้งสรรค์

56.20% ความฉลาดด้านอารมณ์

7. ส่งเสรมิทักษะความสามารถด้านอารมณ์ การอยู่รว่มกับ
ผู้อื่นใน  สังคม และการพฒันาตนเอง

SOFT SKILLS

67.6% 8. มีการรเิริม่ส่ิงใหม่ๆ ในการพฒันาคุณธรรม อาทิ 

• การออกแบบและจัดท าโครงงาน/กิจกรรม
• การปรบัคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรยีน
• การบูรณาการคุณธรรมสู่หอ้งเรยีนและกิจกรรมอื่นๆ

ฯลฯ

79.3% 9. ต่อยอดและขยายผลจากเดิมในการพฒันาคุณธรรม มีประเด็น
ท่ีน่าสนใจ อาทิ

• พฒันาโครงงาน/ กิจกรรมใหม่
• ขยายผลสู่ครอบครวั/ ชุมชน
• บูรณาการคุณธรรมสู่ชัน้เรยีน
• บูรณาการคุณธรรมเข้ากับการท างานและทักษะอาชพี

ฯลฯ



การสร้างการมีส่วนร่วม
ผ่าน “งานอาสาสมคัร”

• 19 พ.ย. 65 : พี่เล้ียงอาสา รุ่น  15 ท่ีผ่านการคัดเลือก
จ านวน 16 คน เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ เตรียมความ
พรอ้มในการปฏิบัติหน้าท่ีดูแลน้องๆ นักเรยีนทุนยุวพัฒน์
ผ่านออนไลน์ (เฟสบุ๊ค กลุ่มปิดนักเรียนทุน)  และผ่านการ
พูดคุยติดตามทางโทรศัพท์ เป็นเวลา 4 เดือน (19 พ.ย. 
65 – 19 มี.ค. 66)

• Student Volunteer เยาวชนอาสา รุน่ 10 จ านวน 8 คน
ปฏิบัติงาน โดยสามารถดูแลนักเรียนทุนจ านวน 614 คน 
แบ่งเป็นการโทรติดตาม  190 คน และ การตอบจดหมาย 
424 คน รวมชั่วโมงการท างานเยาวชนอาสา 158
ชัว่โมง

“พอได้คุยกับน้อง ได้ฟงัเรือ่งราวของน้องเหมือนเราได้ย้อนวัยกลับไปวัย
เด็กอีกครัง้ ได้เหน็ความสดใสของน้อง ได้พลังบวกจากน้องไปด้วย”

คณุพร พี่เลี้ยงอาสา รุน่ 15

รวมจ านวนอาสาสมคัร
( ม.ค. – ธ.ค. 65)

159 คน

พี่เล้ียงอาสา (รุ่น 14-15) 23 คน

Student Volunteer (รุ่น 9-10) 20  คน

อาสาใหก้ าลังใจ (PenPal) 116 คน

“ได้เปิดมุมมองชวีิตท่ีเรามองโลกหรอืเรือ่งต่างๆ จากการรบัทราบ
เรือ่งราวของนักเรยีนทุนท่ีมีปัญหาหรอืมีเรือ่งกังวลใจ” 

น้องใบเตย Student Volunteer รุน่ 10

ส่ิงท่ีได้รบัจาก
กาท างานอาสาสมคัร

“ขอบคุณท่ีพี ่ๆ คอยใหก้ าลังใจ
พวกหนูเสมอมาพวกหนูดีใจและ
รกัตัวเองมากขึ้นก็เพราะพีน่ะคะ”

“ขอบคุณพีเ่ล้ียงอาสาท่ีคอยใหค้ าแนะน า ใหค้ าปรกึษา 
คอยแนะน าแนวทาง สอนการบ้าน ขอบคุณมากๆ ค่ะ”

ขอบคณุพีอ่าสา
จากน้องนักเรยีนทนุ

• อาสาใหก้ าลังใจ Pen Pal สามารถตอบ
จดหมายนักเรยีนทุนได้ท้ังหมด
445 ฉบับ (ข้อมูล ม.ค. – ธ.ค. 65)

“พี่ๆ  คอยใหก้ าลังใจหนู
ตลอดไม่ว่าจะในเรือ่งไหนก็
ตาม ขอบคุณค่ะ”

โดยท้ังหมดรว่มประคับประคอง ใหค้ าแนะน าและ
ใหก้ าลังใจเป็น จ านวน 4,942 คนโดยตรง และ
ผ่านกลุ่มปิดนักเรยีนทุนจ านวน 6,323 คน

หมายเหตุ : พี่เล้ียงอาสา รุน่ 15 อยูร่ะหวา่งปฏิบัติงาน



องค์กรรว่มมอบโอกาสและพฒันาเยาวชน สนับสนุนทนุทรพัย์เพือ่ทนุการศึกษาดังน้ี

• บรษัิท พรเีมยีร์ มารเ์ก็ตต้ิง จ ากัด (มหาชน) จดักิจกรรม TARO RUN # Save The Sea 1 วิง่คืน....ฟื้ นทะเล” ณ
สวนศรนีครเขือ่นขนัธ์ คุ้งบางกะเจา้ จ.สมุทรปราการ รว่มมอบรายได้จากการจ าหน่ายบัตรจ านวนหน่ึง เพือ่เป็น
เงนิทนุการศึกษาแก่เด็กท่ีขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพฒัน์ 112,800 บาท

• ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนที่ขาดโอกาส 
65,958.50 บาท และบรจิาคแจกันสภาพดีเพือ่ใหร้า้นปันกันเปลี่ยนเป็นทนุการศึกษาต่อไป

• King's College International School Bangkok ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา 50,000 บาท จากการจัด
กิจกรรมระดมทนุภายในงาน King’s Bangkok Education Forum 2022

• ผู้ใหญ่ใจดี บริจาค Cactus กว่า 3,000 ต้น เพื่อน าไปจ าหน่ายระดมทุนการศึกษา “กระบองเพชรส่งน้องเรียน” 
และมอบเงนิท่ีระดมได้ท้ังหมด 77,250 บาท ใหกั้บน้องๆ ที่ขาดโอกาสได้เรยีนหนังสือ

สรา้งความรว่มมอื

น้าใจและความชว่ยเหลือจากองค์กรต่างๆ



กิจกรรมมูลนิธิยุวพฒัน์

เด็กท่ีขาดโอกาส จะมีโอกาสได้อยา่งไร? ครบรอบ 30 ปี มูลนิธิยุวพฒัน์ ชวนทกุคน
รว่มสรา้งโอกาสใหกั้บเด็กและเยาวชนไทย

“ขอขอบพระคณุผูใ้หญใ่จดีทกุๆ ท่าน ท่ีได้มอบโอกาส
ใหกั้บพวกเราได้ท าตามความฝนัของตัวเอง และในวนันี้
ความฝนัของพวกเราเปน็จรงิแล้ว หลายๆ คนกลับมา

เป็นผูใ้ห ้มอบทนุการศึกษาใหกั้บรุน่นอ้ง เป็น
อาสาสมคัรใหกั้บมูลนธิฯิ เพราะหวงัวา่นอ้งๆ จะได้มี

โอกาสเดินตามความฝนัเหมอืนกับตัวเอง ท้ังหมดเกิด
จากทกุๆ ท่านได้มอบส่ิงท่ีมค่ีามากๆ ใหกั้บพวกเรา นั่นก็

คือ โอกาสทางการศึกษา ครบั”

อดิศักด์ิ สุดสาว อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ.เลย
ปัจจุบัน หวัหน้างานกราฟฟิค บริษัทเอกชน

(คลิกภาพ เพ่ืออ่านเพ่ิมเติม)

“การได้แบง่ปนัองค์ความรู ้ความเชีย่วชาญของแต่
ละองค์กรเพือ่สรา้งสังคมใหดี้ขึ้น และตรงกับแนวคิด
องค์กรในการด าเนนิธรุกิจควบคู่กับการดแูลด้าน
สังคม ส่ิงแวดล้อม และการมธีรรมาภิบาล (ESG)”

คุณสุจารี ตามครองชยั
ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและเทคโนโลยี
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ ากัด

10 พ.ย. 65: เน่ืองในโอกาสครบรอบ 30 ปี มูลนิธิยุวพฒัน์ เชญิชวนภาคีท้ังภาครฐัและภาคเอกชน มารว่ม
แลกเปล่ียนแนวทางการมีส่วนรว่มเพือ่พัฒนาเด็กและเยาวชนไทยท่ีขาดโอกาสจากประสบการณ์ความรว่มมือท่ีผ่าน
มา รว่มถึงมุมมองต่อบทบาทขององค์กรในการมีส่วนรว่มชว่ยเหลือสังคมควบคู่ไปกับการด าเนินธรุกิจได้อย่างไร
ในโอกาสน้ีตัวแทนผู้ท่ีได้รบัโอกาส “อดีตนักเรยีนทุนยุวพัฒน์” ได้รว่มกล่าวค าขอบคณุ “คณุโอกาส” จากวันนท่ี
ได้รบั “โอกาส” มาสู่ชวีิตท่ีเปล่ียนแปลงในปัจจบัุน และได้กลับมาส่งต่อ “โอกาส” ใหกั้บรุน่น้องๆ ต่อไป

ก้าวสู่ปีท่ี 30 มูลนิธิยุวพฒัน์และภาคีเครอืข่ายการศึกษา ยังคงมุ่งม่ันในการสรา้ง “โอกาส” ใหแ้ก่เด็กและเยาวชน
ไทยไปพรอ้มกับการเชือ่มต่อ “พลังแหง่ความรว่มมือ” จากทุกคนในสังคม

“เปา้หมายสงูสดุของมูลนธิยุิวพฒัน์ คือ การสรา้งความ
ร่วมมอืเพือ่น าไปสู่การเปล่ียนแปลงขนาดใหญ ่ลดความ
เหลื่อมลา้ของระบบการศึกษา เพื่อใหเ้ด็กขาดโอกาสได้

เรยีนหนงัสือ ได้รบัการดแูลรอบด้าน มูลนธิยุิวพฒันจ์ะท า
หน้าท่ีเปน็ตัวกลางเชือ่มต่อความรว่มมอืจากภาคี พัฒนา
เครือ่งมอืต่างๆ ท่ีมีการบรหิารจดัการท่ีเปน็ระบบ เพือ่ให้

ทุกคนมส่ีวนรว่มได้ตามความถนดั”

คณุวิเชยีร พงศธร
ประธานกรรมการมูลนิธยุิวพฒัน์

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%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b9%86/collaboration-30years-yuvabadhana/


แคมเปญเพือ่เด็กและเยาวชนขาดโอกาส

แคมเปญ My Champions มูลนิธิยุวพฒัน์ รว่มกับ เทใจดอทคอม ชวนผู้ใหญ่ใจดีมาเป็น

แชมป์เปี้ ยนมอบทุนการศึกษาส่งน้องๆ มธัยมที่ขาดโอกาส 1,000 คน ได้เรยีนหนังสือตอ่ โดยแคมเปญมี
ระยะเวลา 3 เดือน ต้ังแต่วนัท่ี 15 พ.ย. 65 – 15 ก.พ. 66 เพือ่เป้าหมายระดมทนุ 7 ล้านบาท
รว่มบรจิาค ได้ที่ https://taejai.com/th/d/mychampions/

โครงการ “สรา้งสมัพนัธส์านใยรกัแหง่ครอบครัวด้วยนิทานก่อนนอน”

ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ตามแนวทาง ICAP ใน 
มูลนิธิยุวพัฒน์ ชวนผู้ใหญ่ใจดีบริจาคหนังสือนิทาน หรือ
ร่วมสมทบทุนซือ้หนังสือนิทานใหกั้บเด็กๆ ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีเข้ารว่มโครงการฯ โดยมีเป้าหมาย 1,000 เล่ม 

มีวันน้ีท่ีท าใหพ้่อแม่ยิ้ม
และภูมิใจได้ ก็เพราะได้รับ
โอกาสทางการศึกษา ท าให้
ได้เรียนหนังสือและมีงาน
ท า มีชวีติท่ีดีข้ึน

รว่มบรจิาคได้ท่ี  ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ. ลพบุร ีโทร. 094 3622295
https://www.facebook.com/CoachingByDoing

ศราวุธ ศรหีาเพศ
อดีตนักเรยีนทุนยุวพฒัน์ จ. สกลนคร 
ปัจจุบัน พยาบาลวิชาชพี

https://taejai.com/th/d/mychampions/
https://www.facebook.com/CoachingByDoing


สินค้าการกุศลเพือ่ทนุการศึกษา

สินค้าเพือ่การกุศลมูลนิธิยุวพฒัน์ “กระเป๋าผ้าและหมวก
สินค้า ส่งน้องเรยีน” เงนิท้ังหมดท่ีระดมได้จะน าไปเป็น

ทนุการศึกษาแก่เด็กๆ ที่ขาดโอกาส 

อดุหนุนสินค้าการกุศลได้ที่  

https://shop.line.me/@bos9702t

หนังสือท่ีระลึก 30 ปี มูลนิธิยุวพฒัน์
จากวนัน้ัน ถึงวนัน้ี

หนังสือท่ีจดัท าขึ้นในโอกาสพเิศษ ครบรอบ 30 ปี มูลนิธิยุวพฒัน์ รอ้ยเรยีง
เรือ่งราวบันดาลใจ จาก อดีตนักเรยีนทนุ อาสาสมคัร ตัวแทนองค์กรเพือ่
การศึกษา ฯลฯ ที่ถกูคัดสรรมาเป็นขอ้ความและภาพประกอบเพือ่สรา้งแรงบันดาล
ใจใหท้กุๆ คนได้ก้าวเดินต่อไป

ส าหรบัผู้ท่ีบรจิาคต้ังแต่ 1,500 บาทขึ้นไป จะได้รบัหนังสือเป็นท่ีระลึก จ านวน 1 เล่ม
https://shop.line.me/@bos9702t/product/1002538617

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fshop.line.me%2F%40bos9702t%3Ffbclid%3DIwAR2xYfrh_aSE29qNVytxeHxL1D5SewDhGyHJrTfpmxZPFsDyB01O1DmWDmw&h=AT1F7Lk15H7BOHSZ-GNRSXsSq0kZVxt3cuez2zsfLLPazvl0cSag0GBOYeBslo3wrNYpN2ALYE_tc4yoM9r-UMYuVwavZ0bNTHRzKZM7oFfl-luFohnCx8mo1D_umw-1iA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1rzpdMfhITEyLdzPm-UkgrBJZvcjCJFUjAfRrEZBYuaGrt34_6D3MZmyv4rr2P7t4n81GsrGzdBqO898TMHP7Mi8Xvv5L4UP1VM6XZjhpAfQwLUGXAfGhads0eMxPVNW53tqsMkt0ZMHh2R92yxbZMQv3ompbiqeOORdxcBkZcYdGV8w2sTpAZWyk1mkzyJUwR5trhB6zUAA19YTaoFLnlXC49mPQYxXZ8Tm0
https://shop.line.me/@bos9702t/product/1002538617?fbclid=IwAR0qwrnP-61fJxHTRDaJjzCDF0WAwsFHOV-sqOwUZ5Vl0wsFJpdBtoH0MI4


ระดมทนุเพือ่โครงการทนุการศึกษา 
(มกราคม – ธันวาคม 2565) 

องค์กรและบุคคลท่ัวไป     

11.3 ล้านบาท
รา้นปันกัน 

60.9 ล้านบาท             

รวม 
72.2  ล้านบาท

น้าใจจากสังคมท่ีเกิดขึน้



รายละเอยีดกิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค.

โอนทนุการศึกษานักเรยีนทนุ เทอม 2/65

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรยีนทนุยุวพฒัน์ ปีการศึกษา 2566 15

ถอดบทเรยีนพีเ่ลี้ยงอาสา รุน่ 15 18

รบัสมคัรพีเ่ลี้ยงอาสา รุน่ 16 20 

รบัสมคัร Student Volunteer รุน่ 11 15 15

ติดตามการด าเนินงานการใชเ้ครือ่งมอื และงานสรา้งการมสี่วนรว่มในโครงการรอ้ยพลังการศึกษา

งานโครงการโรงเรยีนรว่มพฒันา บมจ. ประกันภัยไทยววิฒัน์

• ติดตามความก้าวหน้าในการท างานอย่างมสี่วนรว่มของผู้มสี่วนได้เสียกับเครอืขา่ย 5 โรงเรยีน

• ถอดบทเรยีนการท างานโครงการฯ ประจ าปีการศึกษา 2565 

แคมเปญระดมทนุ My Champions: ส่งน้อง 1,000 คน เรยีนต่อ 15

ปฏิทินกิจกรรม
2566


