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โอกาสทางการศกึษาและการมีส่วนรว่มของคนในสังคม ที่เกิดขึน้...
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เงินที่ระดมได้เพื่อ
โครงการทุนการศึกษา 

(ม.ค. – ก.ย.) 

38.8 ล้านบาท

จากร้านปันกัน

31.3 ล้านบาท 

จากองค์กร
และบุคคลทั่วไป

7.5 ล้านบาท

137 คน

มีนักเรียนทุนที่จบการศึกษา ปี2560 เทียบจ านวนอัตราคงอยู่
ของนักเรียนทุน เพิ่มขึ้น

72.5%
(จบการศึกษา 2560)

82.5%
(จบการศึกษา 2561)

มีนักเรียนขาดโอกาสได้รับ
ความช่วยเหลือ

ได้รับทุนการศึกษา

6,134 คน 

ได้รับการดูแลติดตาม
จากพี่เลี้ยงอาสา

1,230 คน 

ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ “ร้อยพลังการศึกษา”

กว่า  14,000 คน 

89%
เรียนหนังสือต่อ

25%
จากในจ านวน 89%

ที่เรียนด้วยและท างานไปด้วย

52 โรงเรียน

ใน 26 จังหวัด
ได้ใช้ระบบและเคร่ืองมือ

ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ในโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา”

อาสา267 คน 

มีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือและพัฒนา
เยาวชนขาดโอกาส

*ผลส ารวจจากนักเรยีน 72 คนที่จบการศึกษา มีนาคม  2560



ทุนการศึกษา “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี”

ปัจจุบันมูลนิธิฯ สามารถชว่ยเหลอืเยาวชนขาดโอกาสโดยมีจ านวนนักเรียนทุนที่อยู่
ในความดูแล  6,134 คน ได้รับการโอนทุนคิดเป็นมูลค่าทุน   23.1 ล้านบาท 
(ข้อมูล ณ วันที่  10 ต.ค. 2560)

งานเพื่อการศึกษาของเยาวชนขาดโอกาส
สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาระดับ ชั้น ม.1 – ม.6 หรือเทียบเท่า
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มูลคา่ทนุ 

23.1 ล้านบาท
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หมายเหตุ: อัตราคงอยู่นี้รวมนักเรียนที่สละสิทธิ์การรับทุนยุวพัฒน์ เนื่องจากมีฐานะดีขึ้น/ ได้รับทุนอื่น/ เรียนต่อ กศน. หรือเอกชน
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จ านวนนักเรียนทุนแรกเริ่ม ชั้น ม.1 ปี 2554

จ านวนนักเรียนทุนที่ยงัคงเรียนอยูถ่ึง ม.6/ ปวช. 3

สละสิทธิ์ไป

183

156
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จ านวนนักเรียนทุนแรกเร่ิมชั้น ม.1 ปี 2554

จ านวนนักเรียนทุนที่ยงัคงเรียนอยูถ่ึง ม.6/ ปวช.3

สละสิทธิ์ไป

จบการศึกษา มีนาคม 2561 (รุ่นรหัส 55) 
อัตราคงอยู ่82.5%

จบการศึกษา มีนาคม 2560 (รุ่นรหัส 54) 
อัตราคงอยู ่72.5%

อัตราคงอยู่ของนักเรยีนทนุจนจบชัน้มัธยม 6 
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64%
10%

25%

1%

เรียนต่อ

ท างาน 

เรียนด้วยท างานด้วย

อยู่บ้านเฉยๆ 

ผลส ารวจนกัเรยีนทนุยวุพัฒนท์ีจ่บการศกึษา ปี 2560
เมื่อเดือนมีนาคม 2560 มีนักเรียนยุวพัฒน์ รุ่นรหัสปี 54 ที่จบการศึกษา
ชั้น ม.6/ ปวช. 3 จ านวน 137 คน มูลนิธิฯ ได้ท าการส ารวจสถานะจาก
นักเรียน 72 คน ได้ดังนี้

ผลส ารวจสถานะจากนักเรียนจ านวน 72 คน
ข้อมูล ณ วันที 31 กรกฎาคม 2560

มูลนิธฯิ เปิดรับสมัครนกัเรียนทุนปี 2561 ทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่
12 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2560 โดยจะประกาศผลการรับสมัครใน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

เปิดรบัสมคัรนกัเรยีนทนุยวุพัฒนป์ระจ าป ี2561

จ านวนนักเรียนทุน
ที่จบการศึกษา ปี 2560

137 คน
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งานเพื่อพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส
ลดความเหลื่อมล ้าสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนขาดโอกาส 100 โรงเรียนในโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา”

โครงการ 
“ร้อยพลังการศึกษา”

ครูผู้น า
การเปลี่ยนแปลง
คณิต วิทย์ อังกฤษ

ทุนการศึกษา
ส าหรับ

นักเรียนยากจน

ห้องเรียน
ดิจิทัล
คณิต

กระบวนการคิด
ค้นหาตัวเอง
ออกแบบชีวิต

ระบบพี่เลี้ยง
ประคับประคอง
แนะแนวทาง

ห้องเรียน
ดิจิทัล
อังกฤษ

มูลนิธิยุวพัฒน์ร่วมกับภาคีเครือข่าย
การศึกษา ร่วมกันพัฒนาเยาวชน
ขาดโอกาสผ่านเครื่องมือ นวัตกรรม/
ความรู ้และความเชียวชาญในแต่ละ
ภาคีเพื ่อท างานร่วมกับโรงเรียนที่
สมัครใจ มีความต้องการและพร้อม
พัฒนาคุณภาพการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
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มูลนธิยิวุพัฒน์

มอบ
ทุนการศึกษาแก่

เยาวชน
ขาดโอกาส

เครอืขา่ย
จิตอาสา

ระบบจัดการ
อาสาสมัครเพื่อ
สร้างการมีส่วน

ร่วม

เอ็ดวงิส์

ส ารวจและ
ประเมินโรงเรียน
ขาดโอกาสเพื่อ
พัฒนาการศึกษา

เลิรน์
เอ็ดดเูคชัน่

เครื่องมือ
การเรียน

การสอนรูปแบบใหม่
ในห้องเรียนดิจิทัล

ทีช ฟอร ์
ไทยแลนด์

โครงการ
ครผูู้น า
การ

เปลี่ยนแปลง

a-chieve

แนะแนวอาชีพ
ให้เด็กมัธยม
มีเป้าหมาย

ร้อยพลังการศึกษา

หลากหลายภาคขีับเคลือ่นรว่มกนัเสมอืน 1 ทีม

Winner
English

ห้องเรียน
ภาษาอังกฤษ

ดิจิทัล
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เข้าถึงการศึกษา คุณภาพการศึกษา สร้างแรงบันดาลใจ บูรณาการสนับสนุน & ให้ก าลังใจ

ลดจ านวน
การออกจาก
ระบบการศึกษา

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทัศนคติต่อการเรียนรู้

เพิ่มความตระหนักรู้
ในตนเอง/อาชีพ 

และ
มีเป้าหมายใน
การเรียน

เพิ่มความภูมิใจ 
และ

สร้างคุณค่า
ในตนเอง

ผู้มีผลประโยชน์ร่วม
และ

สร้างความสัมพันธ์
อันดีในชุมชม



น าหลักสูตร สอนภาษาอังกฤษ Winner
English E-learning system ทดลองน า
ร่องในโรงเรียนขยายโอกาส 2 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา จ. บุรีรัมย์
และ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน จ. สุโขทัย ใน
เดือนพฤศจิกายน 2560

น าร่องโครงการ a-chieve แนะแนวอาชีพ การรู้จัก
ตนเอง ในโรงเรียนบ้านเกาะรัง จ. ลพบุรี ระดับชั้น
มัธยม 3 จ านวน 2 ห้อง เมื่อเดือนมิถุนายน 2560

น าร่องการใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาเยาวชนกับโรงเรียนในเครือข่าย ดังนี้
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เครื่องมือทีใ่ชใ้นโรงเรยีนภาคเีครอืขา่ย 
(ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560)

ทุนการศึกษา + คณิตดิจิทัล 41 โรงเรียน

ทุนการศึกษา + คณิตดิจิทัล + ครูทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ 6 โรงเรียน

ทุนการศึกษา + ครูทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ 2 โรงเรียน

ทุนการศึกษา + คณิตดิจิทัล + อังกฤษดิจิทัล 2 โรงเรียน

ทุนการศึกษา + คณิตดิจิทัล + แนะแนว/ออกแบบชีวิต 1 โรงเรียน

รวมทัง้หมด 52 โรงเรยีน

2
โ
ร
ง
เ
รี

รวม 52 โรงเรียน

26 จังหวัด

มีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์

กว่า14,000 คน

จ านวนโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการ

โรงเรียนที่ใช้เครื่องมือคณิตดิจิทัล ระบบเลิร์นเอ็ดดูเคชั่น 

50 โรงเรียน

โรงเรียนที่ใช้เครื่องมือ ครูทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ 

8 โรงเรียน
10



ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 14 โรงเรยีน
ชัยภมูิ
1.โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
2.โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
หนองบวัล าภู
3.โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
กาฬสนิธุ์
4.โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม
สุรนิทร์
5.โรงเรียนบ้านหนองคันนา
6.โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
บุรรีมัย์
7.โรงเรียนรวมมิตรวิทยา
8.โรงเรียนบ้านตะโก
ขอนแกน่
9. โรงเรียนน ้าพองศึกษา
นครพนม
10. โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์
มหาสารคาม
11. โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา
12. โรงเรียนนาภูพิทยาคม
อุบลราชธานี
13. โรงเรียนบ้านส าโรง 

คุรุประชาสามัคคี
14. โรงเรียนดงยางวิทยาคม

ภาคตะวนัตก 4 โรงเรยีน
กาญจนบรุี
1.โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 
2.โรงเรียนทองผาภูมวิิทยา
3 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมป์
4. โรงเรียนวัดตระคร ้าเอน

ภาคใต้ 2 โรงเรยีน
ตรงั
1.โรงเรียนห้วยนางราษฎรบ์ ารุง
สุราษฎรธ์าน ี
2.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี

ภาคตะวนัออก 3 โรงเรยีน
สระแกว้
1.โรงเรียนอรัญประเทศ
จันทบรุี
2.โรงเรียนโป่งน ้าร้อนวิทยาคม
ชลบรุี
3.โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

ภาคกลาง 
14 โรงเรยีน

กรงุเทพ
1.โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
นครปฐม
2.โรงเรียนสามพรานวิทยา
นครสวรรค์
3.โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
4.โรงเรียนพนมรอกวิทยา
5.โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
6.โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
7.โรงเรียนพระบางวิทยา
8.โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
9. โรงเรียนวังข่อยพิทยา
ลพบรุี
10.โรงเรียนบ้านเกาะรัง
11.โรงเรียนบ้านวังเพลิง
สุโขทยั
12.โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
13.โรงเรียนไกรในวิทยาคม   
รัชมังคลาภิเษก
14.โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 52 โรงเรียน

ภาคเหนอื 15 โรงเรยีน
เชียงราย
1.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ เชียงราย

2.โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เชียงใหม่
3.โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 
4.โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ
5.โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
น่าน
6.โรงเรียนบ่อเกลือ
7.โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
8.โรงเรียนทุ่งช้าง
9.โรงเรียนสา
10.โรงเรียนนาน้อย
ล าปาง
11.โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 
12. โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
ล าพนู
13.โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
14.โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
แม่ฮอ่งสอน
15.โรงเรียนปายวิทยาคาร

สีน ้าเงิน, สีชมพู = โรงเรียนใหม่ เทอม 2/60
ขีดเส้นใต้ = โรงเรียนที่จะมีครูทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ 
เทอม 2/60
ตัวเอียง = โรงเรียนประถมขยายโอกาส 11



งานเพื่อการสร้างการมีส่วนร่วม – งานอาสาสมัคร
สร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมด้วยกลไกงานอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนทุนทั้งแบบต่อเนื่องและเป็นครั้งคราว

267คน 

รวมมีอาสาสมัคร 
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งานอาสามีอะไรบ้าง?

• งานอาสาสมัครเปน็อีกหนึ่งงานส าคัญในโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา”เพื่อพัฒนาเยาวชน เปิดโอกาสให้คนในสังคมได้มีสว่น
ร่วมชว่ยเหลือนักเรียนทุน ในการดูและประคับประคองเด็กๆ ให้อยู่ในระบบจนจบการศึกษา โดยการบริหารจัดการอาสาเป็นการ
ท างานร่วมกันระหว่างมูลนิธฯิ และ ภาคคีวามร่วมมือ “เครือข่ายจิตอาสา” (Volunteer spirit) และ Voluntary Service
Overseas (VSO) เริ่มขึ้นในปลายปี 2559 เป็นต้นมา

• นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังได้ร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรนั้นๆ ได้มีโอกาสท างานอาสาสมัครในระยะเวลาสั้นๆ

อาสาอา่น สร้างโอกาส ส่ง
น้องเรียน  เปิดโอกาสให้
อาสาได้มีส่วนในการคัด
ก ร อ ง ก า ร ส ม ั ค ร ข อ
ทุนการศึกษาจากน้องๆ ที่
ขาดโอกาส ผ่านการอ่าน
ใบสมัครขอทุนการศึกษา

อาสาน ักส  ารวจและเก ็บ
ข้อมูลโรงเรียน ร่วมกับทีม
พัฒนาเยาวชนของมูลนิธิฯ 
ลงพ ื ้นท ี ่ส  ารวจและเก ็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเพื่อ
ประเม ินความพร้อมและ
ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง
โรงเรียนในการพัฒนาด้าน
ต่างๆ

พี ่ เล ี ้ยงอาสา ฟังน้องคุย
ชวนน้องคิดทางโทรศัพท์
งานอาสาต่อเนื ่องที ่จะท า
หน้าที ่ดูแลน้องๆ โดยการ
พูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ 
พี่ๆ จะท าหน้าที่รับฟังน้อง
และชวนน้องตั้งเป้าหมายใน
การด าเนินชีวิตในด้านต่างๆ 
ปัจจุบันมีน้องนักเรียนทุนที่
ได้รับการดูแลจากพี ่อาสา
แล้วมากกว่า 1,200 คน 

อาสาตอบจดหมายน้อง 
งานอาสาสมัครแบบครั้ง
คราว โดยอาสายุวพัฒน์
ร ่วมตอบจดหมายของ
น้องๆ นักเรียนทุน เพื่อให้
ก าลังใจและข้อคิดในการ
ด าเนินชีวิต 



อาสาพ่ีเล้ียง 
ปัจจุบันมีจ านวน

176 คน

จาก 5 รุ่น

มีนักเรียนทุนที่ได้รับการดูแลโดยพี่เลี้ยงอาสา

1,230 คน 

อาสาแบบคร้ังคราว 
อาสาตอบจดหมายน้อง 

มีจ านวนอาสา

70 คน
13

มีจ านวน

21 คน

จาก 2 รุ่น

อาสาส ารวจโรงเรียน



งานเพื่อการสร้างการมีส่วนร่วม – ร่วมกับองค์กร
เพื่อการขยายผลช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสได้เพิ่มมากขึน้
(มกราคม – กันยายน 2560)

อาสาสมคัรจากโครงการ Society Avengers โดย
Handup Network ร่วมแบ่งปันเวลา ประสบการณ์
ความรู้ และทักษะในการช่วยเหลือพัฒนางานด้านการ
สื่อสารผ่านช่องทาง facebook ของมูลนิธิฯ โดยมี
ระยะเวลาในการท างานอาสา 3 เดือน

บรษัิทจนีี่ เรคคอรด์ส จัดกิจกรรม FREE FAN DAYS
presented by JOOX ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม
2560 จ าหน่ายของที่ระลึกและประมูลของศิลปิน รายได้
หลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส
โดยสามารถระดมทุนได้ 41,000 บาท

14



Limited Education เพราะการศกึษา ไมค่วรถูกจ ากดั มลูนิธิยุวพัฒน์และภาคีเครือข่าย
การศึกษา เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น, ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์, a-chieve และเอ็ดวิงส์ ร่วมกับ
Greyhound แบรนด์เสื้อผ้าเพื่อคนรุ่นใหม่สร้างกระแส #Limited Education แคมเปญเพื่อ
สร้างการรับรู้ปัญหาความเหลื่อมล ้าทางการศึกษาของเด็กไทยที่ขาดโอกาสผ่านตัวอักษร
ของเด็กๆ อายุเทียบเท่าชั้นมัธยมต้นบนเสื้อยืด Greyhound รุ่น Limited Education
เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมสนับสนุนและลดปัญหาความเหลื่อมล ้าทางการศึกษาด้วยกัน ในงาน
Good Society Expo เทศกาลท าดหีวงัผล ที่จัดขึ้นเมื่อวนัที่ 9 - 11 มิ.ย. 2560 ณ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เงินบริจาคทั้งหมดจะน าไปสนับสนุน โครงการ “รอ้ยพลงัการศกึษา” ที่มีเป้าหมายเข้าถึง
เยาวชนขาดโอกาสใน 100 โรงเรียนทั่วประเทศผ่านเครื่องมือในการพัฒนาเยาวชนด้าน
ต่างๆ ของภาคีเครือข่ายการศึกษา 5 องค์กร โดยสามารถระดมทุนได้ถึง 2 ล้านบาท
ภายในเวลาอันรวดเร็ว

15
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กองทุน Master Card - Club 21 ร่วมสนับสนุน
ทุนการศึกษาเพื่อเด็กขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์
ในวันที่ 21 เมษายน 2560 Club 21 Thailand 
(บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย) จ ากัด) ร่วมบริจาค
เง ิน จ  านวน 172,533 บาท เพ ื ่อสมทบเป ็น
ทุนการศึกษาให้เด็กขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ 
จากแคมเปญ Club 21 - Master Card Purchase 
with Purpose 201

สถาบันสอนภาษาองักฤษ  Helen Doron English 
@Central Rama 9 ร่วมมอบโอกาสทางการ
ศึกษาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยตัวแทน
นักเรียนจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Helen 
Doron English @Central Rama 9 ร่วมบริจาค
เง ินจ านวน 4,320 บาทจาก โครงการ Young 
Heroes ซึ ่งเป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆ นักเรียนใน
สถาบันฯ มาร่วมกันบริจาคของเล่น แล้วน ามา
จ าหน่ายเพื่อระดมเงินสมทบเป็นทุนการศึกษาให้
เด็กขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์

KKP รวมน ้าใจ “ปันกัน ส่งน้องเรียน” กลุ่มธุรกิจ
การเงินเกียรตินาคินภัทร และมูลนิธิเกียรตินาคิน 
ได้ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์จัดโครงการ “KKP รวม
น ้าใจ ปันกัน ส่งน้องเรียน” เพื่อสร้างสังคมแห่ง
การแบ่งปัน และจิตอาสาในองค์กร ประกอบไป
ด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ ประมูลสินค้าผู้บริหาร,
จิตอาสาร่วมตอบจดหมายน้องๆนักเรียนทุน,
จ าหน่ายสินค้าที ่ร ับบริจาคจากพนักงานและ
สินค้าการกุศลของมูลนิธิยุวพัฒน์ ซึ่งรวบรวม
รายได้จากการจ าหน่ายของและประมูลสินค้าได้
กว ่า  340,000 บาท เพ ื ่อน  า ไปส ่งต ่อเป ็น
ทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดมูลนิธิ
ยุวพัฒน์ จัดขึ้น ณ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขา
อโศก เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560
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เดิน-วิง่ สู่เป้าหมาย 1 ล้านบาท “ส่งนอ้งเรียน” ไม่ว่าช้า
หรือเร็ว งานนี้มีแต่ชนะ มูลนิธิยุวพัฒน์ร่วมกับสหกรณ์
ออมทรัพย์กลุ่มบริษัท พรีเมียร์ ได้จัดกิจกรรม “เดิน-
ว ิ ่ง  ส ่งน ้องเร ียน” คร ั ้งท ี ่  3 เม ื ่อว ัน เสาร ์ท ี ่  25
กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารพรีเมียร์ คอร์เปอเรท
ปาร ์ค ถ .ศร ีนคร ินทร ์  เพ ื ่อน  ารายได ้มอบเป ็น
ทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ที ่ขาดโอกาส ใน มูลนิธิ
ยุวพัฒน์ กิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 
1,900 คน โดยสามารถระดมทุนได้ถึง 1,398,729
บาท  เปล ี ่ ยน เป ็ นทน ุ การศ ีกษา ได ้ เ ก ื อบ  200
ทุนการศึกษา 

Double Towers Vertical Fun Run โดย 
Golden Ventures REIT ภายใต้บริษัทในเครือ 
"โกลเด้นแลนด์" จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ
ส าหรับคนท างานยุคใหม่ที ่ไม่ได้มุ ่งเน้นการ
แข่งขันแพ้ชนะ แต่จะเน้นความสนุกสนานจาก
การออกก าลังกาย โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 
3 และยังคงมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อ
เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ที ่ขาดโอกาส ใน 
มูลนิธิยุวพัฒน์ จ านวน 100,000 บาท เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท เดอะมอลล ์กรุ๊ป  จัดกจิกรรม"เดอะมอลล์ กรุ๊ป 
พลังส่งต่อความดี" เพื ่อมอบเงินสนับสนุนให้แก่
องค์กรต่างๆ โดยโครงการมอบจักรยานให้เด็กที่อยู่
ห่างไกล 1,000 คัน เป็น 1 ในโครงการที่เดอะมอลล์ฯ 
ต้องการให้เด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและครอบครัวมี
ฐานะยากจนได้มีจักรยานใช้ เพื่อลดเวลาการเดินทาง
ไปโรงเรียนของเด็กลง   

พื ้นที ่การท างานโครงการจักรยานได้ร ับความ
ร่วมมือจากมูลนิธิยุวพัฒน์และมูลนิธิเพื่อการพัฒนา
เด็ก เป็นองค์กรที่คัดเลือกโรงเรียน โดยขณะนี้ได้ท า
การคัดเลือกโรงเรียนทั้งสิ้น 36 โรงเรียน จากทั่ว
ประเทศ อาทิ จ.แม่ฮ่องสอน นราธิวาส ศรีสะเกษ 
กาญจนบุร ี ช ัยภ ูม ิ เป ็นต้น โดยได้จ ัดพิธ ีมอบ
จักรยานให้แก่มูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560



ปฏิทินกิจกรรม
(ตุลาคม – ธันวาคม 2560)

กิจกรรมยวุพฒัน์ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ปี 2561

โอนนทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 5 1

ถอดบทเรียนพี่เลี้ยงอาสา รุ่น 3 1

ร้อยพลังการศึกษา แรกพบ 5-6

ปฐมนิเทศพี่เลี้ยงอาสา รุ่น 5 7

Midterm review พี่เลี้ยงอาสา รุ่น 4 28

ติดตามพัฒนาการของโรงเรียนที่ร่วมโครงการ 13-30

Midterm review พี่เลี้ยงอาสา รุ่น 5 9

(12 ก.ย. – 20 พ.ย.)
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55%

21%

20%

3%

0%
1%

รายงานการเงิน
(มกราคม – กันยายน 2560)

เงินบริจาคและการใช้งบประมาณ

19

เงินบรจิาครบัและแหล่งทีม่า

แหล่งท่ีมา ล้านบาท

กลุ่มบรษิัทพรเีมียร์ 80.0 

ร้านปันกนั 31.3 

บุคคลทัว่ไป 29.7

องค์กรทัว่ไป 4.7

ร้านอาหารและภัตตาคาร 1.0                 

สนับสนุนสินคา้เพื่อการกศุล 0.2              

รายรบั
รวมทัง้ส้ิน

146.9
ล้านบาท



45%

26%

9%

7%
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2%

20

เงินบริจาครับแบ่งตามวตัถุประสงค์

แหล่งทีม่า ล้านบาท %

เพื่อการด าเนินงานของมูลนิธิ 66.5 45

เพื่อทุนการศึกษาส าหรับเยาวชนขาดโอกาส 38.9 26

เพื่อโครงการพัฒนาเยาวชน ร้อยพลังการศึกษา 13.8 9

เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข 10.3 7

เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม (กองทุนคนไทยใจดี)  6.2 4

เพื่อโครงการเยสุอิตเพื่อการศึกษา 2.4 2

โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส 2.0 1

เพื่อโครงการรักษ์ป่าต้นน ้า 1.2 1

เพื่อกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1.2 1

เพื่อโครงการครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง 1.2 1

เพื่อการดูแลและความเข้าใจเด็กพิเศษ 1.1 1

เพื่อโภชนาการเด็กที่ขาดแคลน 1.0 1
เพื่อโครงการแก้ไขปัญหาและความต้องการระบบดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 0.4 0

เพื่อการพัฒนาเพื่อเยาวชนขาดโอกาส 0.3 0

เพื่อสนับสนุนและร่วมกับองค์อื่น  0.3 0

อื่นๆ (ดอกเบี้ยรับ)    0.05 0

รวมทัง้ส้ิน

146.9
ล้านบาท



39%

26%

13%

7%

5%

3%

21

แหล่งทีม่า ล้านบาท %

โครงการ เพื่อสังคมอยู่ดีมีสุข 34.3 39

ทุนการศึกษาแก่เด็กขาดโอกาส 23.2 26

โครงการร้อยพลังการศึกษา 11.6 13

โครงการครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง   6.2 7

โครงการกองทุนรวมคนไทยใจดี 4.4 5

โครงการพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส 3.0 3

โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม 1.8 2

โครงการเพื่อช่วยเหลือเด็กป่วยยากไร้ 1.0 1

โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียม แก่ผู้ป่วยขาดโอกาส 1.0 1

โครงการร้านปันกัน 0.9   1

โครงการเพื่อโภชนาการเด็กขาดแคลน 1.0 1

โครงการเดอะเรนโบว์รูม เพื่อการดูแลและเข้าใจเด็กพิเศษ 0.5 1

โครงการทุนการศึกษา 0.3 0

โครงการอื่นๆ 0.01 0

รวมทัง้ส้ิน

89.2
ล้านบาท

เงินบริจาคออกเพ่ือสาธารณประโยชน์
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แหล่งทีม่า ล้านบาท %

เงินเดือนและสวัสดิการ 31.7 69 

ค่าเช่าและบริการพ้ืนที่ 4.8 11 

ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ าหน่าย 1.6 3 

ค่าเช่ารถ 1.3 3 

ค่าเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ 0.9 2 

ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ 0.9 2 

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่าย 0.8 2 

ค่าไฟฟ้า 0.6 1 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 0.6 1 

ค่าใช้จ่ายในการระดมทุน 0.6 1 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 0.4 1 

ค่าผลิตสินค้ายุวพัฒน์/ หนังสือนิทาน 0.3 1 

ค่าใช้จ่ายด าเนินการเกี่ยวกับพนักงาน 0.3 1 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.2 1 

ค่าโทรศัพท์ 0.1 0 

ค่าทีป่รึกษา 0.1 0 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต 0.1 0 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 0.8 0 

ค่าบริหารจัดการ website 0.07 0 

ค่าขนส่ง 0 0   

รวมทัง้ส้ิน

46.0
ล้านบาท

เงินบริจาคออกเพ่ือสนับสนุนการบริหารจดัการ



23

ให้อนาคต
กับผู้ท่ีเป็นอนาคต
ของประเทศไทย


