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ผู ้นํ าองค์กรการกุศล

สาธารณร ัฐประชาชนจีน
อินเดีย/เนปาล/อาฟริกา

ว ัตถุประสงค์ขององค์กร
มูลนิธก
ิ ารศึกษาต่อเนือ
 ง เป็ นมูลนิธท
ิ ใี ห ้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาเพือ
 ช่วยนักเรียนทีข
 ด
ั สนแต่มผ
ี ลการ
เรียนดีได ้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับทีส
 งู ขึน
O ปั จจุบน
ั มีนักเรียนกว่า 100 คนทีม
 โี อกาสรับทุนการศึกษาอย่างต่อ
เนือ
 งจากมูลนิธฯิ ตลอดระยะเวลาทีผ
 า่ นมาตังO แต่มล
ู นิธฯิ ได ้รับจัดตังO ขึน
O ในปี พ.ศ.2533 มีนักเรียน
และนักศึกษาสําเร็จ การศึกษาในระดับต่างๆ โดยทุนการศึกษาจากมูลนิธฯิ กว่า 300 คน การดําเนินงานของ
มูลนิธก
ิ ารศึกษาต่อเนือ
 ง กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของมูลนิธฯิ ดําเนินงานโดยอาสาสมัครซึง เป็ นอดีต
O ปริญญาตรีจากเพสตารอสซี ประเทศอังกฤษและนักเรียนที
นักเรียนทุนทีไ ด ้รับทุนไปศึกษาต่อจนจบชัน
สําเร็จการศึกษาในประเทศด ้วยทุนการศึกษาจากมูลนิธฯิ ด ้วยการดําเนินงานโดยอาสาสมัครทําให ้รายได ้ต่างๆ
ทีม
 ล
ู นิธฯิ หาได ้นัน
O ถูกนํ าไปเป็ นทุนการศึกษาให ้กับนักเรียนทีส
 มัครขอรับทุนทังO หมด
มูลนิธก
ิ ารศึกษาต่อเนือ
 ง ก่อตังO ขึน
O โดยอดีตนักเรียนทีไ ด ้รับคัดเลือกจากเพสตารอสซี ประเทศอังกฤษให ้เข ้า
รับการศึกษาจนจบระดับปริญญาตรี ในประเทศอังกฤษและได ้รับการจดทะเบียนเป็ นองค์กรสาธารณประโยชน์
ิ ธิในการขอรับการลดหย่อนภาษี เงินได ้จากการบริจาคให ้กับมูลนิธฯิ
เมือ
 18 มกราคม พ.ศ.2533 ผู ้บริจาคมีสท
ลําดับที 637
กระบวนการประเมิน
นายมนู เพ็ญสว่างวัฒน์ อาสาสมัครของสมาคมกิฟวิง แบค ได ้เข ้าพบคุณไชยันต์ ทิพย์โอสถ รองประธาน
 ยกเกียก
คณะกรรมการมูลนิธก
ิ ารศึกษาต่อเนือ
 ง ณ ทีท
 ํางานบริเวณเขตก่อสร ้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สีแ
กาย คุณไชยันต์ ทิพย์โอสถ เป็ นอดีตนักเรียนทุนทีไ ด ้รับการคัดเลือกจากเพสตาลอสซี ทีเ ข ้ารับการศึกษา
ในประเทศอังกฤษ ตังO แต่มธ
ั ยมต ้น จนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมก่อสร ้างในปี พ.ศ. 2506
และเป็ นหนึง ในผู ้ร่วมก่อตังO มูลนิธก
ิ ารศึกษาต่อเนือ
 งในประเทศไทย บทบาทและการทํางานให ้กับมูลนิธฯิ
เป็ นไปโดยลักษณะของอาสาสมัคร ซึง ไม่ได ้รับค่าตอบแทนใดๆ จากมูลนิธฯิ
ประว ัติความเป็นมา
ั เฮนริก เพสตาลอสซ ี%
มิสเตอร์ โจฮน
 ว่าทุกๆ คน สมควร
- พ.ศ.2289 ถึง พ.ศ.2370 เจเอช เพสตาลอสซี ผู ้ปฏิรป
ู การศึกษาชาวสวิส ท่านมีความเชือ
 ดังกล่าวท่านได ้จัดตังO โรงเรียนหลาย
ทีจ
 ะได ้รับการศึกษาโดยไม่คํานึงถึงสถานะทางสังคม และด ้วยความเชือ
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 ว่าการเรียนด ้วย
แห่งให ้กับเด็กทีต
 กเป็ นผลพวงของสงครามนโปเลียน ท่านเจเอช เพสตาลอสซี มีความเชือ
การปฏิบต
ั แ
ิ ละลงมือทําสําหรับคนๆ หนึง ด ้วย สมอง หัวใจ และ สองมือ มีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนรู ้
ด ้วยวิธก
ี ารท่องจํา
- พ.ศ.2487 มิสเตอร์ วอร์เตอร์ โรเบิรต์ คอรตีO เขียนบทความซึง ลงตีพม
ิ พ์ในนิตยสารวัฒนธรรม (ดีย)ู เพือ
 เป็ น
การสร ้างโลกอันใหม่ให ้กับเด็กได ้อาศัยอยูอ
่ น
ั เป็ นผลสืบเนือ
 งจากผลกระทบทีเ กิดจากสงครามโลกครังO ที 2
- พ.ศ.2488 บทความของมิสเตอร์ วอร์เตอร์ โรเบิรต์ คอรตีO ดังกล่าวได ้ก่อให ้เกิดกระแสตอบสนองซึง ส่งผล
ให ้เกิดการจัดตังO สมาคมหมูบ
่ ้านของเด็ก ในหมูบ
่ ้านโทรเจน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 ห่งแรกได ้รับการจัดตังO ในหมูบ
- พ.ศ.2489 หมูบ
่ ้านเด็กเพสตาลอสซีแ
่ ้าน โทรเจน สวิสเซอร์แลนด์และได ้รับ
การขนานนามว่า ไคนเดอร์ดอร์ฟ เพลตาลอสซี โดยเริม
 ให ้การอุปถัมภ์เด็กกําพร ้าจํานวน 12 คนทีบ
 ด
ิ า มารดา
สูญหาย หรือเสียชีวต
ิ ลงในระหว่างสงครามโลกครังO ทีส
 องในทวีปยุโรป หมูบ
่ ้านเด็กไคนเดอร์ดอร์ฟ
เพสตาลอสซี ได ้ดําเนินการขยายโครงการให ้ความช่วยเหลือผู ้อพยพและเด็กยากจนทีอ
 าศัยอยูใ่ นประเทศ
ทีก
 ําลังพัฒนา ตลอดรวมทังO การจัดตังO หน่วยงานสาขาเพือ
 ให ้ความช่วยเหลือไปยังประเทศเป้ าหมายใน
ภายหลัง
- พ.ศ.2493 บ ้านเด็กไคน์เดอร์ดอร์ฟ เพสตาลอสซีไ ด ้รับการจดทะเบียนเป็ นมูลนิธเิ ด็ก เพสตาลอสซี (พีซเี อฟ)
ในประเทศอังกฤษ
 านาชาติ ประเทศอังกฤษ องค์การกุศลเพือ
- พ.ศ.2501 หมูบ
่ ้านเพสตาลอสซีน
 การศึกษาก่อตังO ขึน
O เป็ นแห่งที
 ระเทศสวิสเซอร์แลนด์ได ้จัดตังO ขึน
 านาชาติ
สองหลังจาก หมูบ
่ ้านเพสตาลอสซีป
O หมูบ
่ ้านเพสตาลอสซีน
ประเทศอังกฤษ ให ้การดูแลเด็ก 40 คน อายุระหว่าง 10 ถึง 18 ปี จาก 15 ประเทศในทวีปยุโรป ซึง รวมทังO
 านาชาติ ประเทศอังกฤษ เข ้ารับการศึกษา ณ โรงเรียนประจําท ้องถิน
เด็กทีไ ด ้รับการดูและ ณ เพสตาลอสซีน

ในโรงเรียน ฮาสติงO และ เซนต์ลโี อนาร์ด ออน ซี ในปี ถัดไป หมูบ
่ ้านเด็กได ้เปลีย
 นเป้ าหมายไปยังการเปิ ด
โอกาสด ้านการศึกษาให ้กับเยาวชนอายุระหว่าง 16 ถึง 19 ปี ทีม
 ผ
ี ลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา
 านาชาติ ประเทศอังกฤษ ได ้ดําเนินการขยายพืน
- พ.ศ.2506 หมูบ
่ ้านเพสตาลอสซีน
O ทีใ นการให ้การศึกษาแก่
เด็กให ้ครอบคลุมไปภูมภ
ิ าคอืน
 ๆ ของโลก โครงการแรกได ้คัดเลือกเด็กจํานวน 22 คน จะประเทศธิเบต
ซึง อยูท
่ างตอนเหนือของประเทศอินเดีย
- พ.ศ.2509 นักเรียนไทย 12 คนได ้รับการคัดเลือกให ้เข ้ารับการศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ โดยหมูบ
่ ้านเพสตาลอสซี นานาชาติ ประเทศอังกฤษ ร่วมกับ นักเรียนจากประเทศจอร์แดน และ อินเดีย
- พ.ศ.2511 ถึง พ.ศ.2533 นักเรียนจากประเทศ ไนจีเรีย เวียตนาม เนปาล และแซมเบีย ได ้รับการคัดเลือกเพือ

เข ้ารับการศึกษาในประเทศประเทศอังกฤษเพิม
 เติม
- 18 มกราคม พ.ศ. 2533 มูลนิธก
ิ ารศึกษาต่อเนือ
 ง (มูลนิธไิ ทยเพสตาลอสซี) ได ้ถูกจัดตังO ขึน
O โดยกลุม
่ ของ
ศิษย์เก่าทีไ ด ้รับการคัดเลือกและสําเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ เพือ
 สืบสานเจตนารมณ์ของเพสตาลอส
ซีใ นประเทศไทย
- 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 เพสตาลอสซี เวิลด์ (เพสตาลอสซี โอเวอร์ซ ี ชิลเดิล
O ทรัสต์) ได ้รับการจัดตังO เพือ

ให ้ความช่วยเหลือด ้านการศึกษาตังO แต่ระดับมัธยมศึกษาให ้กับเด็กทีย
 ากไร ้ในประเทศทีย
 ากจนในทวีป
เอเซีย และทวีปอาฟริกา และเพือ
 เป็ นองค์กรประสานงานพันธมิตรเพสตาลอสซีใ นต่างประเทศผ่านเครือ
 ดังต่อไปนีO
ข่ายทีม
 อ
ี ยูท
่ ัวโลกตามรายชือ
พ.ศ. 2533

มูลนิธก
ิ ารศึกษาต่อเนือ
 ง (มูลนิธไิ ทยเพสตาลอสซี)

พ.ศ. 2536

 ระเทศธิเบต
มูลนิธเิ ด็กเพสตาลอสซีป

พ.ศ.2538

ี ์ ชิลเดิล
เพสตาลอสซี โอเวอร์ซส
O น์ ทรัสต์

พ.ศ.2538

เพสตาลอสซี นักเรียนอินเดีย ทรัสต์
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พ.ศ. 2541

มูลนิธเิ พสตาลอสซีเ วียตนาม

พ.ศ.2542

สมาคมพาฮัด ประเทศเนปาล

พ.ศ.2543

เพสตาลอสซี ของเด็กแซมเบีย ทรัสต์

พ.ศ.2550

ี ์ ชิลเดิล
เพสตาลอสซี โอเวอร์ซส
O น์ ทรัสต์ประเทศ ไอร์แลนด์

พ.ศ.2551

เพลตาลอสซี ทรัสต์ของเด็ก ประเทศ มาลาวี

พ.ศ.2552

ี ์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
มูลนิธเิ ด็กเพสตาลอสซี โอเวอร์ซส

ศิษย์เก่าทีเ ข ้ารับการศึกษากับหมูบ
่ ้านเพสตาลอสซี นานาชาติ ประเทศอังกฤษ จะจัดกิจกรรมเพือ
 พบปะ
สังสรรค์เป็ นประจําทุกปี ด ้วยการหมุนเวียนประเทศทีจ
 ะเป็ นเจ ้าภาพในแต่ละปี มูลนิธก
ิ ารศึกษาต่อเนือ
 ง
มูลนิธก
ิ ารศึกษาต่อเนือ
 ง (มูลนิธไิ ทยเพสตาลอสซี) จะได ้รับการเป็ นเจ ้าภาพจัดการประชุมในประเทศไทย
 ี
ในทุกๆ สีป
รายละเอียดโครงการและกิจกรรม
ึ ษาต่อเนือ
มูลนิธก
ิ ารศก
% ง (มูลนิธไิ ทยเพสตาลอสซ)ี%
มูลนิธก
ิ ารศึกษาต่อเนือ
 ง (มูลนิธไิ ทยเพสตาลอสซี) เป็ นมูลนิธท
ิ ม
ี งุ่ เน ้นไปยังการจัดหาทุนการศึกษาให ้กับ
ั O มัธยมศึกษาปี ท ี 1 ขึน
นักเรียนทีข
 ด
ั สนแต่มผ
ี ลการเรียนทีด
 ต
ี งั O แต่ชน
O ไปให ้ได ้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับ
ทีส
 งู ขึน
O ตามศักยภาพของตนเองในประเทศไทย
นักเรียนผู ้สนใจทีจ
 ะได ้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธฯิ จําต ้องกรอกใบสมัครผ่านโรงเรียนทีต
 นเอง
สังกัดอยูแ
่ ละต ้องได ้รับการรับรองผลการเรียนจากครูใหญ่ หรือผู ้อํานวยการของโรงเรียนนัน
O ๆ
แต่เดิม องค์กรเพสตาลอสซี เวิลด
์ จะสนับสนุนทุนการศึกษาให ้กับมูลนิธก
ิ ารศึกษาต่อเนือ
 งร ้อยละ 50 เป็ นประ
จําทุกปี แต่ตงั O ปี พ.ศ. 2556 เป็ นต ้นมา องค์กรเพสตาลอสซี เวิลด
์ ได ้ลดจํานวนเงินสนับสนุนดังกล่าวร ้อยละ 10
จากทีเ คยสนับสนุนทุกๆ ปี อันเป็ นผลสืบเนือ
 งจากวิกฤติเศรษฐกิจในทวีปยุโรป และตังO แต่ปี พ.ศ. 2566 มูลนิธ ิ
การศึกษาต่อเนือ
 งจําต ้องจัดหาทุนการศึกษาให ้กับนักเรียนร ้อยละร ้อย เป็ นต ้นไป
มูลนิธก
ิ ารศึกษาต่อเนือ
 งมีการจัดสรรทุนการศึกษาให ้กับนักเรียนไปตามภูมภ
ิ าคของประเทศไทย โดยมีอาสา

สมัครซึงเป็ นตัวแทนของมูลนิธฯิ ทีอ
 าศัยอยูใ่ นแต่ละภูมภ
ิ าคของประเทศช่วยในการคัดกรองนักเรียนผู ้สมัคร
ขอรับทุน
สัดส่วนในการให ้ทุนการศึกษาให ้แก่นักเรียนในแต่ละภูมภ
ิ าคของมูลนิธฯิ ในปี พ.ศ.2558 เป็ นไปตามภาพดังนีO
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ระดับการศึกษาของนักเรียนทังO 89 คนทีไ ด ้รับการการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนือ
 งจากมูลนิธฯิ เป็ นดังนีO

จํ านวนนั กเรียน
3
2
1
8
15
1
10
4
11
14
15
5
89

ึ ษา
ระดับการศก
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ี
ประกาศนียบั ตรวิชาชพ

มั ธยมปลาย
มั ธยมปลาย
มั ธยมปลาย
มั ธยมต ้น
มั ธยมต ้น
มั ธยมต ้น

ั O ปี
ชน
5
4
3
2
1
1
12
11
10
9
8
7

จากจํานวนนักเรียนและนักศึกษา 89 คนทีไ ด ้ทุนนีO มีนักเรียน 54 คนได ้รับทุนการศึกษาต่อเนือ
 งจากมูลนิธฯิ
และ 35 คนได ้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนือ
 งจาก องค์กรเพสตาลอสซี เวิลด
์

ึ ษาต่อเนือง
ทุนจากมูลนิธิการศก
จํ านวนนั กเรียน
16
38

ึ ษา
ระดับการศก
ึ ษา
อุดมศก
ึ ษา
มั ธยมศก

ทุนจากองค์กรเพสตาลอสซ ี เวิลด
์
จํ านวนนั กเรียน
13
22

ึ ษา
ระดับการศก
ึ ษา
อุดมศก
ึ ษา
มั ธยมศก

จํานวนทุนการศึกษาทีม
 ล
ู นิธฯิ ให ้การสนับสนุนต่อนักเรียนแต่ละคนเป็ นตามรายละเอียดดังนี:O

ึ ษา
ระดับการศก

ภาคเรียนทีหนึง

มั ธยมต ้น - ปลาย
ปริญญาตรี

ภาคเรียนทีสอง

บาท
4,000.00
8,000.00

บาท
4,000.00
7,000.00

ต่อปี
บาท
8,000.00
15,000.00

ตังO แต่มล
ู นิธก
ิ ารศึกษาต่อเนือ
 งได ้ก่อตังO ขึน
O มูลนิธฯิ ได ้ให ้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนือ
 งให ้กับนักเรียนและ
นักศึกษาไทย กว่า 300 คนและแต่ละคนสําเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาตามรายละเอียดดังต่อไปนีO

ึ ษาของมูลนิธิการศก
ึ ษา
จํ านวนนั กเรียนภายใต ้ทุนการศก
ต่อเนือง ตังO แต่ปี พ.ศ. 2533
ึ ษา
ระดับการศก
จํ านวนนั กเรียน
ความสาํ เร็ จ
มัธยมต ้น -ปลาย
ี
ประกาศนียบัตรวิชาชพ

ปริญญาตรี
อยู่ในระหว่างรับทุน

146
20
57
88

ึ ษา
จบการศก
ึ ษา
จบการศก
ึ ษา
จบการศก
ยั งรับทุนต่อเนือ
 ง

เมือ
 แรกเริม
 มูลนิธก
ิ ารศึกษาต่อเนือ
 งได ้มอบทุนการศึกษาจํานวน 20 ทุนให ้กับนักเรียนในระดับมัธยมในปี
พ.ศ.2534 จํานวนนักเรียนทีไ ด ้รับทุนสูงสุดทีไ ด ้รับทุนการศึกษาอยูท
่ ี 110 คนในปี พ.ศ. 2546 และจํานวน
นักเรียนทีไ ด ้รับทุนการศึกษาน ้อยทีส
 ด
ุ 50 คนในปี พ.ศ.2551 สืบเนือ
 งจากวิกฤติเศรษฐกิจ ในปี ถัดมาจํานวน
ทุนทีใ ห ้กับนักเรียนเพิม
 ขึน
O เป็ น 75 ทุน ทังO นีม
O ล
ู นิธฯิ มีเป้ าหมายทีจ
 ะรักษาจํานวนทุนการศึกษาให ้อยูใ่ นระดับ
75 ถึง 100 ทุน โดยตังO เป้ าหมายทีจ
 ะให ้ทุนการศึกษาต่อเนือ
 งที 100 ทุนการศึกษาต่อปี

Page 4 of 6

กิจกรรมระดมทุน
มูลนิธก
ิ ารศึกษต่อเนือ
 งมีการจัดกิจกรรมจับฉลากเพือ
 การกุศลเป็ นประจําทุกปี เพือ
 เป็ นการระดมทุนสมทบ
เป็ นทุนการศึกษาให ้กับนักเรียนโดยค่าใช ้จ่ายทีเ กิดขึน
O จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวอาสาสมัครของมูลนิธฯิ
จะเป็ นผู ้รับผิดชอบทังO หมด ในปี พ.ศ. 2558 ทีผ
 า่ นมาเป็ นการจัดกิจกรรมจับฉลากการกุศลครังO ที 15 ของ
มูลนิธฯิ ซึง จัดทีว ัดประสาท จังหวัดนนทบุรี โดยสามารถระดมทุนได ้จํานวน 384,780 บาท คิดเป็ นร ้อยละ
96 ของเป้ าหมายทีว างไว ้ที 400,000 บาท ทังO นีO ผู ้บริหารมูลนิธฯิ และศิษย์เก่าจาก หมูบ
่ ้านเพสตาลอสซี
นานาชาติ ประเทศอังกฤษ ได ้สมทบทุนเพิม
 เติมเพือ
 ให ้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีต
 งั O ไว ้
ึ ษา
โครงการสน ับสนุนทุนการศก
ในปี พ.ศ. 2554 มูลนิธก
ิ ารศึกษาต่อเนือ
 งได ้ริเริม
 โครงการระดมทุนขึน
O มาใหม่ด ้วยการสนับสนุนให ้ศิษย์เก่า
ทีเ คยได ้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธฯิ ได ้มีสว่ นร่วมในการให ้การสนับสนุนทุนการศึกษาให ้กับนักเรียนใหม่
ิ ย์เก่าได ้ให ้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ทังO นีโO ครงการดังกล่าวประสพผลสําเร็จในระดับหนึง มีศษ
เป็ นรายบุคคลมากกว่าหนึง ทุนการศึกษา
โครงการกิจกรรมเข้าข่ายฤดูรอ
้ นน ักเรียนทุน
มูลนิธก
ิ ารศึกษาต่อเนือ
 งมีการจัดกิจกรรมเข ้าข่ายฤดูร ้อนเป็ นประจําทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ทจ
ี ะสร ้างเครือ
ข่ายให ้กับนักเรียนผู ้ได ้ทุนการศึกษาจากมูลนิธ ิ ในแต่ละกิจกรรมทีจ
 ัดขึน
O ในโครงการนีO จะมุง่ เน ้นไปยัง
กิจกรรมการทํางานเป็ นทีม และยืนอยูบ
่ นหลักการของเพสตาลอสซี "สติปัญญา หัวใจ และสองมือ"
และในแต่
กจิ กรรมตามโครงการจะกํากับและดูแลโดยศิษย์เ
ก่าและนักเ
รียนรุน
่ พีท
 ไี ด ้รับทุนของมูลนิธฯิ
than
one student.
คุณค่าและความโปร่งใส
คุณไชยยันต์ ทิพย์โยสถ ท่านรองประธานคณะกรรมการมูลนิธฯิ ได ้นํ าเสนอรายงานการเงินทีไ ด ้รับการสอบ
ั ใบอนุญาตเลขที 4526 จากบริษัทไพรซ์วอร์เตอร์
บัญชีแล ้วโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตนายชัยศิร ิ เรืองฤทธิช
d ย
เฮ ้าส์ คูปเปอร์ เอบีเอเอส ณ วันที 15 กรกฏาคม พ.ศ.2558 พร ้อมกับรายงานการประชุมคณะกรรมการของ
มูลนิธก
ิ ารศึกษาต่อเนือ
 งประจําไตรมาสที 4 ปี พ.ศ.2558 ตลอดรวมทังO เอกสารข ้อมูลต่างๆ ของมูลนิธฯิ ให ้
กับตัวแทนสมาคมกิฟวิง แบค ในวันทีเ ข ้าพบ
จากรายงานการเงินจากผลการดําเนินงานของมูลนิธฯิ ในปี พ.ศ.2557 สมาคมกิฟวิง แบค ได ้ทราบว่านอก
O ของรางวัลเพือ
เหนือไปจากการจัดซือ
 ใช ้เป็ นรางวัลจับฉลากในการจัดกิจกรรมระดมทุนในแต่ละปี
มูลนิธก
ิ ารศึกษาต่อเนือ
 งมีคา่ ใช ้จ่ายในด ้านการบริหารจัดการเพียงเล็กน ้อย ในขณะทีค
 า่ ใช ้จ่ายเกือบทังO หมด
เป็ นทุนการศึกษาและค่าใช ้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข ้าค่ายฤดูร ้อน สําหรับค่าใช ้จ่ายด ้านการบริหารจัดการ
อาสาสมัครของมูลนิธฯิ เป็ นผู ้รับผิดชอบ
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ภาคการเงิน

ึ ษาต่อเนือ
มูลนิธก
ิ ารศก
% ง

องค์กร
สกุลเงินบาทไทย

มูลค่า
เวลาของ
อาสาสม ัคร

รวม

ี ล้ว
สอบบ ัญชแ

มูลค่าของ
ทีไ% ด้ร ับ
บริจาค

พ.ศ.2557

พ.ศ.2557

พ.ศ.2557

พ.ศ.2557

บาท

สินทร ัพย์
สินทร ัพย์หมุนเวียน

950,395

950,395

1,256,138

1,256,138

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
 ๆ

325

15,325

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

2,206,858

2,221,858

เงินสดและเทียบเท่าเงินสด
O
เงินลงทุนระยะสัน

รายร ับและรายจ่าย
รายร ับ

ี ล้ว
สอบบ ัญชแ
พ.ศ.2557

เงินช่วยเหลือจาก เพสตาลอสซี ต่างประเทศ

มูลค่าของ
ร ับบริจาค

มูลค่า
เวลาของ
อาสาสม ัคร

รวม

พ.ศ.2557

พ.ศ.2557

พ.ศ.2557

581,052

581,052

ค่าบริการด ้านการบัญชี

15,000

ค่าเบีย
O ประชุมคณะกรรมการมูลนิธฯิ

15,000
660,000

เงินบริจาคอืน
 ๆ
เงินระดมทุนและรายได ้จากการขายของชําร่วย

304,740

304,740

16,883

16,883

902,675

Total income

660,000

15,000.0

660,000

1,577,675

้ า่ ย
ค่าใชจ
ด้านการดําเนินงาน
เงินบริจาคเพือ
 ทุนการศึกษา

842,500

93%

842,500

53%

45,400

5%

45,400

3%

170,830

19%

170,830

11%

ค่าใช ้จ่ายอืน
 ๆ

200

0%

200

0%

รวม ค่าใช ้จ่าย

1,058,930

117%

1,058,930

67%

ค่าใช ้จ่ายกิจกรรมระดมทุน
ค่าใช ้จ่ายกิจกรรมเข ้าค่ายฤดูร ้อน

15,000

หักมูลค่าของบริจาคและเวลาของอาสาสมัคร
ส่วนเกิน (ติดลบ) สุทธิ

-

156,255

-17%
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660,000

675,000
-

156,255

-17%

