รายงานประจาปี 2020
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
มูลนิธิมาแตร์ เดอีวิทยาลัย
สารจากประธาน
พุทธศักราช 2563 เป็ นปี ที่สร้ างความท้ าทายให้ กับประชากรโลกเป็ นอย่างยิ่ง สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ได้ ม อบสมณสาส์ น ย า้ เตื อ นความส าคัญ ของภราดรภาพและมิ ต รภาพทางสั ง คมในชื่ อ ว่ า “ทุ ก คนเป็ นพี่ น้ องกั น
(Fratelli Tutti)” เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยพระองค์ทรงย ้าเน้ นว่าการระบาดของโควิด-19 ปลุกเราให้ ตระหนัก
ว่า เราเป็ นประชาคมโลกที่ล่องเรือลาเดียวกัน ไม่มีใครเอาตัวรอดได้ เพียงลาพัง พระองค์ทรงเชิญชวนให้ เราทุกคนร่วม
แรงร่วมใจในการสร้ างสังคมที่แข็งแรงขึ ้น และโลกที่สง่างามยิ่งขึ ้น ปราศจากความหิวโหย ความยากจน ความรุ นแรง และ
สงคราม
สาหรับสัง คมเล็ ก ๆ ที่ มาแตร์ เดอี วิทยาลัย ซึ่งเป็ นที่ บ่ม เพาะเด็ก และเยาวชนหญิ งให้ รักศัก ดิ์ศ รี ของตน และ
เคารพในศักดิ์ศรี ของผู้อื่น การเรี ยนการสอนจาเป็ นต้ องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ จาเป็ น แต่เด็ก ๆ ก็ยงั มีโอกาส
แบ่งปั น เผื่อแผ่ให้ ผ้ ูยากไร้ กว่า ด้ วยตุ๊กตาเป็ นของขวัญ คริ สต์มาส จัดของขวัญ ให้ นักเรี ยนโรงเรี ยนน้ องกว่า 3,000 คน
ใน 16 โรงเรี ย น พร้ อมทัง้ นัก เรี ย นมัธ ยม 6 ยังได้ จัด ละครคริ ส ต์ ม าสและเชิ ญ ชวนบริ จาคปั จจัย ให้ บ้ านเด็ ก พิ ก าร
คามิลเลียน รวมทัง้ มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย ก็ได้ ติดตามดูแลครูอาวุโสของโรงเรี ยนอย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่องทุกกิจกรรม
ที่จดั เพื่อผู้อื่นล้ วนได้ รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรี ยน และนักเรี ยนเก่าของโรงเรี ยน
จึงขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี ้ และในปี นี ้ เพื่ อเป็ นการประหยัดค่ าใช้ จ่าย คณะกรรมการมูลนิ ธิ ฯสนับ สนุ นให้
ปรับการจัดพิมพ์รายงานประจาปี มาเป็ นการเผยแพร่ทางเว็ปไซด์ ซึ่งก็เหมาะสมดียิ่ง
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ผลงานของมูลนิธิในปี งบประมาณ 2563
ด้ วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิ ด 19 ในการประชุม วันที่ 24 มิ ถุนายน 2563 คณะกรรมการบริ หาร
มูลนิธิได้ ปรับลดงบประมาณ ประจาปี 2563 จากที่ตงั ้ ไว้ 25,645,000.00 บาท เหลือ 23,345,000 บาท โดยปรับลดที่
การใช้ จ่ายของโรงเรี ยนเป็ นหลัก แต่คงเรื่องสวัสดิการครูและครูเกษี ยณไว้ รวมทัง้ การบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ผู้ยากไร้
และด้ อยโอกาส จึงปรากฎผลงานของมูลนิธิฯ ดังนี ้
1. เพื่ออาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ การเรียนการสอน
หากเป็ นไปตามแผนงานที่โรงเรี ยนวางไว้ การซ่อมบ ารุ งอาคารสถานที่ ในช่วงปิ ด ปี ก ารศึก ษา เดือนมีนาคม เมษายน 2563 จะเป็ นการปรับปรุงห้ องสมุดประถม และห้ องทางานครู ประถม 2 ห้ อง ซึ่งจะต้ องมีการเดินไฟ
ใหม่ ด้ วย แต่ เนื่องจากโรงเรี ย นหยุด ยาวไปถึ งสิ น้ เดื อนกรกฏาคม จึง ได้ เปลี่ ย นสายไฟอาคารประถมทัง้ ตึ ก
เพราะอาคารนี ้สร้ างระหว่างปี พ.ศ. 2503 - 2506 นี ้ ไม่ปรากฏว่าได้ มีการรื อ้ เปลี่ยนสายไฟใหม่มาตัง้ แต่ปี 2535
โรงเรี ยนได้ ขอมูลนิธิฯ ตัง้ งบประมาณไว้ เพื่ออาคารสถานที่และได้ ใช้ จริ งทัง้ ยอด 5,000,000 บาท เพื่ออาคาร
ประถมนี ้
2. เพื่อการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรที่มีความจาเป็ นเร่งด่วนในปี งบประมาณ 2563 คือ ทักษะการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้ รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากสมาคมผู้ปกครองและครู อย่างเต็มที่ และเกิดประสิทธิผลเป็ นที่
น่าพอใจ ที่สาคัญคือ มิได้ เกิดค่าใช้ จ่ายจากการจัดอบรม และการเป็ นพี่เลี ้ยงดู แลอย่างต่อเนื่องในครัง้ นีเ้ พราะ
ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง นอกจากนี ้ครูไอทีของโรงเรี ยน ซึ่งเป็ นครู รุ่นใหม่ก็ได้ เป็ นกาลังสาคัญในการอบรม
โค้ ช และเป็ นพี่ เ ลี ย้ งให้ ครู รุ่ น พี่ ทุ ก คนอย่ า งอุ ทิ ศ ตน โรงเรี ย นใช้ จ่ า ยงบประมาณ เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากร
เพียง 33,440 บาท เพื่อเป็ นทุนการเรี ยนปริ ญญาโทของครู 1 ท่าน
3. เพื่อปรับปรุงค่ าตอบแทน และสวัสดิกาครู
3.1 สวัสดิการรักษาพยาบาลครูปัจจุบนั มูลนิธิได้ สนับสนุนค่าใช้ จ่ายเสริ มจากส่วนที่ครูเบิกจากกองทุนเลีย้ ง
ชีพของการศึก ษาเอกชน และเบิกจากการทาประกันหมู่ของโรงเรี ยนไม่ ได้ รวมทัง้ สิน้ ส าหรับครู 94 คน
เป็ นเงิน 243,593 บาท
3.2 การตรวจสุขภาพครูและบุคลากรประจาปี
ค่าใช่จ่ายในการตรวจสุขภาพครู เมื่อเดือนมีนาคม 2563 นี ้ รวมเป็ นเงิน 317,350 บาท ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้
เชิญชวนให้ คณ
ุ ครูเกษียณที่สะดวกมาร่วมรับบริ การตรวจสุขภาพกับคณะครู และบุคลากรปั จจุบนั ด้ วย
3.3 เงินขอยืมครูปัจจุบัน ปี 2563 มีคณ
ุ ครู ขอยืมเงินเพื่อการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และการดูแลรักษาพยาบาล
บุพการี จานวน 15 คน รวมเป็ นเงิน ทังสิ
้ น้ 1,500,000 บาท ซึ่งคุณครูผ่อนชาระคืนเดือนละ 2,500 บาท
ภายในระยะเวลา 40 เดือน
3.4 ค่าใช้ จ่ายรายเดือนครูเกษียณอายุ มูลนิธิฯ สนับสนุน ช่วยเหลือค่าใช้ จ่ายครู สงู อายุ 6,000 บาทต่อเดือน
ซึ่งรวมเป็ นยอดเงิน 3,318,000 บาท

3.5 สวัส ดิก ารรัก ษาพยาบาลครู เกษี ย ณ นอกจากที่ สมาคมนัก เรี ย นเก่ ามาแตร์ เดอีวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จะติดตามดูแลครูเกษียณอย่างต่อเนื่องแล้ ว ยังมีชมรมแพทย์นกั เรี ยนเก่าที่ดแู ลในยามเจ็บป่ วย
ด้ วย และมูลนิธิฯมีงบประมาณให้ เบิกค่ารักษาพยาบาลปี ละ 36,000 บาท เมื่อเป็ นคนไข้ นอก และ 50,000
บาท กรณีคนไข้ ใน ปี 2563 มีการเบิกจ่ายทังสิ
้ ้น 982,616.25 บาท
4. การบาเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม ผู้ยากไร้ และด้ อยโอกาส
4.1 งานเซอร์ เวียม แม้ ในยุคโควิด -19 ผู้ปกครองนักเรี ยน ยังได้ มีใจเอือ้ เพือ้ บริ จาคเงินสาหรับงานเซอร์ เวียม
ระหว่างเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2563 เป็ นเงิน 2,246,367.89 บาท และในปี งบประมาณ 2563 นักเรี ยน
ครู คณะแพทย์ ผู้ปกครอง และผู้ปกครองอาสา ไปเยี่ยมนักเรี ยนในโครงการพี่ - โรงเรี ยนน้ องที่อาเภอสวน
ผึ ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และนักเรี ยนชันมั
้ ธยม 2 พร้ อมด้ วยคณะครู
กรรมการสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์ เดอีฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะแพทย์นักเรี ยนเก่าได้ ไปเยี่ยม
นัก เรี ย นโรงเรี ย นน้ องที่ จังหวัด ประจวบคี รีขัน ธ์ จานวน 7 โรงเรี ย น เมื่ อ วันที่ 9 มกราคม 2563 โดย
คณะแพทย์ได้ ให้ บริ การตรวจสุขภาพ วัดสายตา และทันตแพทย์ให้ การรักษาเบือ้ งต้ นรวมจานวนนักเรี ยน
น้ องใน 2 จังหวัดเป็ น 3,514 คน อีกทัง้ ยังได้ สนับสนุนโรงเรี ยนปิ ยมาตย์ ที่จังหวัดพะเยาเพิ่มเติมด้ วยการ
สนับสนุนค่าใช้ จ่ายโปรแกรมการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาเร็ จรู ปออนไลน์สาหรับ นักเรี ย น
ประถม 5 และ 6
4.2 โครงการบ้ านเทพ การจัด งานสวยได้ กุ ศ ลของสมาคมนัก เรี ย นเก่ ามาแตร์ เดอี ฯ ในพระบรมราชูป ถั ม ภ์
โดยคุณเพชรรินทร์ มีเดช เป็ นประธานระหว่างวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2562 ได้ รับรายได้ สนับสนุนบ้ าน
เทพรวมเงิ น บริ จ าคสมทบเป็ นเงิ น 2,142,393.37 บาท ซึ่ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารบ้ านเทพใน
ปี งบประมาณ 2563 เป็ นเงิน 1,715,400.17 บาท อนึ่ง ตังแต่
้ ต้องปฏิบัติมาตรการต่าง ๆ ในช่วงการแพร่
ระบาดของ โควิด 19 คุณ ศรี ชนก วัฒนศิริ อุปนายกสมาคมนักเรี ยนเก่ า และประธานบ้ านเทพได้ หา
ทีมงานมาช่วยครูบ้ านเทพให้ ทาความเข้ าใจในแนวทางปฏิบัติ ต่าง ๆ รวมทัง้ ก ากับ ดู แลให้ มีก ารปฏิบัติ
อย่างถูกต้ องตามกาหนดของมาตรการป้องกัน ซึ่งนับเป็ นการเรี ยนรู้ ที่ดียิ่งของครู บ้านเทพแต่ด้วยความ
จาเป็ นในการเว้ นระยะห่าง จึงทาให้ รับเด็ก ๆ ได้ เพียง 45 คน ลดไปจากปกติครึ่งหนึ่ง
4.3 ทุนการศึกษา มูลนิธิสนับสนุนทุนการศึกษานักเรี ยนมาแตร์ เดอีวิทยาลัยทุนละ 80,000 บาท รวม 16 ทุน
ในจานวนนี ้เป็ นทุนนักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 8 ทุน รวมเป็ นทุนการศึกษาทังสิ
้ ้น 1,280,000 บาท
5. ค่ าใช้ จ่ายสานักงาน
มูล นิธิ ฯ มีค่าใช้ จ่ายตรวจบัญ ชีปี ล ะ 20,000 บาท ค่ าจัด ทาและส่ง รายงานประจาปี ในปี งบประมาณ 2562
เป็ นเงิน 167,858.29 บาท ค่าใช้ จ่ายปลีกย่อยรวมทังสิ
้ ้น 153,611.16 บาท

สรุ ปการใช้ จ่ายในปี งบประมาณ 2563
1. เพื่ออาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน
2. เพื่อพัฒนาบุคลากร

5,000,000.00 บาท
33,440.00 บาท

3. เพื่อปรับปรุงค่าตอบแทนครู และสวัสดิการครู
ครูประจาการ
2,060,943.00 บาท
ครูเกษียณ
4,300,616.25 บาท
4. การบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ผู้ยากไร้ และด้ อยโอกาส
งานเซอร์เวียม
โครงการบ้ านเทพ
ทุนการศึกษา
5. ค่าใช้ จ่ายสานักงาน

2,246,367.89 บาท
1,715,400.17 บาท
1,280,000.00 บาท
321,469.45 บาท

สรุ ปได้ ว่าการใช้ จ่ายในปี งบประมาณ 2563 รวมเป็ นเงิน 16,958,236.76 บาทนัน้ มูลนิธิได้ ใช้ จ่ายเพื่อ
ช่วยโรงเรี ยนปรับปรุงอาคารสถานที่ 29% เพื่อพัฒนาบุคลากร 0% เพื่อสวัสดิการครู 38% เพื่อการบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม 31% และค่าใช้ จ่ายสานักงาน 2% ดังจะเห็นได้ จากแผนภูมิต่อไปนี ้

2%
29%

31%

38%

