
รายงานประจ าปี  2020 
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

มูลนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลัย 
 
สารจากประธาน 

 
พุทธศักราช 2563  เป็นปีท่ีสร้างความท้าทายให้กับประชากรโลกเป็นอย่างยิ่ง  สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรังซิส  

ได้มอบสมณสาส์น ย า้เตือนความส าคัญของภราดรภาพและมิตรภาพทางสังคมในช่ือว่า “ทุกคนเป็นพี่น้องกัน     
(Fratelli Tutti)” เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563  โดยพระองค์ทรงย า้เน้นว่าการระบาดของโควิด-19  ปลกุเราให้ตระหนัก
ว่า เราเป็นประชาคมโลกท่ีล่องเรือล าเดียวกัน   ไม่มีใครเอาตวัรอดได้เพียงล าพัง  พระองค์ทรงเชิญชวนให้เราทุกคนร่วม
แรงร่วมใจในการสร้างสงัคมท่ีแข็งแรงขึน้ และโลกท่ีสง่างามยิ่งขึน้ ปราศจากความหิวโหย ความยากจน ความรุนแรง และ
สงคราม 

ส าหรับสังคมเล็ก ๆ ท่ีมาแตร์เดอีวิทยาลัย  ซ่ึงเป็นท่ีบ่มเพาะเด็ก และเยาวชนหญิงให้รักศักดิ์ศรีของตน และ 
เคารพในศกัดิ์ศรีของผู้ อ่ืน  การเรียนการสอนจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์จ าเป็น แต่เด็ก ๆ ก็ยงัมีโอกาส
แบ่งปัน เผื่อแผ่ให้ผู้ ยากไร้กว่า ด้วยตุ๊กตาเป็นของขวัญคริสต์มาส  จัดของขวัญให้นักเรียนโรงเรียนน้องกว่า 3,000 คน   
ใน 16 โรงเรียน พร้อมทัง้นักเรียนมัธยม 6  ยังได้จัดละครคริสต์มาสและเชิญชวนบริจาคปัจจัย ให้บ้านเด็กพิการ           
คามิลเลียน รวมทัง้มลูนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลยั  ก็ได้ติดตามดแูลครูอาวโุสของโรงเรียนอย่างสม ่าเสมอ ต่อเน่ืองทุกกิจกรรม
ท่ีจดัเพื่อผู้ อ่ืนล้วนได้รับการสนบัสนุนจากผู้ปกครองนกัเรียน และนกัเรียนเก่าของโรงเรียน 

จึงขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีนี ้และในปีนี ้เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย  คณะกรรมการมูลนิธิฯสนับสนุนให้  
ปรับการจดัพิมพ์รายงานประจ าปีมาเป็นการเผยแพร่ทางเว็ปไซด์  ซ่ึงก็เหมาะสมดียิ่ง 
 
 
 
 

(ซิสเตอร์ทิพย์กนก  ประสพโชคชยั) 
ประธานมลูนิธิมาแตร์เดอีวิทยาลยั 
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ผลงานของมูลนิธิในปีงบประมาณ 2563 
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19  ในการประชุมวันท่ี 24 มิถุนายน 2563  คณะกรรมการบริหาร
มลูนิธิได้ปรับลดงบประมาณ ประจ าปี 2563  จากท่ีตัง้ไว้ 25,645,000.00 บาท เหลือ 23,345,000 บาท โดยปรับลดท่ี
การใช้จ่ายของโรงเรียนเป็นหลกั แต่คงเร่ืองสวัสดิการครูและครูเกษียณไว้รวมทัง้การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ผู้ยากไร้ 
และด้อยโอกาส จึงปรากฎผลงานของมลูนิธิฯ ดงันี ้
 

1. เพ่ืออาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
หากเป็นไปตามแผนงานท่ีโรงเรียนวางไว้ การซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ีในช่วงปิดปีการศึกษา เดือนมีนาคม - 
เมษายน 2563  จะเป็นการปรับปรุงห้องสมุดประถม และห้องท างานครูประถม 2 ห้อง  ซ่ึงจะต้องมีการเดินไฟ
ใหม่ด้วย แต่เน่ืองจากโรงเรียนหยุดยาวไปถึงสิน้เดือนกรกฏาคม  จึง ได้เปลี่ยนสายไฟอาคารประถมทัง้ตึก   
เพราะอาคารนีส้ร้างระหว่างปี พ.ศ. 2503 - 2506 นี ้ไม่ปรากฏว่าได้มีการรือ้เปลี่ยนสายไฟใหม่มาตัง้แต่ปี 2535  
โรงเรียนได้ขอมูลนิธิฯ ตัง้งบประมาณไว้ เพื่ออาคารสถานท่ีและได้ใช้จริงทัง้ยอด 5,000,000 บาท  เพื่ออาคาร
ประถมนี ้

 
2. เพ่ือการพัฒนาบุคลากร 

การพฒันาบุคลากรท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนในปีงบประมาณ 2563 คือ ทักษะการจดัการเรียนการสอนออนไลน์  
ซ่ึงทางโรงเรียนก็ได้รับการสนบัสนุนช่วยเหลือจากสมาคมผู้ปกครองและครูอย่างเต็มท่ี และเกิดประสิทธิผลเป็นท่ี
น่าพอใจ  ท่ีส าคัญคือ มิได้เกิดค่าใช้จ่ายจากการจัดอบรม และการเป็นพี่เลีย้งดูแลอย่างต่อเน่ืองในครัง้นีเ้พราะ
ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง นอกจากนีค้รูไอทีของโรงเรียน ซ่ึงเป็นครูรุ่นใหม่ก็ได้เป็นก าลงัส าคัญในการอบรม 
โค้ช และเป็นพี่ เลีย้งให้ครูรุ่นพี่ ทุกคนอย่างอุทิศตน  โรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากร             
เพียง 33,440 บาท  เพื่อเป็นทุนการเรียนปริญญาโทของครู 1 ท่าน 

 
3. เพ่ือปรับปรุงค่าตอบแทน และสวัสดิกาครู 

3.1 สวัสดิการรักษาพยาบาลครูปัจจุบนั  มลูนิธิได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเสริมจากส่วนท่ีครูเบิกจากกองทุนเลีย้ง
ชีพของการศึกษาเอกชน และเบิกจากการท าประกันหมู่ของโรงเรียนไม่ได้  รวมทัง้สิน้ส าหรับครู 94 คน 
เป็นเงิน 243,593 บาท 

3.2 การตรวจสขุภาพครูและบุคลากรประจ าปี 

ค่าใช่จ่ายในการตรวจสุขภาพครูเมื่อเดือนมีนาคม 2563 นี ้รวมเป็นเงิน 317,350 บาท ซ่ึงทางมูลนิธิฯ ได้
เชิญชวนให้คณุครูเกษียณท่ีสะดวกมาร่วมรับบริการตรวจสขุภาพกับคณะครูและบุคลากรปัจจุบนัด้วย 

3.3 เงินขอยืมครูปัจจุบัน ปี 2563  มีคณุครูขอยืมเงินเพื่อการซ่อมแซมท่ีอยู่อาศยั และการดูแลรักษาพยาบาล
บุพการี จ านวน 15 คน รวมเป็นเงิน ทัง้สิน้ 1,500,000 บาท  ซ่ึงคุณครูผ่อนช าระคืนเดือนละ 2,500 บาท 
ภายในระยะเวลา 40 เดือน 

3.4 ค่าใช้จ่ายรายเดือนครูเกษียณอายุ  มูลนิธิฯ สนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายครูสงูอายุ 6,000 บาทต่อเดือน  
ซ่ึงรวมเป็นยอดเงิน 3,318,000 บาท 



                                                                                      

 

3.5 สวัสดิการรักษาพยาบาลครูเกษียณ  นอกจากท่ีสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จะติดตามดแูลครูเกษียณอย่างต่อเน่ืองแล้ว ยงัมีชมรมแพทย์นกัเรียนเก่าท่ีดแูลในยามเจ็บป่วย
ด้วย และมลูนิธิฯมีงบประมาณให้เบิกค่ารักษาพยาบาลปีละ 36,000 บาท เมื่อเป็นคนไข้นอก และ 50,000 
บาท กรณีคนไข้ใน ปี 2563 มีการเบิกจ่ายทัง้สิน้ 982,616.25 บาท 

 
4. การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส 

4.1 งานเซอร์เวียม แม้ในยุคโควิด-19  ผู้ปกครองนักเรียน ยังได้มีใจเอือ้เพือ้บริจาคเงินส าหรับงานเซอร์เวียม 
ระหว่างเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 2,246,367.89 บาท และในปีงบประมาณ 2563 นกัเรียน 
ครู คณะแพทย์  ผู้ปกครอง และผู้ปกครองอาสา  ไปเยี่ยมนกัเรียนในโครงการพี่ - โรงเรียนน้องท่ีอ าเภอสวน
ผึง้ จังหวดัราชบุรี  เมื่อวนัอังคารท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562  และนักเรียนชัน้มัธยม 2 พร้อมด้วยคณะครู 
กรรมการสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะแพทย์นักเรียนเก่าได้ไปเยี่ยม
นักเรียนโรงเรียนน้องท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จ านวน 7 โรงเรียน  เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2563  โดย
คณะแพทย์ได้ให้บริการตรวจสขุภาพ วดัสายตา และทันตแพทย์ให้การรักษาเบือ้งต้นรวมจ านวนนักเรียน
น้องใน 2 จังหวัดเป็น 3,514 คน อีกทัง้ยังได้สนับสนุนโรงเรียนปิยมาตย์ ท่ีจังหวัดพะเยาเพิ่มเติมด้วยการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายโปรแกรมการเรียนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ส าเร็จรูปออนไลน์ส าหรับนักเรียน
ประถม 5 และ 6 

 
4.2 โครงการบ้านเทพ การจัดงานสวยได้กุศลของสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯในพระบรมราชูปถัมภ์     

โดยคุณเพชรรินทร์  มีเดช เป็นประธานระหว่างวนัท่ี 18-24 พฤศจิกายน 2562  ได้รับรายได้สนับสนุนบ้าน
เทพรวมเงินบ ริจาคสมทบเป็นเงิน 2,142,393.37 บาท  ซ่ึงค่าใช้จ่ายในการบ ริหารบ้านเทพใน
ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 1,715,400.17 บาท  อน่ึง ตัง้แต่ต้องปฏิบัติมาตรการต่าง ๆ ในช่วงการแพร่
ระบาดของ  โควิด 19  คุณศรีชนก  วัฒนศิริ  อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่า และประธานบ้านเทพได้หา
ทีมงานมาช่วยครูบ้านเทพให้ท าความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ รวมทัง้ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติ
อย่างถูกต้องตามก าหนดของมาตรการป้องกัน  ซ่ึงนับเป็นการเรียนรู้ท่ีดียิ่งของครูบ้านเทพแต่ด้วยความ
จ าเป็นในการเว้นระยะห่าง  จึงท าให้รับเด็ก ๆ ได้เพียง 45 คน ลดไปจากปกติคร่ึงหน่ึง 

4.3 ทุนการศึกษา  มูลนิธิสนับสนุนทุนการศึกษานกัเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยทุนละ 80,000 บาท รวม 16 ทุน 
ในจ านวนนีเ้ป็นทุนนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 8 ทุน  รวมเป็นทุนการศึกษาทัง้สิน้ 1,280,000 บาท 

 
5. ค่าใช้จ่ายส านักงาน 

มูลนิธิฯ มีค่าใช้จ่ายตรวจบัญชีปีละ 20,000 บาท ค่าจัดท าและส่งรายงานประจ าปี  ในปีงบประมาณ 2562   
เป็นเงิน 167,858.29 บาท ค่าใช้จ่ายปลีกย่อยรวมทัง้สิน้ 153,611.16 บาท 
 
 
 



                                                                                      

 

สรุปการใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2563 
1. เพื่ออาคาร สถานท่ี และอปุกรณ์การเรียนการสอน 5,000,000.00  บาท 

2. เพื่อพฒันาบุคลากร      33,440.00  บาท 

3. เพื่อปรับปรุงค่าตอบแทนครู และสวสัดิการครู 

 ครูประจ าการ 2,060,943.00  บาท 

 ครูเกษียณ 4,300,616.25  บาท 

4. การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสงัคม ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส 

 งานเซอร์เวียม 2,246,367.89  บาท 

 โครงการบ้านเทพ 1,715,400.17  บาท 

 ทุนการศึกษา 1,280,000.00  บาท 

5. ค่าใช้จ่ายส านกังาน    321,469.45  บาท 

 สรุปได้ว่าการใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2563 รวมเป็นเงิน 16,958,236.76 บาทนัน้ มลูนิธิได้ใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยโรงเรียนปรับปรุงอาคารสถานท่ี  29%  เพื่อพฒันาบุคลากร  0%  เพื่อสวสัดิการครู  38%  เพื่อการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสงัคม  31%  และค่าใช้จ่ายส านกังาน  2%  ดงัจะเห็นได้จากแผนภูมิต่อไปนี ้
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