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โทร :

วตัถปุระสงคข์องโครงการ
ดว้ยขอ้จํากดัของงบประมาณดา้นพัฒนษการศกึษาของภาครัฐที�จัดสรรใหก้บัโรงเรยีนสําหรับชนชาวเขา โครงการ

การศกึษาของชนชาวเขา ประเทศไทยจงึไดถ้อืกําเนดิขึ,นโดยมพัีนธสญัญาที�จะพัฒนาการศกึษาใหก้บัเด็กชาวไทย

ภเูขาในจังหวัดแมฮ่อ่งสอน โครงการการศกึษาของชนชาวเขา ประเทศไทย ไมเ่พยีงแตส่ง่เสรมิดา้นการศกึษา 

แตย่งัจัดหาที�พักอาศยั โรงอาหาร อปุกรณ์ในหอ้งเรยีน เป็นตน้ อกีทั ,งยงัสนับสนุนดว้ยโครงการใหท้นุการศกึษา

จํานวน 4 โครงการ ซึ�งปัจจบุนัไดส้นับสนุนการศกึษาใหก้บัเด็กจํานวน 180 คนในระบบการศกึษาเต็มเวลา

สมาชกิของโครงการการศกึษาของชนชาวเขา ประเทศไทยเป็นอาสาสมคัรทั ,งหมด และโครงการดังกลา่วไดนํ้า

เงนิทนุที�ไดรั้บบรจิาคจากผูม้จีติศรัทธา เจา้หนา้ที� และอาสาสมคัรของโครงการ ทั ,งหมดรอ้ยละรอ้ย เป็นทนุการ

การศกึษาและคา่ใชจ้า่ยที�เกี�ยวขอ้งกบัการศกึษาของเด็กที�ไดรั้บทนุ อาทเิชน่ คา่เดนิทางไปโรงเรยีน เป็นตน้

เงนิทนุที�ไดรั้บบรจิาคของโครงการจะเป็นการบรจิาคโดยตรงจากผูม้จีติศรัทธาใหก้บัโรงเรยีน 

โครงการการศกึษาของชนชาวเขา ประเทศไทย เป็นองคก์รสาธารณกศุลภาคเอกชนซึ�งทํางานรว่มกบัองคก์ร

สาธารณกศุล มลูนธิกิลุม่เพื�อการสง่เสรมิระหวา่งประเทศ (ISGF Foundation)

การบรจิาคสมทบทนุทนุการศกึษาโดยตรงใหก้บัโครงการ ผูบ้รจิาคจะไมไ่ดรั้บสทิธใินการนําเงนิบรจิาคไปหัก

ลดหยอ่นภาษี แตห่ากบรจิาคผา่นมลูนธิกิลุม่เพื�อการสง่เสรมิระหวา่งประเทศ เงนิบรจิาคดังกลา่วสามารถนํา

ไปหักลดหยอ่นภาษีเงนิได ้

กระบวนการประเมนิ
คณุเฮเลน เวยีร ์ ภรรยาของ คณุเทอรร์ี� เวยีร ์ ไดรู้จั้กกบั คณุซซูาน เรซ เป็นการสว่นตัวมากกวา่ 15 ปี

และไดเ้ป็น ผูส้นับสนุนคนหนึ�งใหก้บัโครงการฯ ดังกลา่วมากวา่ 10 ปี ทั ,งคณุเอรร์ี� และเฮเลน เวยีร์

ไดม้โีอกาสพบกบัคณุซซูาน ในเดอืนเมษายน พ.ศ.2558 และไดรั้บทราบถงึภมูหิลังและกจิกรรมของโครงการ

ในปัจจบุนัตลอดรวมถงึ ความทา้ทายและทศิทางในอนาคตของโครงการฯ ดังกลา่ว

ความเป็นมาของโครงการฯ
โครงการการศกึษาของชนชาวเขา ประเทศไทยไดดํ้าเนนิงานรว่มกบั กรมสามญัศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร

ตั ,งแตปี่ พ.ศ. 2534 ดว้ยการใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการศกึษาใหก้บัโรงเรยีนประจําหมูบ่า้นตา่งๆ ในจังหวัดแม่

ฮอ่งสอน ซึ�งรวมทั ,งการบรจิาคหอ้งสมดุเคลื�อนที�ใหก้บัโรงเรยีนจํานวน 220 แหง่ โครงการฯ 

ดังกลา่วไดใ้หก้ารสนับสนุนทนุการศกึษาใหแ้กเ่ด็กนักเรยีนกวา่ 250 คน

ลกัษณะของกจิกรรมและโครงการ
โปรแกรมโครงสรา้งพื!นฐาน
โครงการการศกึษาของชนชาวเขา ประเทศไทยมจีดุมุง่หมายในการสง่เสรมิการพัฒนาใหก้บัโรงเรยีนในหมูบ่า้น
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และใหนั้กเรยีนของแตล่ะโรงเรยีนจัดหาทักษะที�จําเป็นดว้ยตนเองเพื�ออนาคต โด มวีัตถปุระสงคด์ังนี,

 - เพื�อสง่เสรมิโอกาสทางการศกึษาใหก้บัเด็กชาวเขา

 - เพื�อสง่เสรมิ ความพอเพยีง และการพึ�งพาตนเอง

 - เพื�อสนับสนุนและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวเขา

โครงการฯ ดังกลา่วถกูดําเนนิงานใหเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงคผ์า่นโปรแกรมกจิกรรมตา่งๆ อาทเิชน่ การจัดหาระบบ

การสง่นํ,าเพื�ออปุโภค บรโิภค เพื�อสขุอนามยั การกอ่สรา้งหอ้งอาหาร โรงเรยีนอนุบาล และหอ้งสมดุ รวมทั ,ง

การสนับสนุนการเกษตรและงานโครงการ

โครงการดังกลา่วไดส้นับสนุนดา้นการเงนิผา่นกจิกรรมระดมทนุหลายชอ่งทางอาทเิชน่ การขอการสนับสนุนโดย

ตรงจากสมาชกิของมลูนธิ ิจากเพื�อนใกลช้ดิของสมาชกิ สถานฑตู องคก์รธรุกจิ ตลอดรวมทั ,งองคก์รสาธารณกศุล

อื�นๆ ดว้ย

โปรแกรมทนุการศกึษา
โครงการฯ ไดรั้บใบสมคัรขอรับทนุการศกึษารวมทั ,งประวัตขิองนักเรยีนผูส้มคัรขอรับทนุมากมายจากครผููซ้ ึ�งเป็น

ผูค้ัดเด็กนักเรยีนชาวเขาที�ดอ้ยโอกาสที�แสดงใหเ้ห็นถงึความจําเป็นและความเชื�อมั�นในการใฝ่หาการศกึษา 

อาสาสมคัรโครงการฯ ทําไดด้ทีี�สดุในการหาผูใ้หก้ารสนับสนุนการศกึษาแกนั่กเรยีนหลา่นี, โครงการฯ จะมอบ

ทนุการศกึษาใหก้บัเด็กนักเรยีนที�มอีายตุั ,งแต ่15 ปีขึ,นไป และเป็นเด็กที�ผูป้กครองไมส่ามารถสนับสนุนคา่ใชจ้า่ย

ในการศกึษาใหก้บัเด็กได ้ในขณะเดยีวกนั โครงการฯ ยงัไดส้ง่เสรมิใหผู้ส้นับสนุนการศกึษาใหท้นุการศกึษาใน

ระดับการศกึษาสําหรับเด็กที�มอีาย ุ18 ปีขึ,นไป โดยหวังวา่ ผูใ้หก้ารสนับสนุนเหลา่นี,จะเป็นสว่นหนึ�งในประสพการณ์

ดา้นการศกึษาของเด็กโดยรวม  การใหท้นุการศกึษาแกเ่ด็กโดยปกตจิะเริ�มตั ,ง มธัยม 4 หรอื ประกาศนยีบตัรวชิาชพี

ปีที� 1 จนกระทั�งเด็กผูไ้ดรั้บทนุการศกึษาจบการศกึษาในระดับมหาวทิยาลัย หรอื วทิยาลัย ซึ�งเป็นการสะทอ้น

ใหเ้ห็นถงึปัญหาการศกึษาที�ไมต่อ่เนื�องและความไมม่ั�นคงที�สรา้งความไมเ่ป็นธรรมดา้นการศกึษาของเด็กชาวเขา

ปัจจบุนัโครงการฯ มโีปรแกรมทนุการศกึษา 4 โปรแกรมซึ�งปัจจบุนัไดส้นับสนุนทนุการศกึษาใหแ้กเ่ด็กชาวเขา

มากกวา่ 180 คนในการเขา้รับการศกึษาแบบเต็มเวลา

 - ระดับการศกีษามธัยมปลาย : 6,000 บาทตอ่ปี ทนุการศกึษานี,มอบใหนั้กเรยีนระดับ มธัยม 4 ถงึ มธัยม 6

 - วทิยาลัยสายอาชพี :  8,000 บาทตอ่ปี เพื�อสง่เสรมินักเรยีนที�ไมส่นัทัดดา้นวชิาการหันมาเรยีนดา้นวชิาชพี

   โดยใหท้นุการศกึษาใหนั้กเรยีนในระดับ ประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) ปีที� 1-3

 - ระดับประกาศนยีบตัรวชิาชพีชั ,นสงู : 15,000 บาท ตอ่ปี (ปวส.ปีที� 1-2)

 - ระดับมหาวทิยาลัย 25,000 บาทตอ่ปี 

ความสมัพันธร์ะหวา่งนักเรยีนผูไ้ดรั้บทนุการศกึษากบัผูใ้หก้ารสนับสนุนจะอยูใ่นรปูจดหมายที�นักเรยีนผูไ้ดรั้บทนุ

เขยีนถงึผูส้นับสนุน รวมทั ,งรายงานผลการศกึษาจากสถาบนั สง่ถงึผูใ้หก้ารสนับสนุนปีละสองครั ,ง ซึ�งเป็นการ

แสดงใหเ้ห็นถงึความสําเร็จของโปรแกรมทนุการศกึษานี,

เอกสารภาคผนวกที� 1 เป็นตัวอยา่งรายงานที�ถกูสง่ใหก้บัผูส้นับสนุนทนุการศกึษาแตล่ะทา่นไดรั้บปีละสองครั ,ง 

นี,รายงานคะแนนการศกึษาจะถกูแนบไปพรอ้มกบัจดหมายพรอ้มกบัหลักฐานการใหท้นุการศกึษาผา่นบญัชเีงนิ

ฝากธนาคารในชื�อของนักเรยีนผูไ้ดรั้บทนุ

คณุคา่และความโปรง่ใส
เงนิบรจิาคที�ผูใ้หก้ารสนับสนุนทนุการศกึษาจะถกูนําไปใชใ้นการเป็นทนุการศกึษาใหก้บันักเรยีนเต็มตามจํานวน
รอ้ยละรอ้ย ซึ�งรวมทั ,งเป็นคา่ใชจ้า่ยในการศกึษา คณุซซูาน เรซ ไดเ้ก็บรายละเอยีดบนัทกึจํานวนเงนิและผูใ้ห ้
การสนับสนุนทนุการศกึษาตลอดจนถงึรายละเอยีดของนักเรยีนที�ไดรั้บทนุไว ้ทั ,งนี,คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ที�เกดิขึ,น
ในการดําเนนิงานจัดสรรทนุการศกึษา คณุซซูาน เรซ และทมีงานของโครงการฯ จะเป็นผูรั้บผดิชอบทั ,งหมด
อาทเิชน่ คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางจากเชยีงใหม ่(ประมาณ 4-5 ครั ,งตอ่ปี) คา่โรงแรม คา่อาหารตลอดรวมทั ,ง

คา่เครื�องดื�มสําหรับนักเรยีนในการสมัภาษณ์เพื�อรับทนุ
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รายงานการเงนิ
Charity: โครงการการศกีษาของชนชาวเขา ประเทศไทย
ไมร่วมทนุการศกึษาที�จัดการโดยความรว่มมอืรว่มกบัมลูนธิ ิISGF และ Soroptomists

บาท มลูคา่ส ิ.งของ
สอบบญัชแีลว้ ที. รวม นกัเรยีน

รบับรจิาค

พ.ศ.2557 พ.ศ.2557 พ.ศ.2557 31/12/57

สนิทรพัยห์มนุเวยีน บาท บาท บาท
เงนิสดและสิ�งเทยีบเทา่เงนิสด -                -                

-                -                

รายรบัและรายจา่ย
รายรบั
เงนิบรจิาค 741,088           741,088           

สิ�งของที�ไดรั้บบรจิาค 1,560,000     1,560,000           

มลูคา่เวลาของอาสาสมัคร 40,000           40,000           

รวม 741,088           1,600,000     2,341,088        

รายจา่ย

ทนุการศกึษา

ประถมศกึษา* 24,031             3% 24,031             5
มัธยมศกึษาตอนปลาย 335,022           45% 335,022           64
ประกาศนยีบตัรวชิาชพี 21,000             3% 21,000             4
ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชั ,นสงู 12,000             2% 12,000             1
มหาวทิยาลยั 349,035           47% 349,035           24

คา่เดนิทาง คา่ โรงแรม 0% 40,000           40,000             

เงนิเดอืน 0% 1,560,000     1,560,000        

741,088           100% 1,600,000     2,341,088        98        

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ
เงนิเดอืนพนักงาน 0% -                    

คา่ใชจ้า่ยดา้นธรุการ 0% -                    

คา่เสื�อมราคา 0% -                    

-                   0% -                 -                    

รวมคา่ใชจ้า่ย 741,088           100% 1,600,000     2,341,088        

หักมลูคา่สง่ของที�รับบรจิาค 40,000           40,000             

หักมลูคา่เวลาของอาสาสมคัร 1,560,000    1,560,000       

จํานวนมลูคา่ที�หักออก 1,600,000    1,600,000       

เงนิสดคงเหลอื (ตดิลบ) -                   -                 -                    

รอ้ยละของการดําเนนิตามโครงการ 100% 100%

รอ้ยละของคา่ใชจ้า่ยดา้นบรหิาร 0% 0%

*ไมม่ทีนุการศกึษาใหมท่ี�ใหก้ับนักเรยีนในระดับประถมศกึษา
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