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มลูนธิฟัินดอ์สีานมคีวามมุง่มั�นที�จะพัฒนาและยกระดับการสอนภาษาองักฤษของครไูทยผา่นอาสาสมคัรของ

มลูนธิทิี�ทําหนา้ที�เป็นโคช้ทใ์หก้บัครไูทยที�สอนภาษาองักฤษดว้ยการเพิ�มกระบวนการสอนดว้ยการใชซ้อฟทแ์วร์

และคอมพวิเตอรท์ี�ทันสมยัใหก้บัโรงเรยีนที�อยูใ่นถิ�นธรุกนัดาร ไมเ่พยีงแตเ่ทา่นั,นมลูนธิฟัินดอ์สีานยงัไดจั้ดหา

ทนุการศกึษาใหก้บันักเรยีนและนักศกึษาที�ดอ้ยโอกาสที�อยูใ่นพื,นที�การดําเนนิงานของมลูนธิใินภาคตะวันออก

เฉียงเหนอืของประเทศไทย 

มลูนธิฟัินดอ์สีานเริ�มตน้เมื�อปี พ.ศ. 2550 ในประเทศเบลเยี�ยมภายใตโ้ครงการฟันดอ์สีาน ซึ�งบรหิารจัดการโดย

มลูนธิกิษัตรยบ์าวดอูนิ กษัตรยิแ์หง่ประเทศเบลเยี�ยม โดยมลูนธิดิังกลา่วมจีดุมุง่หมายที�จะพัฒนา

คณุภาพชวีติประชากรในประเทศโลกที�สามและสี�  มสิเตอรร์อนนี� มาทอี ูวเูทเจนส ์ผูก้อ่ตั ,ง มวีัตถปุระสงค์

ที�จะใหค้วามชว่ยเหลอืโรงเรยีนไทยในถิ�นธรุกนัดารโดยพัฒนาคณุภาพชวีติภายใตร้ะบบการศกึษาของประเทศ

ไทยและในขณะเดยีวกนัยกระดับคณุภาพชวีติของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศ จงึได ้

ตัดสนิใจเริ�มโครงการฟันดอ์สีานในประเทศไทยซึ�งอยูภ่ายใตก้ารบรหิารจัดการของมลูนธิกิษัตรยิบ์าวดอูนิ

และไดดํ้าเนนิการจดทะเบยีนโครงการดังกลา่วเป็นมลูนธิใินปี พ.ศ. 2550 โดยจดทะเบยีนกบัสํานักงานพาณชิย์

จังหวัดสรุนิทรอ์ยา่งเป็นทางการในวันที� 9 กนัยายน พ.ศ. 2551 อยา่งไรก็ตามเงนิบรจิาคใหก้บัมลูนธิฯิ ยงัคงไม่

ไมไ่ดรั้บการยกเวน้ภาษีสําหรับผูบ้รจิาคในประเทศไทย

กระบวนการประเมนิ

มสิเตอรร์อนนี� วเูทอเจนส ์ผูก้อ่ตั ,งมลูนธิฟัินดอ์สีานไดเ้ขา้เยี�ยมสมาคมกฟิวิ�ง แบคและไดพ้บกบัมสิเตอร์

เทอรร์ี� เวยีร ์ผูก้อ่ตั ,งสมาคมฯ และ นายมนู เพ็ญสวา่งวัฒน ์อาสาสมคัรของสมาคมฯ เมื�อวันที� 1 กมุภาพันธ ์

พ.ศ. 2560

มสิเตอรร์อนนี� ไดอ้ธบิายถงึความเป็นมาของมลูนธิฟัินดอ์สีาน รวมทั ,งจดุมุง่หมายและพันธกจิของมลูนธิฯิ

และไดแ้สดงความสนใจที�จะใหม้ลูนธิฯิ ไดรั้บการประเมนิและจัดอนัดับโดยสมาคมกฟิวิ�ง แบค โดยนําเอกสาร

ตา่งๆ เสนอให ้รวมทั ,งรายงานการเงนิที�ไดรั้บการสอบบญัชลีา่สดุในปี พ.ศ. 2559 และรายงานผลการดําเนนิ

งานภาคบงัคับที�ตอ้งจัดสง่ใหก้บัหน่วยงานราชการสว่นทอ้งถิ�นลา่สดุ ใหก้บัสมาคมฯ

ประวตัคิวามเป็นมา
 - พ.ศ. 2550 โครงการฟันดอ์สีานไดเ้ริ�มดําเนนิงานในประเทศไทย ณ ขณะนั,นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ของโครงการ
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   จะไดรั้บการสนับสนุนจากโครงการฟันดอ์สีานประเทศเบลเยี�ยมซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของมลูนธิกิษัตรยิบ์าวดอูนิ
 - พ.ศ. 2555 โครงการฟันดอ์สีาน ไดจ้ดทะเบี�ยนเป็นมลูนธิใินประเทศไทยโดยใชช้ื�อ มลูนธิฟัินดอ์สีาน โดย
   จดทะเบยีนในวันที� 9 กนัยายน พ.ศ. 2556 สํานักงานพาณชิยจั์งหวัด กระทรวงพาณชิย ์โดยมวีัตถปุระสงค์
   หลักดังนี,
 - จัดหาซอฟแวรแ์ละคอมพวิเตอรท์ี�เชื�อมตอ่อนิเทอรเ์น็ตใหก้บัโรงเรยีนเพื�อพัฒนาทักษะของนักเรยีน
   ดา้นคอมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ต
 - จัดหาทนุการศกึษาใหก้บันักเรยีนที�ดอ้ยโอกาสที�มคีวามประพฤตดิแีละมคีวามรับผดิชอบในการเรยีนของตนเอง
   โดยนักเรยีนที�ไดรั้บทนุไมจํ่าเป็นตอ้งชดใชท้นุการศกึษาที�ไดรั้บไป
 - จัดหาอาสาสมคัรจากประเทศตะวันตกเพื�อเป็นโคช้ใหก้บัครไูทยที�สอนภาษาองักฤษใหก้บันักเรยีน
มลูนธิฟัินดอ์สีาน มพีื,นที�ในการดําเนนิกจิกรรมในภาคอสีานของประเทศไทยโดยมุง่เนน้ไปยงั 3 จังหวัด
อนัไดแ้ก ่จังหวัดสรุนิทร ์บรุรัีมย ์และ รอ้ยเอ็ด

ลกัษณะของกจิกรรมและโครงการตา่งๆ

ในปี พ.ศ. 2559 มลูนธิฟัินดอ์สีาน มกีจิกรรมและโครงการดังตอ่ไปนี,

มอบทนุการศกึษา

มลูนธิฟัินดอ์สีานมุง่เนน้การมอบทนุการศกึษาใหก้บันักเรยีน นักศกึษาอสีานที�ศกึษาอยูร่ะดับเตรยีมอดุมศกึษา

ขึ,นไป ในปีการศกึษา พ.ศ.2559-2560 มนัีกเรยีนที�ไดรั้บทนุการศกึษาจํานวน 64 คน และผูท้ี�เคยไดรั้บทนุการ

ศกึษาจากมลูนธิฟัินดอ์สีานจํานวนรวมทั ,งสิ,น 140 คน 

ทนุการศกึษาแตล่ะทนุมมีลูคา่ 12,000 บาท อยา่งไรก็ตามจํานวนเงนิทนุการศกึษาจะแปรผันไปตามความ

จําเป็นของนักเรยีนแตล่ะคนทั ,งนี,ข ึ,นอยูก่บัการตัดสนิใจของคณะกรรมการมลูนธิฯิ

 -โครงการเยี"ยมนกัเรยีนทนุ

มลูนธิฟัินดอ์สีานมโีครงการตามผลการศกึษาของนักเรยีนผูไ้ดรั้บทนุดว้ยการเยี�ยมเยอืนนักเรยีนตามบา้น

และสถานศกึษาโดยคณะกรรมการของมลูนธิฯิ ทั ,งนี,เพื�อความมั�นใจวา่ทนุการศกึษาที�มลูนธิฯิ ไดม้อบไว ้

ใหนั้,นไดถ้กูนําไปใชด้า้นการศกึษาและเพื�อเป็นขวัญและกําลังใจใหก้บันักเรยีนผูท้ี�ไดรั้บทนุ

การตดิต ั$งหอ้งคอมพวิเตอร์

ในปี พ.ศ. 2559 มลูนธิฟัินดอ์สีานไดต้ดิตั ,งหอ้งเรยีนคอมพวิเตอรใ์นพื,นที�ดําเนนิงานในจังหวัดสรุนิทร ์นอกเหนอื

ไปจากจังหวัดอื�นๆ ที�ไดก้ารตดิตั ,งหอ้งเรยีนคอมพวิเตอรใ์นปีกอ่นหนา้นี,ในจังหวัดรอ้ยเอ็ดและจังหวัดบรุรัีมย์

โรงเรยีน 4 แหง่ในจังหวัดสรุนิทรไ์ดรั้บการตดิตั ,งหอ้งเรยีนคอมพวิเตอรใ์นปีนี, พรอ้มกบัซอฟแวรก์ารเรยีนภาษา

องักฤษ รวมทั ,งฮารท์แวรแ์ละตอ่เชื�อมอนิเทอรเ์น็ตทั ,งเพื�อเป็นการเพิ�มทักษะดา้นคอมพวิเตอรแ์ละภาษาให ้

กบัครแูละนักเรยีน

ดว้ยความชว่ยเหลอืผา่นสายสมัพันธร์ะหวา่งมสิเตอรร์อนน ีวทูเีจน และบรษัิท ดลีอยท ์เบลเยี�ยมและ บรษัิท

เดเลแวร ์คอนซลัทท์ิ�ง (บรษัิท ไอท ีเทคโนโลยี�ระหวา่งประเทศ) ในประเทศเบลเยี�ยม ซึ�งบรษัิททั ,งสองแหง่นี,

ไดใ้หก้ารสนับสนุนดว้ยการจัดซื,ออปุกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละซอฟทแ์วรก์ารเรยีนภาษาองักฤษใหก้บัมลูนธิ ิ

ฟันดอ์สีานมาโดยตลอด

ในปี พ.ศ. 2559 มคีอมพวิเตอรต์ั ,งโต๊ะจํานวน 84 ชดุ คอมพวิเตอรโ์น๊ตบุค๊ 15 ชดุไดรั้บการตดิตั ,งในโรงเรยีน

1 4 64
จํานวน
นักเรียน

44 5 3 3 4

ทุนการศกึษาที�มอบใหนั้กเรียนนักศกึษาอีสานสําหรับปีการศกึษา 2559-2560

จังหวัดที�
ศกึษา

สรุินทร์ บรุีรัมย์ มหาสารคาม ขอนแก่น อุบลราชธานี โคราช กรุงเทพ รวม
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ที�อยูใ่นพื,นที�จังหวัดสรุนิทร ์คอมพวิเตอรท์ั ,งหมดรวมทั ,งคา่ขนสง่จากตา่งประเทศรวมทั ,งคา่ใชจ้า่ยของกรม

ศลุกากรเพื�อนําของออกไดรั้บการสนับสนุนจากโครงการอสีานฟันด ์ประเทศเบลเยี�ยม และบรจิาคใหก้บั

มลูนธิฟัินดอ์สีาน ประเทศไทย

อาสาสมคัร

มลูนธิฟัินดอ์สีานไดใ้หโ้อกาศครไูทยที�สอนภาษาองักฤษไดพั้ฒนาทักษะในการสอนวชิาภาษาองักฤษ

ดว้ยการใหอ้าสาสมคัรชาวตะวันตกทําหนา้ที�เป็นโคช้ชว่ยในการสอนภาษาองักฤษ โดยทั ,งนี, มลูนธิฯิ

มขีั ,นตอนที�เขม้งวดในการสรรหาอาสาสมคัรที�จะทําหนา้ที�โคช้ใหก้บัครไูทยที�สอนภาษาองักฤษ มลูนธิฯิ

จะรับอาสาสมคัรจากองคก์รที�มลูนธิฯิ มสีายสมัพันธอ์ยูเ่ทา่นั,น อาทเิชน่ มหาวทิยาลัย โอดซิ,ี บรษัิทดลีอยท์

 -เบลเยี�ยมและ บรษัิทที�ปรกึษาเดเลแวร ์ ผูส้มคัรเป็นอาสาสมคัรทกุคนจะตอ้งผา่นขั ,นตอนการสรรหาอยา่ง

เขม้งวดจากบรษัิทดังกลา่วในหวา่งการวา่จา้งทํางานใหก้บับรษัิท ใบสมคัรของอาสาสมคัรจะถกูนําสง่มายงั

มลูนธิฟัินดอ์สีาน พรอ้มกบัหนังสอืแนะนําจากบรษัิท เพื�อดําเนนิการคัดกรองโดยมลูนธิฯิ อกีครั ,ง โดยทั ,งนี,

มลูนธิฟัินดอ์สีาน จะดําเนนิการสมัภาษณ์ผูส้มคัรที�ตอ้งการเป็นอาสาสมคัร ซึ�งคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิการ

คัดสรรอาสาสมคัรที�เกดิขึ,น จะถกูบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยของมลูนธิฯิ

งานที"มอบหมายใหก้บัอาสาสมคัร

ในปี พ.ศ.2559 อาสาสมคัรของมลูนธิฟัินดอ์สีานมาจากสามแหลง่ คอืจากบรษัิทดลีอยท ์บรษัิทที�ปรกึษา

เดเลแวร ์ในประเทศเบลเยี�ยม และจากมหาวทิยาลัย โอดซิ ี อาสาสมคัรทั ,ง 11 คนไดรั้บการมอบหมายงาน

จากมลูนธิฟัินดอ์สีานแตกตา่งกนัไปดังนี,

 - อาสาสมคัรจํานวน 4 คนจากบรษัิทดลีอยท ์เบลเยี�ยม จํานวนหนึ�งคนไดรั้บมอบหมายในเรื�องหอ้งเรยีน

   คอมพวิเตอร์

 - - อาสาสมคัรที�เหลอืสามคนไดรั้บการมอบหมายใหเ้ป็นโคช้ใหก้บัครไูทยที�สอนภาษาองักฤษ ณ โรงเรยีน

   ที�กําหนดไว ้ในภาคอสีาน  อาสาสมคัรกลุม่นี,ทําหนา้ที�โคช้เป็นระยะเวลา 6 สปัดาห์

 - อาสาสมคัร จาก บรษัิทที�ปรกึษาเดเลแวร ์สามคนจะไดรั้บมอบหมายใหทํ้าหนา้ที�ตดิตั ,งระบบคอมพวิเตอร์

   ภายในสองอาทติย ์และที�เหลอือกีสองคน จะทําหนา้ที�โคช้ใหก้บัครไูทยที�สอนภาษาองักฤษเป็นระยะเวลา

   6 สปัดาห ์

 - อาสาสมคัรจํานวน 2 คนจากมหาวทิยาลัยโอดซิ ีเบลเยี�ยม ไดรั้บการมอบหมายใหเ้ป็นโคช้ครคูนไทยที�สอน

   ภาษาองักฤษ ตลอดรวมทั ,งการสอนภาษาองักฤษใหก้บันักเรยีนไทยในพื,นที�อสีาน  อาสาสมคัรกลุม่นี,จะ

   ปฏบิตัหินา้ที�อยูใ่นประเทศไทยเป็นระยะเวลา 3 เดอืน

6 สปัดาห์

6 สปัดาห์

3 เดอืน

11

1 3

3 2

0 2

บริษัทดลีอยท์

บริษัทที�ปรึกษาเดเลแวร์

มหาวิทยาลัยโอดซิี

จํานวน

4

5

2

อาสาสมคัรมลูนธิฟินัดอ์สีาน

ปี พ.ศ.2559

แหลง่ที�มา จํานวน
งานที�มอบหมาย

ตดิตั,งคอมพิวเตอร์ โคช้ครูสอนภาษาอังกฤษ
ระยะเวลา
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คณุคา่และความโปรง่ใส

มสิเตอรร์อนนี� วทูเีจนส ์ผูก้อ่ตั ,งมลูนธิฟัินดอ์สีาน ไดนํ้าเสนอรายงานการเงนิที�ไดรั้บการสอบบญัชปีระจําปี

พ.ศ. 2559 ที�ไดรั้บการสอบบญัชโีดย นางจารณีุ ศภุกาญจนา ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที� 4425 และได ้

เสนอรายงานประจําปีภาคบงัคับที�ตอ้งสง่ใหก้บัหน่วยงานบรหิารสว่นทอ้งถิ�น

สมาคมกฟิวิ�ง แบคไดพ้บวา่ มลูนธิฟัินดอ์สิานไดใ้ชจ้า่ยเงนิเต็มจํานวนของรายไดท้ี�ไดรั้บมาในโครงการ

ใหท้นุการศกึษาที� รอ้ยละรอ้ย ในขณะที�คา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิารการจัดการอยูท่ี�รอ้ยละ ศนูยจ์ดุสามศนูย์

สมาคมฯ ยงัไดพ้บวา่เว็บไซตข์องมลูนธิฯิ ดังกลา่วไมไ่ดม้กีารปรับปรงุขอ้มลูใหท้ันสมยัเพื�อใชเ้ป็นชอ่งทาง

ในการสื�อสารตอ่สาธารณะตลอดรวมทั ,งการเปิดเผยขอ้มลู อกีทั ,งมลูนธิฟัินดอ์สีาน มไิดม้กีารจัดทํารายงาน

ประจําปีภาคสมคัรใจและนําขึ,นเว็บไซตข์องตนเอง

Page 4 of 5



รายงานภาคการเงนิ

Charity: มลูนธิฟินัดอ์สีาน

ไทยบาท ไทยบาท มลูคา่ มลูคา่ ไทยบาท
สอบบญัชแีลว้ ของ เวลา

2559 บรจิาค อาสาสมคัร 2559

ทรพัยส์นิหมนุเวยีน

เงนิสด 11,182                 11,182            

เงนิฝากธนาคาร 55,143                 55,143            

รวมทรัพยส์นิหมนุเวยีน 66,325                 66,325            

รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย

รายได้ -                  

เงนิบรจิาค 980,000              980,000         

ดอกเบี,ยธนาคาร 275                      275                 

รายไดอ้ื�นๆ 0                           0                      

คอมพวิเตอรท์ี�ไดรั้บบรจิาค 622,884     622,884         

มลูคา่เวลาของอาสาสมคัร

อาสาสมัคร 6 สปัดาห์ 270,000    270,000         

อาสาสมัคร 3 เดอืน 120,000    120,000         

คา่ตัeวเครื�องบนิของอาสาสมัคร 250,800     250,800         

รวมรายได้ 980,275              2,243,959      -                  

คา่ใชจ้า่ย -                  

Operation expensesคา่ใชจ้า่ยตามโครงการ -                  

ทนุการศกึษาประจําปี พ.ศ. 2559 810,005              82.6% 810,005         36.1%

คา่ใชจ้่ายอปุกรณ์ตา่งๆ เกี�ยวกับคอมพวิเตอร์ 44,385                 4.5% 44,385            2.0%

คา่เดนิทางในการเยื�ยมเยอืนนักศกึษาที�ไดรั้บทนุ 100,186              10.2% 100,186         4.5%

คา่เชา่บา้นระหวา่งการเดนิทาง 30,468                 3.1% 30,468            1.4%

รวม 985,044              100.5% 985,044         43.9%

Administrative Expensesคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการ
คา่ผูส้อบบัญชี 3,000                   0.3% 3,000              0.1%

คา่ใชจ้่ายอื�นๆ 117                      0.0% 117                 0.0%

3,117                   0.3% 3,117              0.1%

รวามคา่ใชจ้า่ยท ั$งส ิ$น 988,161              100.8% 988,161         44.0%

หกั มลูคา่เวลาของอาสาสมัคร 390,000    390,000         

       คอมพวิเตอรท์ี�ไดรั้บบรจิาค 622,884     622,884         

       คา่ตัeวเครื�องบนิของอาสาสมัคร 250,800     250,800         

สว่นเกนิ (ตดิลบ) สทุธิ 7,886-                   -0.8% -             -             7,887-              -0.4%

รอ้ยละของคา่ใชจ้่ายตามโครงการ  100.5%

รอ้ยละของคา่ใชจ้่ายการจัดการและบรหิารงาน 0.3%
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