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จากประธานมูลนิธิ
ในขณะที่สถาบันการศึกษาพยายามพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน ยังมีเยาวชนด้ อยโอกาสที่ไม่สามารถ
เข้ าถึงการศึกษาได้ ตามปกติ มูลนิธิพนู พลังได้ ช่วยเหลือเยาวชนเหล่านี ้ โดยอาศัยกําลังกายและกําลังสมองจาก
อาสาสมัคร และนํ ้าใจจากผู้บริ จาคทัง้ ในและต่างประเทศ ปั จจุบนั มูลนิธิให้ ความสําคัญกับการช่วยเหลือใน
หลายมิติ ทังทางทุ
้
นทรัพย์ ข้ อมูล คําแนะนํา รวมถึงกําลังใจจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ตามความเหมาะสม
จากการดําเนินงานมาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2545 มีนกั เรี ยนที่ได้ รับทุนจํานวนไม่น้อย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเองให้ ดี ขึน้ หลังสํ า เร็ จ การศึก ษา โดยสามารถประกอบอาชี พ และมี รายได้ ที่ มั่น คง มูล นิ ธิ พูน พลัง
ขอขอบพระคุณผู้บริ จาคและอาสาสมัครทุกท่าน และขอให้ กุศลกรรมดลบันดาลให้ ท่านมีความสุขอย่างยัง่ ยืน
สืบไป
(ภูมพิ ฒ
ั แสงอุดมเลิศ )
7 เมษายน 2562


โครงการสนับสน ุนสื่อเพื่อเยาวชน
จัดขึ ้นเพื่อส่งเสริ มการเข้ าถึงสื่อการเรี ยนรู้ โดยแลกเปลี่ยนหนังสือและสื่อ
เพื่อเยาวชนกับโรงเรี ยน รวมทังส่
้ งเสริ มกิจกรรมการเขียน การวาดภาพ เพื่อขยาย
โอกาสและรู ปแบบการแสดงออกทางด้ านศิลปะอย่างเป็ นอิสระและสร้ างสรรค์ ฝึ ก
การทํางานร่วมกับผู้อื่นตังแต่
้ การวางแผน ลงมือทํา จนผลงานสําเร็จเสร็ จสิ ้น
ปี 2561 มูลนิธิพนู พลังได้ จดั ประกวดนิทานภาพ 1 ครัง้ ประกวดภาพเขียนและ
เรี ยงความ 1 ครั ง้ มี ผลงานส่งเข้ าร่ วม 96 ชิ้ น จาก สถานศึก ษา 12 แห่ง มูลนิ ธิ
พูนพลังมี ความต้ องการเน้ น ให้ นักเรี ยนได้ แสดงออกมากกว่าการแข่งขันชิ งรางวัล คณะกรรมการจึงช่วยกัน ให้
ความเห็นสําหรับทุกผลงานที่ส่งเข้ าร่ วมประกวด และจัดส่งความเห็นดังกล่าวไปให้ เจ้ าของผลงานทุกชิ ้น เพื่อเป็ น
กําลังใจและใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งผลงานในอนาคต นอกจากนี ้ยังได้ คดั เลือกนิทานส่งประกวด Oshima
Picture book Contest ประเทศญี่ปนุ่ จํานวน 1 ผลงาน
ในปี นี ้มูลนิธิพนู พลังได้ มอบรางวัลประกวดนิทานภาพ ภาพวาด และข้ อเขียน ทังสิ
้ ้นจํานวน 37,000 บาท จัดซื ้อ
สื่อและอุปกรณ์ด้านศิลปะต่างๆ เพื่อมอบแก่นกั เรี ยนและโรงเรี ยนอีกจํานวน 113,513.70 บาท
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โครงการสนับสน ุนการศึกษาชนเผ่า
มูลนิธิพนู พลังร่วมสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนชนเผ่าต่างๆ ผ่านมูลนิธิเกื ้อกูล
ที่ดําเนินโครงการสนับสนุนการศึกษาในชุมชนชนเผ่าอย่างต่อเนื่องมาเป็ นเวลานาน
 บ้ านพักกาสะลองเปิ ดดําเนินการที่ ต.ป่ าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตังแต่
้ ปี
้
ปโภคอื่นๆ เช่น ระบบ
2548 โดยมูลนิธิพนู พลังประสานงานงบประมาณก่อสร้ างอาคารหอพัก พร้ อมทังสาธารณู
นํ ้าบาดาล ระบบไฟฟ้า เป็ นต้ น มีโครงการเกษตรรู ปแบบต่างๆ เช่น เลี ้ยงหมู เลี ้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว ปลูก
ผลไม้ เพื่อให้ เด็กและเยาวชนในบ้ านพักได้ เรี ยนรู้วิถีการเกษตรพึง่ ตนเองบนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของท้ องถิ่น
 ปี การศึก ษา 2561 บ้ า นกาสะลองมี นัก เรี ย นพัก อาศัย ทัง้ หมด 23 คน เป็ นชนเผ่ า ลี ซู ม้ ง ลาหู่ อาข่า และ
กะเหรี่ ยง กํ าลังศึกษาในระดับอนุบาล 4 คน ประถมศึกษา 13 คน มัธยมต้ น 3 คน และมัธยมปลาย 3 คน มี
ผู้ดแู ล 3 คน เป็ นอาสาสมัคร ชาวเมืองเชียงใหม่ 1 คน ชนเผ่าม้ ง 1 คน และชนเผ่ากะเหรี่ ยง 1 คน มูลนิธิพนู พลัง
ประสานงานความช่วยเหลือจาก C.A.N. H.E.L.P. Thailand ประเทศญี่ ปุ่น เป็ นค่าใช้ จ่ายในหอพักเป็ นเงิน
60,000 บาท และสนับ สนุน เบี ย้ เลีย้ งรายเดื อนเจ้ าหน้ าที่ ดูแลบ้ า นพัก กาสะลอง 111,600 บาท จากผู้มี จิ ต
ศรัทธาชาวไทย
 ในปี นี ม้ ู ล นิ ธิ เกื อ้ กู ล มี อ าสาสมั ค รมาแนะนํ า การ
ทํางานศิลปะประเภทตัดปะกระดาษสี แล้ วให้ เด็กๆ
สร้ างสรรค์ ผ ลงานอย่ างอิ ส ระ ประกอบเป็ นการ์ ด
นําไปวางขายในงานออกร้ านต่างๆ รายได้ นํามาใช้
ซื ้อวัสดุก่อสร้ างห้ องสมุดในบริเวณบ้ านพักกาสะลอง โดยเด็กๆ ร่วมเป็ นอาสาสมัครก่อสร้ างในช่วงปิ ดเทอม

โครงการเกษตรแบบยัง่ ยืน
เป็ นโครงการสนับสนุนโครงการเกษตรในสถานศึกษาหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา เพื่อให้ นกั เรี ยนเห็น
ความสําคัญของการพึง่ ตนเองด้ านอาหาร และได้ ปฏิบตั งิ านทางการเกษตรเป็ นความรู้ในการดํารงชีวิตและประกอบ
อาชีพต่อไป โดยมูลนิธิสนับสนุนให้ แก่หน่วยงานที่ เสนอโครงการได้ เหมาะสม และหน่วยงานผู้รับการสนับสนุน
จะต้ องรายงานผลอย่างน้ อยปี ละ 2ครัง้ เป็ นเวลาอย่างน้ อย 2 ปี
ในปี 2561 ไม่มีโครงการสนับสนุนใหม่
โดยมีโครงการต่อเนื่องจากปี 2560 จํานวน
1 โครงการ คื อ โครงการเลี ย้ งวัว เนื อ้ เพื่ อ
ขยายพัน ธุ์ ดํ าเนิ น การโดยบ้ า นพัก กาสะ
ลอง มู ล นิ ธิ เ กื อ้ กู ล ซึ่ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ใน
โครงการเกษตรผสมผสานภายในบ้ านพัก
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โครงการสนับสน ุนสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
จัดขึ ้นเพื่ อประสานงานความช่วยเหลือในการปรับปรุ งสิ่งแวดล้ อมทางการศึกษาให้ แก่ เด็กและเยาวชน
รวมทังเสริ
้ มสร้ างความเข้ าใจและความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้ องผ่านกิจกรรมร่วมกัน
เนื่องจากประเทศไทยมีจํานวนเด็กลดลง ทําให้ ความขาดแคลนสิ่งแวดล้ อมทางการศึกษาประเภทอาคาร
สถานที่ลดลงเป็ นอย่างมาก ในปี 2561 มูลนิธิพนู พลังได้ ให้ การสนับสนุนสิง่ แวดล้ อมทางการศึกษาในอีกรูปแบบ
หนึง่ คือการฝึ กทักษะทางวิชาชีพระยะสันสํ
้ าหรับนักเรี ยนในโรงเรี ยนห่างไกล
 โรงเรี ยนบ้ านโพซอ อ.แม่สะเรี ยง จ.แม่ฮ่องสอน เป็ นโรงเรี ยนในถิ่นกันดาร อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง ปั จจุบนั
เปิ ดสอนตังแต่
้ ระดับอนุบาลถึงมัธยมปลาย นักเรี ยนที่จบการศึกษาส่วนมากออกไปประกอบอาชีพทังใน
้
ชุมชนและในตัวอําเภอ ผู้บริ หารและอาจารย์ผ้ สู อนล้ วนเห็นตรงกันว่านักเรี ยนควรมีโอกาสฝึ กทักษะอาชีพ
โดยเฉพาะงานช่าง ที่จะเป็ นความรู้ ติดตัวไปใช้ ประกอบอาชีพได้ ทัง้ ในและนอกชุมชน แต่ระยะทางเป็ น
อุปสรรคทําให้ จดั การศึกษาสายอาชีพไม่ได้ คณ
ุ ภาพเท่าที่ต้องการ
 โครงการฝึ กทักษะอาชีพ ระยะสัน้ งานจักรยานยนต์ โรงเรี ยน
บ้ า นโพซอ ริ เริ่ ม โดย อาจารย์ อัฐ พล นาฝั ้น อาจารย์ ผ้ ู สอน
รายวิชาช่างอุตสาหกรรม อยากให้ นกั เรี ยนที่ได้ เรี ยนภาคทฤษฏี
ที่โรงเรี ยนมีโอกาสฝึ กปฏิบตั ิกบั เครื่ องยนต์และอุปกรณ์ จริ ง ซึ่ง
ทางโรงเรี ยนไม่สามารถจัดหาได้ จึงขอความอนุเคราะห์ จาก
วิทยาลัยเทคนิคสารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ร่วมกันจัดการอบรม
ทักษะอาชีพระยะสัน้ งานจักรยานยนต์ เป็ นเวลา 5 วัน ให้ แก่นกั เรี ยนรายวิชาช่างอุตสาหกรรมโรงเรี ยนบ้ าน
โพซอ โดยวิทยาลัยเทคนิคสารภีสนับสนุนครูผ้ สู อน และห้ องฝึ กปฏิบตั พิ ร้ อมอุปกรณ์และเครื่ องยนต์จริง
 นัก เรี ย นระดับ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นบ้ านโพซอ จํ านวน 9 คน ได้ เข้ ารั บ การฝึ กทัก ษะโครงการ
ดังกล่าวในวันที่ 13-18 สิงหาคม 2561 โดยมูลนิธิพนู พลังให้ การสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าที่
พักรวม 15,258 บาท นอกจากจะได้ ฝึกทักษะงานช่างจักรยานยนต์อย่าง
เข้ มข้ นกับเครื่ องยนต์และอุปกรณ์จริ งแล้ ว วิทยาลัยเทคนิคสารภียงั สอน
เพิ่มเติมพิเศษทักษะงานช่างเชื่อมให้ กบั นักเรี ยนทัง้ 9 คนด้ วย
 ปั จจุ บั น โรงเรี ย นบ้ านโพซอยั ง คงจั ด กิ จ กรรมฝึ กทั ก ษะงานช่ า ง
จักรยานยนต์ต่อเนื่องเพิ่มเติมให้ กับนักเรี ยน เช่น นํานักเรี ยนไปฝึ กงาน
ร้ านซ่ อ มจั ก รยานยนต์ ใ กล้ ตั ว อํ า เภอ และนํ า นั ก เรี ย นไปอบรมที่
วิทยาลัยเทคนิคสารภีเป็ นครัง้ ที่ 2 เพื่อเตรี ยมพร้ อมเปิ ดหน่วยรับบริ การ
ซ่อมรถจักรยานยนต์ภายในโรงเรี ยน ซึง่ จะเป็ นแหล่งฝึ กทักษะด้ วยระบบ
พี่สอนน้ องต่อไปในอนาคต
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โครงการท นุ การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง
ปี 2561 มูลนิธิพูนพลังสนับสนุนทุนการศึกษาทุนละ
3,000 บาทต่อปี แก่นกั เรี ยนตังแต่
้ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 จน
จบสูงสุดถึงระดับ ปวส. รวม 246 ทุน ทุนการศึกษาที่ผ้ ูให้
ทุนแจ้ งความประสงค์สนับสนุนต่อเนื่องระดับปริ ญญาตรี
จํ านวน 2 ทุน รวมทัง้ สิน้ 248 ทุน รวมเป็ นเงิ น สนับ สนุน
ทังสิ
้ ้น 813,014.13 บาท
การติ ด ต่ อ ของนั ก เรี ย นในปี นี ้ มี จ ดหมายเข้ ามา
ประมาณ 50 ฉบับ มีการติดต่อทาง facebook และ LINE
เพิ่ ม มากขึน้ เป็ นการพูด คุย ทั่ว ไปและสอบถามเกี่ ย วกับ
ทุนการศึกษา
จํานวนนักเรี ยนทุนการศึกษาต่อเนื่อง ปี การศึกษา 2561
แยกตามจังหวัดและชันเรี
้ ยน
ปี 2561

ป6 ม1 ม2 ม3 ม4 ม5 ม6 ปวช1 ปวช2 ปวช3 ปวส1 ปวส2 อื่นๆ รวม

กทม. และอื่นๆ

0

1

4

2

0

1

0

0

1

0

1

1

1

12

บุรีรัมย์

0

0

0

0

0

1

2

1

1

0

0

0

0

5

กาฬสินธุ์

0

14

17

12

2

3

0

1

1

0

0

1

1

52

มุกดาหาร

0

9

12

10

1

1

1

1

1

1

2

0

0

39

มหาสารคาม

0

13

14

7

3

1

3

3

0

0

0

0

0

44

นครพนม

0

5

8

4

3

1

2

2

0

3

0

0

1

29

สระแก้ ว

0

0

0

1

1

3

1

0

0

3

0

0

0

9

ร้ อยเอ็ด

0

9

11

8

3

3

3

0

0

0

0

0

0

37

สกลนคร

0

0

0

0

0

1

4

0

0

1

2

0

0

8

ศรี สะเกษ

0

0

0

0

0

0

2

1

1

0

0

1

0

5

สุรินทร์

0

0

0

0

0

0

2

1

0

1

0

1

0

5

ยโสธร

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

3

รวม

0

51

66

44

13

17

20

10

5

9

6

4

3 248

5

โครงการท นุ การศึ ก ษาระดับ
อาชี ว ศึ ก ษาและอ ดุ มศึ ก ษา
มูลนิธิพนู พลังจัดให้ มีทนุ การศึกษาสําหรับระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาขึ ้น เพื่อขยายโอกาสในการศึกษาต่อ
ให้ กบั นักเรี ยนขาดแคลนที่ตงใจเรี
ั ้ ยน มีความประพฤติดี ผลการเรี ยนดี หรื อมีความสามารถพิเศษในด้ านต่างๆ และ
มีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองได้ ในระดับหนึง่ โดยมุง่ เน้ นสนับสนุนทุนให้ แก่นกั ศึกษาสายอาชีวศึกษา
การสนับสนุนต่อนักศึกษาแต่ละราย ให้ ทุนเป็ นค่าใช้ จ่ายเพื่อการดํารงชีพระหว่างการศึกษา และค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้ องกับการศึกษา รวมไม่เกินปี ละ 40,000 บาท ทุนนี ้เป็ นทุนการศึกษาให้ เปล่า โดยนักศึกษาจะต้ องรายงาน
ความเป็ นอยู่ ค่าใช้ จ่าย และผลการเรี ยนต่อมูลนิธิทกุ เดือน
ในปี 2561 มู ล นิ ธิ ส นั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาระดับ อาชี ว ศึ ก ษาและอุด มศึ ก ษา จํ า นวนทั ง้ สิ น้ 27 ทุ น รวม
663,323.00 บาท มีนกั เรี ยนทุนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 คน ปวส. 1 คน และ ปวช. 3 คน
รายชื่อนักศึกษาที่ได้ รับการสนับสนุนทุนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปี การศึกษา 2561
ชื่อ
น.ส. อัจฉรา อดุลจิตร์

จังหวัด
พัทลุง

สถานศึกษา

สาขาที่เรียน

ชั้นปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)

5

น.ส. เปมิกา กิตติศักดิ์ยงั่ ยืน

เชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พยาบาลศาสตร์

จบ

นาย พัฒนกิจ สมานมิตร

สุรินทร์

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ช่างยนต์

จบ

น.ส. วิภาดา คงทน

สุรินทร์

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ช่างโยธา

จบ

นาย ภาสกร รัตนิล

สุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ครุศาสตร์บัณฑิต (ดนตรีศึกษา)

4

นาย ยงยศ จารัตน์

สุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรินทร์

วิศวกรรมไฟฟ้า

4

น.ส. ปภาวี สุขสุเดช

ราชบุรี

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

การบัญชี

จบ

นาย แสงสุข หนานศรี

เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การบัญชี

3

นาย กําพล สืบศรี

สุรินทร์

ศึกษาศาสตร์ (นาฏศิลป์)

2

น.ส. บุญศรี ปากกาสีทอง

เชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

การบัญชี

จบ

นาย นันทกฤติ มณฑาธนกุล
น.ส. นภาพร ธิบุตร

ตาก
ลําปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

ปวส.2

วิทยาลัยเทคนิคลําปาง

ช่างเมคคาทรอนิกส์

ปวส.2

6

ชื่อ

จังหวัด

สถานศึกษา

สาขาที่เรียน

ชั้นปี

น.ส. นูรไอนีย์ ยะโกะ

นราธิวาส

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ แพทยศาสตร์

น.ส. พรรษชล ตราชู

สุรินทร์

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

อิเล็กทรอนิกส์

น.ส. สุจิน เลาเลิศ

สุรินทร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศึกษาศาสตร์ (คณิตศาสตร์)

น.ส. จันจิรา สายยศ

สุรินทร์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

เลขานุการ

น.ส. เพชราภรณ์ พงษ์พันธุ์

สุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ศึกษาศาสตร์(วิทยาศาสตร์เคมี)

ด.ญ. สินาภรณ์ ซ่อนกลิ่น

สุรินทร์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

การตลาด

ปวช.2

น.ส. นรีกานต์ แซ่โย่ง

พะเยา

วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิก

สปาและความงาม

ปวช.2

น.ส. ตาลหลู่ จ่ามผอง

นครปฐม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2

น.ส. วิทิตา อุดรโสม

บุรีรัมย์

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปวส.1

นาย พรสวรรค์ โพธิ์พันธ์

สุรินทร์

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ช่างยนต์

ปวช.1

น.ส. ซอลีฮาห บากา

นราธิวาส

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

1

น.ส. อาญีซะฮ์ มีนา

นราธิวาส

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง

การบัญชี

1

นาย ณัฐกุล จินดา

แพร่

วิทยาลัยการอาชีพสอง

ช่างยนต์

ปวส.1

มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง

ภาษาจีน

1

น.ส. ภรณ์ฤทัย วงค์ราษฎร์
น.ส. นัฐวรรณ สายจันทร์

ราชบุรี

กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

2
ปวช.2
2
ปวช.2
2

ช่างไฟฟ้ากําลัง

ปวช.1

นักเรี ยนทุนรุ่นพี่...
น.ส. ชนาภัทร (ดอกรักษ์ ) แพงแก้ ว (คนที่ 2 จากขวามือ)
นักเรี ยนทุนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550-2554)
จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จาก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ปั จจุบนั ทํางานที่
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลสานแว้ อ.ดงหลวง
จ.มุก ดาหาร และเปิ ดคลิ นิ ก ที่ บ้ านในช่ ว งเย็ น และเสาร์
อาทิตย์ ได้ อยูด่ แู ลพ่อแม่ และมีสว่ นช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนของตนเอง

7

รายงานการเงิน ประจําปี 2561
ในรอบปี ที่ผ่านมา มูลนิธิพนู พลังได้ รับเงินบริจาคทังสิ
้ ้น 70 รายการ จากผู้บริจาค 49 ราย เป็ นจํานวนเงิน
ทังสิ
้ ้น 1,301,493.47 บาท เป็ นเงินบริ จาคจากองค์กร C.A.N. H.E.L.P. Thailand 574,541.30 บาท (44.14 %)
เงินบริจาคจากบุคคลทัว่ ไป 726,952.17 บาท (55.86 %)
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
สินทรัพย์

ปี 2561

ปี 2560

1,654,234.27

2,213,492.93

สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

1,654,234.27 2,213,492.93

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคาร ประจํา 24 เดือน

1,303,234.79

1,281,469.01

รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

1,303,234.79 1,281,469.01

รวมสินทรั พย์

2,957,469.06 3,494,961.94

หนีส้ ินและส่ วนของมูลนิธิ
หนีส้ ินหมุนเวียน
ค่าบริ การด้ านบัญชีค้างจ่าย

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

200,000.00

200,000.00

2,750,469.06

3,287,961.94

ส่ วนของมูลนิธิ
ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
รายได้ สงู กว่ารายจ่ายสะสม

รวมส่ วนของมูลนิธิ

2,950,469.06 3,487,961.94

รวมหนีส้ ินและส่ วนของมูลนิธิ

2,957,469.06 3,494,961.94
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โครงการ

รายรั บรายจ่ ายแยกตามโครงการ ปี 2561
รายการ

รายรับ

รายจ่าย

เกษตรแบบยั่งยืน

เงินบริจาค
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม

0.00
14,500.00
14,500.00

0.00
14,500.00
14,500.00

ก่ อสร้ าง

เงินบริ จาค
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

ทุนการศึกษาต่ อเนื่อง

เงินบริ จาค
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริจาค
เงินสมทบจากเงินบริจาคไม่ระบุโครงการ
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม

469,062.00

813,014.13
12,406.20

ทุนการศึกษาอาชีวะ-อุดมศึกษา

สนับสนุนการศึกษาชนเผ่ า

สื่อเพื่อเยาวชน

โครงการอื่นๆ, ไม่ ระบุโครงการ

สํานักงาน

356,358.33
0.00
825,420.33
375,301.17

0.00
825,420.33

เงินบริจาค
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริจาค
เงินสมทบจากเงินบริจาคไม่ระบุโครงการ
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม

310,685.85
0.00
685,987.02

เงินบริ จาค
เงินสมทบจากเงินบริจาคไม่ระบุโครงการ
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม

100,000.00
71,600.00
0.00
171,600.00

เงินบริ จาค
เงินสมทบจากเงินบริจาคไม่ระบุโครงการ
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม

0.00
150,513.70
0.00
150,513.70

150,513.70

เงินบริ จาค
ค่าดําเนินการหักจากเงินบริจาค
เงินสมทบจากสํานักงาน-ให้ โครงการอื่น
ยกยอดมา - ยกยอดไป
รวม

276,250.00

12,528.00
27,625.00
889,157.88
0.00
929,310.88

653,060.88
0.00
929,310.88

เงินบริ จาคเพื่องานสํานักงาน-โครงการอื่น
80,880.30
31,528.01
ดอกเบี ้ยธนาคาร
62,695.22
ค่าดําเนินการโครงการและค่าใช้ จ่ายสํานักง
ยกยอดมา - ยกยอดไป
3,273,461.95
รวม
3,448,565.48

663,323.00
22,664.02
0.00
685,987.02
171,600.00
0.00
171,600.00

0.00
150,513.70

653,060.88
59,535.53
2,735,969.07
3,448,565.48

หมายเหตุ: มูลนิธิหกั 10% ของเงินบริ จาคเป็ นค่าดําเนินการ ยกเว้ นเงินบริ จาคจากองค์กรที่สนับสนุนค่าดําเนินการต่างหากแล้ ว
9

หนึ่งปีของวิ

พฤษภาคม
ในทีส่ ดุ ก็ถงึ วันเปิดเรียน เทอมนี้ตารางเรียนก็คอ่ นข้างแน่น
เลยค่ะ ได้เรียนวิชาเกี่ยวกับแผนก เช่น วิชาภาษา HTML
ภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างสถาปตั ยกรรมคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์ระบบ การบริหารคุณภาพในองค์กร เนื่องจาก
ห้องเรียนยังไม่เดินสายแลนเพราะว่าแผนกคอมพิวเตอร์เพิง่ มีการย้ายตึกเรียน อาจารย์จงึ มอบหมาย
ให้หอ้ งหนูรบั ผิดชอบในการเดินสายแลนห้องทีย่ งั ไม่ได้เดินสายแลน 2 ห้อง หนูมหี น้าทีเ่ ข้าหัวแลนค่ะ
เริม่ จากการปอกเปลือกนอกของสายออก จากนัน้ คลายเกลียว จัดเรียงลําดับสายใหม่ โดยให้เรียงสี
ขาวส้ม ส้ม ขาวเขียว ฟ้า ขาวฟ้า เขียว ขาวนํ้ าตาล นํ้ าตาล และเข้าหัว RJ 45 กับสายแลนค่ะ เป็ น
ครัง้ แรกของทัง้ ห้องทีย่ งั ไม่มปี ระสบการณ์ในการทํางาน ถือว่าได้เรียนรูจ้ ากปญั หานําไปปรับใช้ในการ
ทํางานครัง้ ต่อไปได้คะ่
ชมรมแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ได้คดั เลือกคณะกรรมการชมรมชุดใหม่ในปี การศึกษานี้ หนูได้รบั เลือก
ให้เป็ นเหรัญญิกชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ รูส้ กึ ตื่นเต้นและกลัวด้วยค่ะ เพราะหนูเป็ นคนขีอ้ ายไม่กล้า
แสดงออก แต่หนูกจ็ ะทําหน้าทีใ่ ห้ดที ส่ี ดุ เท่าทีห่ นูจะทําได้คะ่ 😊

ธันวาคม
..... หนูได้ชว่ ยทําสิง่ ประดิษฐ์คนรุน่ ใหม่ทจ่ี ะส่งประกวดในระดับจังหวัดค่ะ เป็ นแอปพลิเคชันระบบคลินิก
พืช 4.0 เป็นระบบวิเคราะห์อาการของโรคพืชต่างๆ ว่ามีลกั ษณะของโรคเป็นอย่างไร ระบบจะประมวลผลว่า
พืชนัน้ เป็นโรคอะไรและต้องทําการรักษาอย่างไร หนูมหี น้าที่
ออกแบบแผ่นพับ แผ่นซีดี และบอร์ดนําเสนอและได้ลงพืน้ ที่
ไปทดลองใช้แอปพลิเคชันระบบคลีนคิ พืช 4.0 กับคุณลุง
ชาวสวนจริงๆ ค่ะ แต่น่าเสียดายการประกวดระดับจังหวัด
นัน้ เราไม่ได้ไปต่อระดับภาค ก็เสียใจนิดหน่อยแต่ถอื ว่าเป็น
ประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับเพือ่ นๆ ในแผนกค่ะ
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มีนาคม
ปิดเทอมนี้หนูวา่ จะทํางาน part-time ทีเ่ ซเว่น
เหมือนทุกปี แต่คุณครูท่ีโรงเรียนเก่าที่หนู เคย
ฝึกงานให้รบั จ๊อบตัดต่องาน เป็นการ site visit
โรงเรียนในโครงการทีท่ มี ถ่ายทําไปถ่ายมา และ
ต้องการคนมาตัดต่อ หนูปิดเทอมพอดีจงึ ได้มา
ช่วยงานค่ะ เป็นคลิปการเปลีย่ นแปลงโรงเรียนทัง้ ระบบโดยใช้นวัตกรรมจากทางโรงเรียนลําปลายมาศ
พัฒนา หนูกต็ ดั ตาม Story ทีเ่ ขาต้องการ ค่อนข้างยากในการเล่าเรือ่ งให้มคี วามแตกต่างและดึงจุดเด่น
ของแต่ละโรงเรียน ความยาวคลิปประมาณ 8-10 นาทีคะ่ โรงเรียนทีห่ นูตดั ต่อ เช่น โรงเรียนวัดอมรวดี
จ.สมุทรสงคราม โรงเรียนโคกทอง จ.ราชบุร ี โรงเรียนวัดสระด่าน จ.สุพรรณบุรี โรงเรียนบ้านกองทูล
จ.เพชรบูรณ์ และยังมีโรงเรียนทีเ่ พิง่ เข้าร่วมโครงการ เป็ นการเล่าวิถที เ่ี ปลีย่ นไปจากเดิม หนูได้ตดั ของ
โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ จ.เพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านสระกุด จ.ขอนแก่น คลิปความยาว 4 นาที ได้นําส่ง
ช่วงนักข่าวพลเมืองช่องไทยพีบเี อส จุดเด่นของโรงเรียน เช่น โรงเรียนบ้านสระกุด มีการเรียนรูผ้ า่ นการ
ปฏิบตั จิ ริงในแปลงเกษตรผสมผสาน เรียนรูง้ านศิลปะจากสีธรรมชาติ และการเรียนทีม่ กี ารนวัตกรรมไป
ั
ใช้ คือ จิตศึกษา พัฒนาปญญาภายใน,
PBL(Problem Based Learning ) หน่วยบูรณาการ, PLC
(Professional Learning Community) ชุมชนแลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ชิ าชีพ คลิปทีห่ นูตดั ได้เผยแพร่คะ่ แต่
ก็ผา่ นการแก้ไขหลายรอบกว่าคลิปจะออกมาสมบูรณ์
... ทัง้ ปิดเทอมนี้หนูกค็ งรับตัดงานทีโ่ รงเรียน เหมือนเป็นฟรีแลนซ์เลยค่ะ และมีเพือ่ นทีเ่ รียนมหา’ลัยมา
จ้างให้ตดั งาน 2-3 งาน หนูกแ็ บ่งเวลานอกเหนือจาก
จ๊อบหลักมาตัดให้เพื่อน 1 เดือนทีต่ ดั งานตอนนี้ได้
ประมาณ 4 คลิปแล้ว เป็ นงานที่ใช้สมองในการคิด
เยอะพอสมควรเลย แต่ ส นุ ก ดีค่ะ กับการถ่ า ยทอด
เรือ่ งราวต่างๆ ไว้ในคลิปวิดโี อ

น.ส. วิทติ า อุดรโสม (วิ) ชัน้ ปวส. ปี ที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรมั ย์
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รับข่ าวสารจากพูนพลังทางอินเทอร์ เน็ต!
สะดวก รวดเร็ วทันเหตุการณ์ สีสนั สวยงาม ไม่เกิดขยะ
สมัครรับข่าวสาร ส่ง e-mail ไปที่ poonpalang-subscribe@yahoogroups.com

หรื อติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของพูนพลังได้ ที่ facebook : มูลนิธิ พูนพลัง
และ เว็บไซต์: www.poonpalang.org
ร่วมพูนพลัง
- ทุนการศึกษาต่อเนื่อง
ทุนละ 3,000 บาท ต่อปี
บริจาคสําหรับ 1 ปี จํานวน

ทุน

บริ จาคสําหรับ 3 ปี จํานวน

ทุน

- ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา
ทุนละ 5,000 บาท จํานวน

ทุน

- สนับสนุนสือ่ เพื่อเยาวชน
ทุนละ 500 บาท จํานวน

ทุน

- (อื่นๆ).........................................
จํานวน
บาท

โดย
เช็คสัง่ จ่าย มูลนิธิพนู พลัง
หรื อ โอนเงินเข้ าบัญชี มูลนิธิพนู พลัง
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนนานาเหนือ
เลขที่บญ
ั ชี 197-0-54978-6
- ธนาคารกรุงไทย
สาขาอนุสาวรี ย์ชยั สมรภูมิ
เลขที่บญ
ั ชี 007-1-30175-5
แล้ วแจ้ งมายังสํานักงาน
(**เงินบริ จาคสามารถนําไปใช้ ลดหย่อนภาษี ได้ **)

ด้ วยกําลังแรงงาน
- ช่วยงานสํานักงาน (งานบัญชี, งานริ เริ่มโครงการ, งานระดมทุน, งานประชาสัมพันธ์ ฯลฯ)
- ร่วมติดต่อสือ่ สารและดูแลนักเรี ยน
- ร่วมเป็ นแรงงานค่าย
- แสดงความคิดเห็น / ร่วมปรับปรุงงาน
มูลนิธิพนู พลัง
47/217 หมูบ่ ้ านสิวลีตวิ านนท์ ถ.สุขาประชาสรรค์ 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2963-1483
website: http://www.poonpalang.org
e-mail: poonpalang@yahoo.com facebook: มูลนิธิ พูนพลัง LINE ID: poonpalang
เมษายน 2551

