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ผู้มีการศึกษาย่อมมีศักยภาพ
ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง

ได้อย่างแท้จริง

ผู้มีการศึกษาย่อมมีศักยภาพ
ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง

ได้อย่างแท้จริง



ในปีงบประมาณ 2557 (1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558)  
มูลนิธิ EDF มีรายรับเพื่อสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาและ
โครงการพัฒนาต่างๆ เป็นจำานวนทั้งสิ้น 91,258,321.72 บาท 
ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ  3.42% จากปีงบประมาณ 2556 โดยแบ่งเป็น
รายรับจากภายในประเทศ จำานวน 66,022,672.92 บาท (เพ่ิม
ข้ึน 2.77% จากปีงบประมาณ 2556) และรายรับจากต่างประเทศ 
25,235,648.80 บาท (เพ่ิมข้ึน 5.15% จากปีงบประมาณ 2556)

ด้วยจุดแข็งด้านประสบการณ์การทำางานเพ่ือพัฒนาการศึกษา
แก่เด็ก และเยาวชนด้อยโอกาส มาเป็นเวลายาวนาน รวมถึง
ความเข้มแข็งของเครือข่าย โรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และอาสาสมัคร ในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมถึงความน่าเชื่อ
ถือ และโปร่งใสในการดำาเนินงาน  ทำาให้มูลนิธิ EDF ยังคงได้รับ

ความไว้วางใจ จากทั้งภาคประชาชน และภาคธุรกิจ ผ่านการสนับสุนน โครงการทุนการศึกษา และโครงการพัฒนา
ต่างๆ  เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังเด็ก และเยาวชนด้อยโอกาส 

โดยในปี 2557 มูลนิธิ EDF ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริจาคหลักๆ ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำา
ประเทศไทย 4.9 ล้านบาท มูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศไทย) 3.18 ล้านบาท สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย 2.97 
ล้านบาท บริษัทหลักทรัพย์บาร์เคลย์แคปปิตอล 2 ล้านบาท บริษัทหลักทรัพย์ยูบีเอส 2 ล้านบาท บริษัทเหล็กสยาม
ยามาโตะ 1 ล้านบาท และบริษัทซีโน แปซิฟิคเทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) 1 ล้านบาท เป็นต้น

บทสรุปผู้บริหาร



สรรเพชร นิลรัตน์

กรรมการผู้จัดการ
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)

นอกจากนี้ มูลนิธิ EDF ยังได้รับรางวัล คนดีต้นแบบ "คุณธรรมไทย” ประจำาปี 2557 ซึ่งเป็น
รางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสาธารณชน และสังคมไทย จัดขึ้นโดยสมาคม
สหพันธ์คนพิการในประเทศไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อน้อมรำาลึกวันคล้ายวันพระราช
สมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ” ซึ่งถือเป็นอีก
หนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเราในปีนี้

สำาหรับผลการดำาเนินงานโครงการทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิ EDF 
ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสไปแล้ว 333,276 ทุน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 
530,409,799 บาท ครอบคลุมพื้นที่ 51 จังหวัดของประเทศไทย

สำาหรับแผนงานในปีงบประมาณ 2558 นอกเหนือจากการพัฒนาโครงการ 
ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และสภาพปัญหาที่ซับซ้อน รวมถึง
การขยายขอบเขตของผู้ ได้รับผลประโยชน์ ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
แล้ว มูลนิธิ EDF ยังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพในการระดมทรัพยากร 
และกิจกรรมประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ๆ เพื่อขยายฐานผู้สนับสนุนโครงการ
และผู้บริจาค ทั้งจากภายในประเทศ และต่างประเทศ ให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย



การระดมทรัพยากรถือเป็นกิจกรรมหลักที่มูลนิธิ EDF ให้ความสำาคัญ โดยในปีงบประมาณ 2557 มูลนิธิ EDF มีรายรับทั้งสิ้น 91,258,321.72 บาท เพิ่มขึ้น 3.42% จากปี 2556  แบ่งเป็น 
รายรับโครงการทุนการศึกษา 48,667,619.32 บาท เพิ่มขึ้น 2.29%  จากปี 2556  รายรับโครงการพัฒนาต่างๆ 41,979,913.64 บาท เพิ่มขึ้น 7.55% จากปี 2556  และรายรับอื่นๆ จำานวน 
610,788.76 บาท โดยมีสัดส่วนรายรับจากกิจกรรมระดมทรัพยากรภายในประเทศไทย เป็นจำานวนทั้งสิ้น 66,022,672.92 บาท คิดเป็นสัดส่วน 72.85% ของรายรับทั้งหมดในปีงบประมาณ 
2557

สำาหรับในปีงบประมาณ 2557  มูลนิธิ EDF ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากท้ังภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ 
และร่วมจัดกิจกรรมพิเศษ รวมถึงแคมเปญต่างๆ เพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์ และระดมทรัพยากร ให้แก่โครงการต่างๆ ของมูลนิธิ EDF 
โดยกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และระดมทรัพยากร เด่นๆ ในปีนี้ ได้แก่ 

  โครงการ “One for One” โดย TOMS โดยทุกๆ การซื้อรองเท้า TOMS หนึ่งคู่ TOMS จะมอบรองเท้าอีกหนึ่งคู่
  แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาสหนึ่งคน แบบ Matched Giving Program 
  โครงการ “วิ่งเพื่อน้อง ครั้งที่ 10” หรือ “Hotel Charity Run 2014” 
  จัดโดย 13 โรงแรมชั้นนำาในเครือ Starwood Hotels & Resorts 
  โครงการกอล์ฟการกุศล “JAL Mileage Bank Charity Golf” จัดโดยแจแปนแอร์ไลน์ 
   โครงการ “บางระจันสามัคคี” จัดโดยช่อง 3 และละครบางระจัน โดย บริษัทบรอดคาซท์ไทยเทเลวิชั่น
   โครงการ “คนไทยขอมือหน่อย” ปี 2 จัดโดย สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
   โครงการ “31 Baht or More Can Make a Difference” จัดโดย Baskin Robbins 
   โครงการ “มิด-เยียร์ ว้าว! เซลล์” (Mid-Year Wow! Sale) จัดโดยศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21
   โครงการ “คนละ Hand We Can Help 2014” จัดโดยบริษัท ทีซีซี แลนด์ จำากัด
   กิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลในวันแห่งความรัก ในประเทศญี่ปุ่น จัดโดยบริษัท MS&AD Insurance Group Holdings
   กิจกรรมสมุดทำามือ "เขียนคำาแทนใจส่งไปให้น้อง" สนับสนุนพ้ืนท่ีการจัดกิจกรรมโดย งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ คร้ังท่ี 42
   โครงการบริจาคทุนการศึกษา และสนับสนุนพื้นที่วางกล่องรับบริจาคโดย MUJI Retail ประเทศไทย 
  โครงการสนับสนุนพื้นที่วางกล่องรับบริจาคในร้านกาแฟ Cafe Amazon 160 สาขา 
  ในศูนย์บริการ น้ำามัน ปตท. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
  โครงการสนับสนุนพื้นที่วางกล่องรับบริจาคในร้านกาแฟอินทนิล 91 สาขา
  ในศูนย์บริการน้ำามันบางจาก ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

บทสรุปการระดมทรัพยากร ปีงบประมาณ 2557





ตารางที่ 1: เปรียบเทียบตัวเลขรายรับทั้งหมดระหว่างปีงบประมาณ 2556-2557
ตารางท่ี 3: จำ นวนทุนการศึกษาแยกตามประเภทโครงการ ปีการศึกษา 2557

ตารางท่ี 4: แหล่งท่ีมาของรายรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557

ตารางที่ 2: จำ นวนทุนการศึกษาแยกตามระดับชั้นเรียนของผู้รับทุน 
 ปีการศึกษา 2557

ข้อมุลเชิงสถิติ

 ทุนการศึกษา 48,667,619.32 บาท
 โครงการพัฒนา 41,979,913.64 บาท
 รายรับอื่นๆ 610,788.76  บาท

 รวม 91,258,321.72 บาท

 รายบุคคล 1,691 ราย 4,426 ทุน
 องค์กร/บริษัท 138 ราย 3,489 ทุน

 รวม 1,829 ราย 7,915 ทุน

 รายบุคคล 1,839 ราย 2,902 ทุน
 องค์กร/บริษัท 247 ราย 1,186 ทุน

 รวม 2,086 ราย 4,088 ทุน

 ทุนนักเรียนยากจน ม.ต้น 9,522 ทุ น 
 ทุนนักเรียนยากจน ม.ปลาย/อาชีวศึกษา 309 ทุน
 ทุนนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 239 ทุน
 ทุนเด็กกำาพร้า 3 จังหวัดชายแดนใต้ 892  ทุน
 ทุน AWC สำาหรับนักเรียนหญิง 498  ทุน
 ทุนมูลนิธิผู้มีเมตตา 77  ทุน
 ทุนนักเรียนครอบครัวประมง จ.สงขลา 460  ทุน
 ทุนการศึกษาอื่นๆ 6  ทุน

 รวม 12,003 ทุน

 มัธยมศึกษาตอนต้น 9,891 ทุน
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ อาชีวศึกษา 1,066 ทุน
 ประถมศึกษา 907 ทุน
 อุดมศึกษา 90 ทุน
 ก่อนประถมวัย 46 ทุน
 อื่นๆ  3 ทุน

 รวม 12,003 ทุน

ปีงบประมาณ 2557

ผู้บริจาคในประเทศ

ผู้บริจาคต่างประเทศ

 ทุนการศึกษา 47,579,272.85 บาท
 โครงการพัฒนา 39,031,671.07 บาท
 รายรับอื่นๆ 1,631,980.94 บาท

 รวม 88,242,924.86 บาท

ปีงบประมาณ 2556



ตารางที่ 5: แสดงงบประมาณสนับสนุนโครงการ
พัฒนาประเภทต่างๆ และจำ นวนผู้ได้รับผล
ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2557

พื้นที่ดำ เนินงาน

 ส่งเสริมสุขภาพ 
 เกษตร และส่งเสริม

 การฝึกอาชีพ
 ส่งเสริมการศึกษา

 และพัฒนา
 ศักยภาพนักเรียน

 ท่องเที่ยว
 เชิงการศึกษา

 โครงการของขวัญ
 เด็กนักเรียน

 ความร่วมมือและ
 การพัฒนาระหว่าง
 ประเทศ

 รวม

4,747,096
1,484,400

18,560,440.99

1,123,654.75

711,206.44

15,353,115.46

41,979,913.64

149
42

189

10

74

-

464

34,800
12,900

29,588

5,770

346

5,904

89,308

เงินสนับสนุน
(บาท)ประเภทโครงการ

จำานวน
โรงเรียน 

จำานวน
นักเรียน

ครอบคลุมพื้นที่ 
51 จังหวัด

ภาคตะวันตก 
3 จังหวัด

ภาคเหนือ 7 จังหวัด

ภาคใต้  7 จังหวัด

ภาคกลาง 12 จังหวัด

 ตาก   

 กาญจนบุรี

 เพชรบุรี

 เชียงใหม่  เชียงราย  ลำาพูน  ลำาปาง  แพร่  พะเยา  อุตรดิตถ์ 

 สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช   ปัตตานี   ยะลา  

 นราธิวาส   สงขลา   ภูเก็ต

 กรุงเทพมหานคร  ปทุมธานี  นครนายก  อยุธยา  ชัยนาท  สุพรรณบุรี 

 พิจิตร  นครสวรรค์  กำาแพงเพชร  เพชรบูรณ์   อุทัยธานี  พิษณุโลก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

 กาฬสินธุ์ 

 ขอนแก่น 

 ชัยภูมิ 

 นครพนม 

 นครราชสีมา 

 บึงกาฬ 

 บุรีรัมย์ 

 มหาสารคาม 

 มุกดาหาร

 ยโสธร

 ร้อยเอ็ด 

 เลย 

 สกลนคร 

 สุรินทร์ 

 ศรีสะเกษ 

 หนองคาย 

 หนองบัวลำาภู 

 อุดรธานี 

 อุบลราชธานี 

 อำานาจเจริญ

ภาคตะวันออก
2 จังหวัด

 ระยอง 

 ปราจีนบุรี



งานพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย
โครงการทุนการศึกษา  โครงการพัฒนาต่างๆ
โครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของเด็ก และเยาวชนด้อยโอกาส
ในประเทศไทย เพื่อให้เด็กๆ เหล่านั้นมี “ภูมิคุ้มกันความยากจน” 
และมี “หลักประกันอนาคตท่ีดี” เพ่ือท่ีจะสามารถนำาพาตนเอง และ
ครอบครัวให้หลุดพ้นจาก “วงจรแห่งความยากไร้” ได้อย่างย่ังยืน 
โดยในปัจจุบันโครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF ครอบคลุม
กลุ่มเด็กนักเรียนด้อยโอกาสในทุกระดับช้ัน ต้ังแต่ก่อนประถมวัย 
จนถึงระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมีโครงการทุนการศึกษา
พิเศษ เพื่อส่งเสริมเด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ และทุน
การศึกษา “ใต้ฟ้าเดียวกัน” เพ่ือเด็กกำาพร้าท่ีได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิ EDF  ได้มอบทุนการ
ศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยไปแล้ว 333,276 ทุน 
รวมเป็นมูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น 530,409,799 บาท เฉพาะปี
การศึกษา 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิ EDF ได้จัดสรรทุนการศึกษา
แก่เด็กด้อยโอกาสในระดับชั้นต่างๆ ไปแล้วเป็นจำานวน 12,003 
ทุน รวมเป็นมูลค่าทุนการศึกษาท้ังส้ิน 29,800,799 บาท 

นอกเหนือจากโครงการทุนการศึกษาแล้ว มูลนิธิ EDF ยังได้ริเริ่ม
โครงการพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ให้แก่เด็กนักเรียน
ในพื้นที่ชนบทห่างไกล โดยใช้ตัวแบบ “โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนา” หรือ “School Based Development Model” เพื่อใช้
โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโครงการ โดยมีเด็กนักเรียน
เป็นส่ือกลาง เพ่ือขยายออกไปสู่ครอบครัว และชุมชน โดยทุกๆ 
โครงการ จะมุ่งเน้นไปที่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development) การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Par-
ticipation) และการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ 
(Capacity Building) เป็นหัวใจสำาคัญ โดยโครงการพัฒนาการ
ศึกษา ของมูลนิธิ EDF มีดังต่อไปนี้

โครงการพัฒนาการศึกษา และศักยภาพผู้เรียน
เพ่ือส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ท้ังใน และนอกห้องเรียน 
เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถเรียนรู้ ได้อย่างเต็มศักยภาพ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี เช่น การปรับปรุงอาคารสถานที่ อุปกรณ์การ
เรียนการสอน และสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ได้แก่ ห้องสมุด ห้องน้ำา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโครงการจักรยานยืมเรียน 

โครงการพัฒนาการศึกษา และศักยภาพผู้เรียน ในปีงบประมาณ 
2557 ได้แก่ โครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน 
(MPID) โครงการท่องโลกใบใหญ่ด้วยไอที (Education Tech-
nology Support Project)  โครงการ Regional Professional 
Development Workshop for Primary Level Teachers of 
English และ English Access Microscholarship Program   
โครงการ จักรยานเพื่อน้อง โดยบริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง 
(ไทยแลนด์) โครงการไทยไซเบอร์คิดส์ Thai Cyber Kids และ
โครงการ Internet Friendship School เป็นต้น

โครงการเกษตร และส่งเสริมทักษะอาชีพ
เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรกรรม และส่งเสริมทักษะอาชีพใน
โรงเรียนที่ขาดแคลน  เพื่อปลูกฝัง และส่งเสริมทักษะอาชีพด้าน
เกษตรกรรม หรืออาชีพอื่นๆ ให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อให้สามารถ
นำาไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้ในอนาคต 
นอกจากนี้ผลผลิตจากโครงการยังสามารถนำาไปใช้ในโครงการ
อาหารกลางวันของโรงเรียน และสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้แก่
เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้อีกทางหนึ่ง 

โครงการเกษตร และส่งเสริมทักษะอาชีพ ในปีงบประมาณ 2557 
ได้แก่ โครงการเกษตรแลกเปลี่ยนเพ่ืออาหารกลางวัน (Barter 
Between Brothers) และโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งโครงการ 
(One School One Project) เป็นต้น



โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยมีสุขภาวะที่ดี และสุขภาพที่แข็งแรงทั้ง
ร่างกาย และจิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้เด็กๆ สามารถเรียน
รู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นตัวแทนเผยแพร่ความ
รู้ ในการดูแลสุขภาพ และสุขอนามัยที่ถูกต้อง ไปสู่ครอบครัว และ
ชุมชน ได้ต่อไป

โครงการส่งเสริมสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2557 ได้แก่ โครงการ 
TOMS One for One เพื่อมอบรองเท้า TOMS จำานวนกว่า 
30,000 คู่ ให้แก่เด็กนักเรียนท่ีขาดแคลนในจังหวัดสุรินทร์ พร้อม
จัดการอบรมการดูแลสุขอนามัยของเท้าท่ีถูกต้อง และโรคต่างๆ ท่ี
เกิดจากการไม่สวมรองเท้า ให้แก่เด็กนักเรียน ท่ีเข้าร่วมโครงการ  

โครงการท่องเที่ยวเชิงการศึกษา
สนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ท้ัง
ชาวไทย และชาวต่างประเทศ เพ่ือเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพื่อเด็ก และโรงเรียนในพื้นที่ชนบทห่างไกลของมูลนิธิ EDF 
รวมถึง การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ภาษา และ
วิถีการดำาเนินชีวิต ผ่านกิจกรรมการใช้ชีวิตร่วมกับ ชาวบ้านใน
ชุมชน 

โดยในปีงบประมาณ 2557 มีมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจำานวน
ทั้งสิ้น 3 แห่ง ให้ความสนใจส่งนักศึกษา เพื่อร่วมกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงการศึกษากับมูลนิธิ EDF ได้แก่ มหาวิทยาลัยวา
กายาม่า (Wakayama University) มหาวิทยาลัยริทสึเมอิคัง
เอเชียแปซิฟิค (Ritsumeikan Asia Pacific University - APU), 
ประเทศญี่ปุ่น และ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (Washington Uni-
versity)  ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ มูลนิธิ EDF ยังได้
จัดการแข่งขันกีฬา และนันทนาการแบบญี่ปุ่น หรือ ‘อุนโดไก’ 
(Undokai) ขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี อีกด้วย



โครงการเด่น ปีงบประมาณ 2557

โครงการทุนบูรณาการเพ่ือเด็ก โรงเรียน และชุมชน (MPID)
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียน 
และชุมชนชาวประมงในพื้นที่ 3 อำาเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่  
อ.เมืองสงขลา อ.สทิงพระ และ อ.สิงหนคร  โดยใช้ตัวแบบ 
“โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา” ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนโดยรอบ และอาศัยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้อง และมี
ส่วนได้เสียกับโครงการทุกกลุ่ม (Stakeholder Engagement) 
เช่น โรงเรียน คนในชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการผนึกกำาลัง และความคิดสร้างสรรค์ระหว่าง
คนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนตนเอง ได้อย่างสอดคล้องกับวิถีดั้งเดิมมากที่สุด ภาย
ใต้กรอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้
รับการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงได้รับโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ และทักษะวิชาชีพต่างๆ ผ่านกิจกรรม ทั้งใน และนอก
หลักสูตร เช่น การปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน และระบบ
สาธารณูปโภคในโรงเรียน การอนุรักษ์วัฒนธรรมการรำามโนราห์ 
โครงการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น โครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน และโครงการอื่นๆ ตามที่โรงเรียนและชุมชนได้
ร่วมกันเสนอ และเห็นชอบร่วมกัน

โครงการ English Access Microscholarship Program 
เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจำาประเทศไทย และ มูลนิธิ EDF เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพของเด็กนักเรียน ท่ีมีความมุ่งม่ันต้ังใจท่ีจะพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของตนเอง ให้ ได้รับประสบการณ์การเรียนภาษา
อังกฤษนอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรมการทัศนศึกษา หรือ การ
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้
วัฒนธรรม และทักษะการใช้ภาษาที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษา 
การพัฒนาบุคลิกภาพ การกล้าแสดงออก และสามารถนำา
ความรู้ภาษาอังกฤษที่ได้ เพื่อใช้ต่อยอดการเรียนรู้ ในระดับที่สูง
ขึ้น หรือนำาไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต โดยในปีงบประมาณ 
2557 มีนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้า
ร่วมโครงการจำานวนทั้งสิ้น 84 คน  



โครงการ Thai Cyber Kids
เพื่อตอบสนองต่อการขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการเรียน
การสอนของโรงเรียนในพื้นที่ชนบท ดังนั้น บริษัทอัลคาเทล 
ลูเซ่น (ประเทศไทย) ร่วมกับมูลนิธิ EDF จึงให้การสนับสนุน
งบประมาณแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนจำานวน 3 แห่ง  ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการ “Thai Cyber Kids” เพื่อ
มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และจัดการอบรม E-Learning 
E-Commerce การผลิตสื่อวีดีทัศน์ และสื่อดิจิทัล ให้แก่เด็ก
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาส
ในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่
นักเรียน และครู  เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะ 
ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้
สามารถก้าวทัน เศรษฐกิจยุคดิจิทัล (Digital Economy) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ
มูลนิธิ EDF

พันเอก สมคิด ศรีสังคม

ประธานกรรมการ
คุณเทรุมาสะ อาคิโอะ

รองประธานกรรมการ
คุณอุดร ตันติสุนทร

กรรมการ

ดร. พนม พงษ์ไพบูลย์

กรรมการ
ดร. ธงชัย ชิวปรีชา

กรรมการ
คุณชาติชาย เย็นบำารุง

กรรมการ

คุณศักดา ศรีสังคม

กรรมการ
คุณนาถฤดี นาครวาจา

กรรมการ, เลขานุการ 
และเหรัญญิก

คุณสรรเพชร นิลรัตน์

กรรมการผู้จัดการ



รายนามผู้สนับสนุนหลัก ปีงบประมาณ 2557 

 สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย
 บริษัทหลักทรัพย์ยูบีเอส จำากัด
 บริษัทหลักทรัพย์บาร์เคลย์แคปปิตอล จำากัด
 ยูนิซิตี้ เมคไลฟ์เบทเทอร์
 มูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศไทย)
 สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำาประเทศไทย
 บจก.ซีโน แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) 
 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำากัด 
 ม.ร. อัลเบิร์ต ลอริแดน
 กลุ่มโรงแรมในเครือสตาร์วูด
 มูลนิธิแมทเทล
 บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จำากัด
 กลุ่มกรีนคลับ
 บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำากัด 
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
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