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ในปีงบประมาณ 2558 (1 เมษายน 2558-31 มีนาคม 2559) มูลนิธิ EDF มีรายรับ
เพื่อสนับสนุนโครงการทุนการศึกษา และโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นจำานวนทั้งสิ้น 
90,001,766.69 บาท ซึ่งลดลงประมาณ 1.38% จากปีงบประมาณ 2557 โดยแบ่ง
เป็นรายรับจากภายในประเทศ จำานวน 65,783,153.48 บาท (ลดลง 0.36% จาก
ปีงบประมาณ 2557) และรายรับจากต่างประเทศ 24,218,613.21 บาท (ลดลง 4.03% 
จากปีงบประมาณ 2557)

โดยในปีงบประมาณ 2558 มูลนิธิ EDF ยังคงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก            
ผู้บริจาคหลักๆ ได้แก่ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 14.12 
ล้านบาท บริษัท เอ็มพี จี11 (ประเทศไทย) จำากัด 8.85 ล้านบาท บริษัทซีโน แปซิฟิคเทรดด้ิง 
(ไทยแลนด์) 4.62 ล้านบาท มูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศไทย) 3.73 ล้านบาท บริษัทหลักทรัพย์
บาร์เคลย์แคปปิตอล 2.66 ล้านบาท  สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย 2.47 ล้านบาท 
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำาประเทศไทย 1.69 ล้านบาท  และ บริษัทหลักทรัพย์
ยูบีเอส 1.32 ล้านบาท เป็นต้น
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สรรเพชร นิลรัตน์

กรรมการผู้จัดการ
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)

สำาหรับผลการดำาเนินงานโครงการทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ท่ีผ่านมา มูลนิธิ EDF ได้มอบ
ทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในโครงการต่างๆ  เป็นจำานวนทังสิ้น 10,950 ทุน
ใน 2,156 โรงเรียน จาก 58 จังหวัดทั่วประเทศไทย รวมเป็นมูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น 
27,923,400 บาท  ส่งผลให้ตลอดระยะเวลา 28 ปี มูลนิธิ EDF ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กด้อย
โอกาสไปแล้วทังสิ้น 344,226 ทุน รวมเป็นมูลค่า 558,333,199 บาท ครอบคลุมพื้นที่ 5,392 
โรงเรียน ทั่วประเทศไทย

นอกเหนือจากโครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยแล้ว มูลนิธิ EDF ยัง
ได้ขยายขอบเขตความช่วยเหลือด้านการศึกษา ไปยังประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้มอบทุนการศึกษา
จำานวน 6,088 ทุน ให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง รวมมูลค่าทุนการ
ศึกษาทั้งสิ้น 15,306,852.01 บาท



บทสรุปการระดมทรัพยากร
ปีงบประมาณ 2558

บทสรุปการระดมทรัพยากร ปีงบประมาณ 2558 (1 เมษายน 2558-31มีนาคม 2559)

สำาหรับภาพรวมการระดมทรัพยากรของมูลนิธิ EDF ในปีงบประมาณ 2558 มูลนิธิ EDF มีรายรับท้ังส้ิน 90,001,766.69 บาท
ลดลง 1.38% จากปี 2557  แบ่งเป็น รายรับโครงการทุนการศึกษา 51,173,447.89 บาท เพิ่มขึ้น 5.15% จากปี 2557 
รายรับโครงการพัฒนาต่างๆ 38,584,357.97 บาท ลดลง 8.09% จากปี 2557  และรายรับอื่นๆ จำานวน 243,960.83 
บาท โดยมีสัดส่วนรายรับจากกิจกรรมระดมทรัพยากรภายในประเทศไทย เป็นจำานวนทั้งสิ้น 65,783,153.48 บาท คิดเป็น
สัดส่วน 73.09% ของรายรับทั้งหมดในปีงบประมาณ 2558

ในปีงบประมาณ 2558  มูลนิธิ EDF ขอขอบคุณผู้สนับสนุน และผู้บริจาค ทั้งภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ ที่ได้
ให้ความอนุเคราะห์ และร่วมจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ และระดมทรัพยากร ให้แก่มูลนิธิ EDF โดย
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และระดมทรัพยากร เด่นๆ ในปีนี้ ได้แก่ 

 กิจกรรม “เลย์คืนรอยยิ้มสู่สังคม” จัดโดย บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำากัด
 งานครบรอบ 18 ปี ของบริษัท “ตือ” จำากัด และการงานเปิดตัวหนังสือโฟโต้บุ๊คแห่งแรงบันดาลใจ “TUE” (ตือ)
 กิจกรรมส่งเสริมการขาย “ทุกการบริจาค 100 บาท รับส่วนลด 10%” สนับสนุนโดย MUJI Retail (Thailand)
 งานแฟนมีตติ้งเนื่องในงานวันเกิด คุณมิว นิษฐา จิรยั่งยืน นักแสดงช่อง 3 เพื่อช่วยน้องๆ 3  จังหวัดชายแดนใต้
 งานแฟร์การกุศล “คอร์มาร์เก็ต" (Core Market) จัดโดยกลุ่มเยาวชน “แชร์ริต้ี” และ บริษัทโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์

  จำากัด (มหาชน)
 กิจกรรม Staff Charity Day โดยบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม “เทสโก้ โลตัส”
 งาน “ครบรอบ 45 ปี ซีโน-แปซิฟิค เติมฝัน ปันน้ำาใจ” โดย บริษัทซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง จำากัด
 กิจกรรม “One Day Without Shoes” ณ Em Quartier Park จัดโดย TOMS
 กอล์ฟการกุศล จัดโดย เจแปนแอร์ไลน์ (JAL Millage Bank Charity Golf 2015) สมาคมชาวจังหวัดฟุกุโอกะ 

 ประจำาประเทศไทย และ สมาคมชาวจังหวัดนาระ 
 งาน “คนไทยขอมือหน่อย ปี3” จัดโดย สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 กิจกรรมชักกะเย่อ 3 ทางเพ่ือการกุศล Fight For Faith : ร้อยพลัง หน่ึงศรัทธา ศิลปากร จัดโดยกลุ่มนักศึกษา 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 คอนเสิร์ตการกุศล “5 STEPS TO SUCCESS” เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปี IFITIS&FINE GROUP 
 คอนเสิร์ตการกุศลของศิลปินชาวญี่ปุ่นจากฮิโรชิม่า “Oosedo Chishima” จัดโดย คลับไทยแลนด์ ร่วมกับ

 สยามดนตรียามาฮ่า
 กิจกรรม Matched Giving Program โดยบริษัท ฟิเดลิตี้ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
 กิจกรรมการกุศล “คนหล่อ ขอตังค์หน่อย” เพ่ือเด็กกำาพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดย กลุ่มนักเรียนไทย

 ในบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 งานสัมมนา “Eduzones Expo 2015 ช้ี ชัด อนาคต” จัดโดย บ.ไอเอดดูเคชั่น โซน จำากัด เพื่อเด็กกำาพร้า 3  

 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 งานครบรอบ 14 ปี บริษัทซัมมิท ควีน จำากัด
 กิจกรรม “ฟุตบอลการกุศล” เพื่อเด็กกำาพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดยผู้บริจาคทุนมูลนิธิ EDF
 โครงการเสื้อยืดการกุศลช่วยเหลือน้องๆ 3 จังหวัดชายแดนภายใต้ โดย Full Basket House
 กิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์ ในงานสัมมนาของมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประจำาประเทศไทย
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ตารางที่ 1: เปรียบเทียบตัวเลขรายรับทั้งหมดระหว่างปีงบประมาณ 2557-2558

ตารางที่ 3: จำ นวนทุนการศึกษา
 แยกตามประเภทโครงการ
 ปีการศึกษา 2558

ตารางที่ 2: จำ นวนทุนการศึกษาแยกตาม
 ระดับชั้นเรียนของผู้รับทุน 
 ปีการศึกษา 2558

 ทุนการศึกษา 51,173,447.89 บาท
 โครงการพัฒนา 38,584,357.97 บาท
 รายรับอื่นๆ 243,960.83 บาท

 รวม 90,001,766.69 บาท

 ทุนนักเรียนยากจน ม.ต้น 8,127 ทุ น 
 ทุนนักเรียนยากจน ม.ปลาย/อาชีวศึกษา 658 ทุน
 ทุนนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกต ิ 275 ทุน
 ทุนเด็กกำาพร้า 3 จังหวัดชายแดนใต้ 930  ทุน
 ทุน AWC สำาหรับนักเรียนหญิง 420  ทุน
 ทุนมูลนิธิผู้มีเมตตา 71  ทุน
 ทุนนักเรียนครอบครัวประมง จ.สงขลา 460  ทุน
 ทุนการศึกษาอื่นๆ 9  ทุน

 รวม 10,950 ทุน

 มัธยมศึกษาตอนต้น 8,621 ทุน
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ อาชีวศึกษา 1,309 ทุน
 ประถมศึกษา 901 ทุน
 อุดมศึกษา 85 ทุน
 ก่อนประถมวัย 34 ทุน

 รวม 10,950 ทุน

ปีงบประมาณ 2558
 ทุนการศึกษา 48,667,619.32 บาท
 โครงการพัฒนา 41,979,913.64 บาท
 รายรับอื่นๆ 610,788.76  บาท

 รวม 91,258,321.72 บาท

ปีงบประมาณ 2557
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ตารางที่ 5: แสดงงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาประเภทต่างๆ และจำ นวนผู้ได้รับผลประโยชน์  
 ปีงบประมาณ 2558

ตารางที่ 4: แหล่งที่มาของรายรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558

 รายบุคคล 1,708 ราย 4,489 ทุน
 องค์กร/บริษัท 182 ราย 3,385 ทุน

 รวม 1,890 ราย 7,874 ทุน

 รายบุคคล 1,412 ราย 2,099 ทุน
 องค์กร/บริษัท 228 ราย 977 ทุน

 รวม 1,640 ราย 3,076 ทุน

 ส่งเสริมสุขภาพ 
 เกษตร และส่งเสริม

 การฝึกอาชีพ
 ส่งเสริมการศึกษา

 และพัฒนา
 ศักยภาพนักเรียน

 ท่องเที่ยว
 เชิงการศึกษา

 โครงการของขวัญ
 เด็กนักเรียน

 ความร่วมมือและ
 การพัฒนาระหว่าง
 ประเทศ

 รวม

11,312,801.78
1,188,100

17,821,044.20

973,269.54

267,799.30

7,021,343.15

38,584,357.97

431
36

144

8

15

158

792

88,400
10,800

31,075

2,300

1,617

6,577

140,769

เงินสนับสนุน
(บาท)ประเภทโครงการ

จำานวน
โรงเรียน 

จำานวน
นักเรียน

ผู้บริจาคในประเทศ

ผู้บริจาคต่างประเทศ



พื้นที่ดำ เนินงาน
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ครอบคลุมพื้นที่ 
58 จังหวัด

ภาคใต้ 9 จังหวัด

 สุราษฎร์ธานี   นครศรีธรรมราช  

 ปัตตานี   ยะลา   นราธิวาส  

 สงขลา   กระบี่   พัทลุง   ตรัง

พื้นที่ดำ เนินงาน

ภาคตะวันตก 
5 จังหวัด

 ตาก   
 กาญจนบุรี
 เพชรบุรี
 ราชบุรี
 ประจวบคีรีขันธ์

ภาคเหนือ 8 จังหวัด
 เชียงใหม่   เชียงราย   ลำาพูน   ลำาปาง  

 น่าน   แพร่   พะเยา   อุตรดิตถ์ 
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ภาคตะวันออก 4 จังหวัด

  ฉะเชิงเทรา    ปราจีนบุรี
  ระยอง    ชลบุรี

ภาคกลาง 12 จังหวัด

  กรุงเทพมหานคร    สมุทรปราการ    ปทุมธานี    นครปฐม  

  นครนายก    ชัยนาท    สุพรรณบุรี    พิจิตร    นครสวรรค์ 

  กำาแพงเพชร    เพชรบูรณ์    พิษณุโลก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

 กาฬสินธุ์ 

 ขอนแก่น 

 ชัยภูมิ 

 นครพนม 

 นครราชสีมา 

 บึงกาฬ 

 บุรีรัมย์

 มหาสารคาม 

 มุกดาหาร

 ยโสธร

 ร้อยเอ็ด 

 เลย 

 สกลนคร 

 สุรินทร์

 ศรีสะเกษ 

 หนองคาย 

 หนองบัวลำาภู 

 อุดรธานี 

 อุบลราชธานี 

 อำานาจเจริญ



งานพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย

งานพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2558 (1 เมษายน 2558-31มีนาคม 2559)
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โครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF มีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง
เสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของเด็ก และเยาวชน
ด้อยโอกาสในประเทศไทย เพ่ือให้เด็กๆ เหล่าน้ันมี “ภูมิคุ้มกัน
ความยากจน” และมี “หลักประกันอนาคตที่ดี” เพื่อที่จะ
สามารถนำาพาตนเอง และครอบครัวให้หลุดพ้นจาก “วงจร
แห่งความยากไร้”  ได้อย่างยั่งยืน โดยในปัจจุบันโครงการ
ทุนการศึกษามูลนิธิ EDF ครอบคลุมกลุ่มเด็กนักเรียน
ด้อยโอกาสในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ก่อนประถมวัย จนถึง
ระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมีโครงการทุนการศึกษา
พิเศษ เพื่อส่งเสริมเด็กพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 
และทุนการศึกษา “ใต้ฟ้าเดียวกัน” เพื่อเด็กกำาพร้าที่ได้
รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในปี 2558 นี้ มูลนิธิ EDF ได้เพิ่มการ
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจนในระดับ
อาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 55 ทุน รวมมูลค่าทุนการศึกษา 
222,000 บาท 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิ EDF  ได้มอบ
ทุนการศึกษาแก่ เด็กด้อยโอกาสในประ เทศไทยไป
แล้ว 344,226 ทุน รวมเป็นมูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น 
558,333,199 บาท เฉพาะปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา 
มูลนิธิ EDF ได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
ในระดับชั้นต่างๆ ไปแล้วเป็นจำานวน 10,950 ทุน รวมเป็น
มูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น 27,923,400 บาท

นอกเหนือจากโครงการทุนการศึกษาแล้ว มูลนิธิ EDF 
ยังได้ริเริ่มโครงการพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่
เหมาะสม ให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ชนบทห่างไกล โดยใช้
ตัวแบบ “โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา” หรือ “School 
Based Development Model” เพื่อใช้โรงเรียนเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาโครงการ โดยมีเด็กนักเรียนเป็น
ศูนย์กลางในการเรียนรู้ เพื่อขยายออกไปสู่ครอบครัว และ
ชุมชน โดยทุกๆ โครงการ จะมุ่งเน้นไปที่ การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Development) การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community Participation) และการเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ (Capacity Building) 
เป็นหัวใจสำาคัญ โดยโครงการพัฒนาการศึกษา ของ
มูลนิธิ EDF มีดังต่อไปนี้

โครงการพัฒนาการศึกษา และศักยภาพผู้เรียน
เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ทั้งใน และนอก
ห้องเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถเรียนรู้ ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น การปรับปรุงอาคาร
สถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน และสาธารณูปโภค
พื้นฐาน ได้แก่ ห้องสมุด ห้องน้ำา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือโครงการจักรยานยืมเรียน 

โครงการพัฒนาการศึกษา และศักยภาพผู้เรียน ในปี
งบประมาณ 2558 ได้แก่ โครงการทุนบูรณาการเพ่ือเด็ก 
โรงเรียน และชุมชน (MPID) สนับสนุนโดยบริษัท เอ็มพี จี11 
(ประเทศไทย) จำากัด กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English 
Access Alumni Camp สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจำาประเทศไทย โครงการซีโน-แปซิฟิค 
ครบรอบ 45 ปีเติมฝัน ปันน้ำาใจ เพื่อมอบเครื่องกรองน้ำา
แก่โรงเรียนและสถานศึกษา 22 แห่ง พร้อมทั้งมอบทุนการ
ศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
และโครงการเพ่ือนออนไลน์ (Internet Friendship Project) 
สนับสนุนโดย Japan Foundation เป็นต้น

โครงการทุนการศึกษา  โครงการพัฒนาต่างๆ



11

โครงการเกษตร และส่งเสริมทักษะอาชีพ
เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรกรรม 
และส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียนที่
ขาดแคลน  เพื่อปลูกฝัง และส่งเสริมทักษะ
อาชีพด้านเกษตรกรรม หรืออาชีพอื่นๆ 
ให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อให้สามารถนำาไป
ประกอบอาชีพเล้ียงตนเอง และครอบครัว
ได้ในอนาคต นอกจากนี้ผลผลิตจาก
โครงการยังสามารถนำาไปใช้ ในโครงการ
อาหารกลางวันของโรงเรียน และสร้าง
รายได้ระหว่างเรียนให้แก่เด็กนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการได้อีกทางหนึ่ง 

โครงการเกษตร และส่งเสริมทักษะอาชีพ 
ในปีงบประมาณ 2558 ได้แก่ โครงการ
เกษตรแลกเปลี่ยนเพื่ออาหารกลางวัน 
(Barter Between Brothers) และโครงการ
หน่ึงโรงเรียน หน่ึงโครงการ (One School 
One Project) เป็นต้น

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยมีสุขภาวะที่ดี และ
สุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ ซึ่ง
เป็นสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้เด็กๆ สามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

สามารถเป็นตัวแทนเผยแพร่ความรู้ ใน
การดูแลสุขภาพ และสุขอนามัยที่ถูกต้อง 
ไปสู่ครอบครัว และชุมชน ได้ต่อไป

โครงการส่งเสริมสุขภาพ ในปีงบประมาณ
2558 ได้แก่ โครงการยิ่งเท่ ยิ่งน่ารัก 
เพราะกินโปรตีน ผักและผลไม้ สนับสนุน
โดย สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ โครงการ 
TOMS One for One เพื่อมอบรองเท้า 
TOMS จำานวนกว่า 38,000 คู่ ให้แก่
เด็กนัก เรียนที่ ขาดแคลนในจั งหวัด
อุบลราชธานี พร้อมจัดการอบรมการ
ดูแลสุขอนามัยของเท้าที่ถูกต้อง และโรค
ต่างๆ ที่เกิดจากการไม่สวมรองเท้า ให้แก่
เด็กนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ  

โครงการท่องเที่ยวเชิงการศึกษา
สนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่ 
นักเรียน นักศึกษา ทั้งชาวไทย และชาว
ต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพ่ือเด็ก และโรงเรียนในพ้ืนท่ี
ชนบทห่างไกลของมูลนิธิ EDF รวมถึง 
การแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม  
ภาษา และวิถีการดำาเนินชีวิตของชาวไทย

ในชนบท ผ่านกิจกรรมการใช้ชีวิตร่วม
กับชาวบ้านในชุมชน 

โดยในปีงบประมาณ 2558 มีมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศจำานวนทั้งสิ้น 3 แห่ง ให้
ความสนใจส่งนักศึกษา เพ่ือร่วมกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงการศึกษากับมูลนิธิ EDF
ได้แก่ มหาวิทยาลัยวากายาม่า (Wakaya-
ma University) ซ่ึงได้จัดส่งคณะนักศึกษา
จำานวน 15 คนเพื่อทัศนศึกษาในพื้นที่
ปฏิบัติงานของ EDF ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยริทสึเมอิคังเอเชียแปซิฟิค 
(Ritsumeikan Asia Pacific University - 
APU) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้จัดส่งนักศึกษา
ชาวญี่ปุ่น จำานวน 16 คน เข้าร่วมฝึกงาน
กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และ 
มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (Washington 
University)  ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้
นำาคณะนักศึกษา จำานวน 20 คน เดิน
ทางมาร่วมเรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่
และแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมกับโรงเรียน
ในจังหวัดสกลนคร
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โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Access Alumni Camp
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำาประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิ EDF ได้จัดค่ายภาษาอังกฤษ สำาหรับเด็กนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ English Access Alumni Program เพื่อสร้างโอกาส 
และความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะกับเจ้าของภาษา โดยเน้นหัวข้อ “เราคือพลเมืองที่กระตือรือร้น” ซึ่ง
ประกอบด้วย ฐานฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และฐานสร้างภาวะผู้นำา การแก้ปัญหา ส่งเสริมการ
ทำางานเป็นทีม การคิดเชิงวิพากษ์ จิตอาสา เรียนรู้การเปิดใจรับฟัง ปรับเปลี่ยน เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน พร้อมกับรับ
ความรู้ ใหม่ เพื่อจะเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาชุมชน ของตนเองต่อไป

โครงการย่ิงเท่ ย่ิงน่ารัก เพราะกินโปรตีน ผักและผลไม้
โครงการได้รับการสนับสนุนจาก สำานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อ
ให้นักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย จำานวน 147 โรงเรียน มี
พฤติกรรมการกินโปรตีน ผัก และผลไม้มากขึ้น ดำาเนิน
การใน 10 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี  ประจวบคีรีขันธ์  
หนองคาย  บึงกาฬ  นครพนม  มุกดาหาร  สงขลา พัทลุง 
ตรัง และกระบี่

โครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน 
(MPID)
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นปีที่3 จาก บริษัท เอ็มพี 
จี11 (ประเทศไทย) จำากัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็ก และชุมชนชาวประมงในพ้ืนท่ี 3 อำาเภอ
ของจังหวัดสงขลา ได้แก่  อ.เมืองสงขลา อ.สทิงพระ และ 
อ.สิงหนคร  โดยใช้ตัวแบบ “โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา” 
ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบ ภายใต้กรอบ
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

นอกเหนือจากการปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน และระบบ
สาธารณูปโภคในโรงเรียนแล้ว โครงการยังเน้นการพัฒนา
ศักยภาพ  ทักษะวิชาชีพ  ผ่านกิจกรรมต่างๆ  อาทิ การ
บูรณาการเข้าสู่ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมค่าย
มโนราห์ ค่ายผู้นำา สัมมนาการจัดการความรู้ (Know- 
ledge Management-KM) เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การพัฒนาโรงเรียนที่มีศักยภาพ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ด้าน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ด้านการพัฒนาการศึกษา และ
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

โครงการเพื่อนออนไลน์ Internet Friendship 
Program
ได้รับการสนับสนุนจาก Japan Foundation ประเทศ
ญี่ปุ่น ที่ได้เล็งเห็นความสำาคัญของ การสื่อสารออนไลน์ 
เพื่อให้เด็กนักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนได้สร้างความ
สัมพันธ์อันดีกับเด็กนักเรียนในประเทศญี่ปุ่น  ผ่านการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นด้านการเรียน วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณี ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ และมี
เอกลักษณ์ของตนเอง โดยใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์
ผ่านอินเตอร์เน็ต 

ทั้งนี้ การสื่อสารระหว่างนักเรียนไทย และนักเรียนญี่ปุ่น 
ผ่านทางออนไลน์นั้น จะทำาให้นักเรียนได้รับประโยชน์ ดัง
ต่อไปนี้

 โอกาส - สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ผ่านการพูด
คุยการแลกเปลี่ยนของนักเรียนทั้ง 2 ประเทศ

 มิตรภาพ - พบเพื่อนต่างชาติ และสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างประเทศ

 ภาษา - ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นเพื่อสื่อสาร
อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์

 สังคม - แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่กับนักเรียนญี่ปุ่น

 การพัฒนาตนเอง - เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ โดย
สร้างเนื้อหาในแบบฉบับของตนในเชิงสร้างสรรค์

 เทคโนโลยี - ฝึกใช้อุปกรณ์สื่อสารที่หลากหลายให้ก้าว
ทันโลกยุคปัจจุบัน

โครงการเด่น ปีงบประมาณ 2558

งานพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2558 (1 เมษายน 2558-31มีนาคม 2559)



คณะกรรมการ 
มูลนิ¸ิ EDF

รายนามคณะกรรมการ

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
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รายนามผู้สนับสนุนหลัก ปีงบประมาณ 2558

รายนามผู้สนับสนุนหลัก
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 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  บริษัท เอ็มพี จี11 (ประเทศไทย)
 บจก.ซีโน แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์)  มูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศไทย)
 บริษัทหลักทรัพย์บาร์เคลย์แคปปิตอล จำากัด  สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย
 บริษัทหลักทรัพย์ยูบีเอส จำากัด  สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำาประเทศไทย
 มูลนิธิแมทเทล  กลุ่มกรีนคลับ
 บริษัท ทอมส์ จำากัด  บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จำากัด
 บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำากัด   บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)
 บริษัท แอดวานส์ คอมพิวเตอร์ อายส์ จำากัด  บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำากัด
 สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย ์  มูลนิธิ แมคควอรี่ กรุ๊ป
 บริษัท ตือ จำากัด  บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำากัด
 บริษัท ซัมมิท ควีน จำากัด  บริษัท ฮิโรเซ (ประเทศไทย) จำากัด
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำากัด (มหาชน)






