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ในปีงบประมาณ 2559 (1 เมษายน 2559
-31 มีนาคม 2560) มูลนิธิ EDF มีรายรับ
เพื่อสนับสนุนโครงการทุนการศึกษา 
และโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นจำานวน
ทั้งสิ้น 82,620,417.34 บาท ซึ่งลดลง
ประมาณ 8.20% จากปีงบประมาณ 2558 
โดยแบ่งเป็นรายรับจากภายในประเทศ 
จำานวน 57,567,774.13 บาท (ลดลง
ประมาณ 12.49% จากปีงบประมาณ 
2558) และรายรับจากต่างประเทศ 
25,052,643.21 บาท (เพิ่มขึ้นประมาณ 
3.44% จากปีงบประมาณ 2558)

โดยในปีงบประมาณ 2559 มูลนิธิ EDF 
ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริจาคหลักๆ 
ได้แก่ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 5.45 ล้าน
บาท มูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศไทย) 
4.25 ล้านบาท บริษัท มูบาดาลา 
ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำากัด 3.84 
ล้านบาท สมาคมสตรีอเมริกันแห่ง
ประเทศไทย 2.47 ล้านบาท โครงการ 
Tomorrow Charity 1.32 ล้านบาท และ 
บริษัทหลักทรัพย์ยูบีเอส 1.30 ล้านบาท 
เป็นต้น
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บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปผู้บริหาร

มูลนิธิ EDF มุ่งเน้นการรักษามาตรฐาน
และพัฒนาการบริหารโครงการ ควบคู่
ไปกับการคิดค้นวิธีการระดมทรัพยากร
ใหม่ๆ เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็ว
ในการบริจาคและเข้าถึงข้อมูล นำ ไปสู่
การขยายฐานผูบ้รจิาคและผูส้นับสนุน
ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
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สรรเพชร นิลรัตน์

กรรมการผู้จัดการ
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)

สำาหรับผลการดำาเนินงานโครงการ
ทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ที่
ผ่านมา มูลนิธิ EDF ได้มอบทุนการ
ศึกษาให้แก่ เด็กนักเรียนในโครงการ
ต่างๆ  เป็นจำานวนทังสิ้น 10,616 ทุน 
ใน 1,985 โรงเรียน จาก 55 จังหวัด
ทั่วประเทศไทย รวมเป็นมูลค่าทุนการ
ศึกษาทั้งสิ้น 27,875,100 บาท  ส่งผล
ให้ตลอดระยะเวลา 29 ปี มูลนิธิ EDF ได้
มอบทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสไป
แล้วทั้งสิ้น 354,842 ทุน รวมเป็นมูลค่า 
586,208,299 บาท ครอบคลุมพื้นที่ 
5,432 โรงเรียน ทั่วประเทศไทย

นอกเหนือจากโครงการทุนการศึกษา
เพื่อเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยแล้ว 
มูลนิธิ EDF ยังได้ขยายขอบเขตความ
ช่วยเหลือด้านการศึกษา ไปยังประเทศ
ต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขงมาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน 
โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้มอบทุน
การศึกษาจำานวน 2,684 ทุน ให้แก่เด็ก
นักเรียนที่ขาดแคลนในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ำาโขง รวมมูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น 
7,795,322.13 บาท

นอกจากนี้ มูลนิธิ EDF ยังมีความภาคภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกจาก Giving Back 
Association เพื่อรับมอบรางวัล “ประกาศนียบัตรการจัดอันดับองค์กรสาธารณ
กุศล ระดับ 5 ดาว ในด้านธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และประสิทธิภาพด้านการ
เงิน” โดยพิธีมอบจัดขึ้นในงาน "Giving Back Association Rating Certificate 
Awards" ณ HANA Microelectronic PCL กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 
2559 โดยมี Mr. Terrence Philip Weir ผู้ก่อตั้ง Giving Back Association และ 
ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นผู้มอบรางวัล
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บทสรุปการระดมทรัพยากร ปีงบประมาณ 2559 (1 เมษายน 2559-31มีนาคม 2560)



บทสรุปการระดมทรัพยากร
ปีงบประมาณ 2559

สำาหรับภาพรวมการระดมทรัพยากรของมูลนิธิ EDF ในปีงบประมาณ 2559 มูลนิธิ EDF มีรายรับทั้งสิ้น 82,620,417.34 
บาท ลดลง 8.20% จากปี 2558  แบ่งเป็น รายรับโครงการทุนการศึกษา 41,513,868.31 บาท ลดลง 18.88% จากปี 2558 
รายรับโครงการพัฒนาต่างๆ 40,350,648.68 บาท เพิ่มขึ้น 4.58% จากปี 2558  และรายรับอื่นๆ จำานวน 755,900.35 บาท 
โดยมีสัดส่วนรายรับจากกิจกรรมระดมทรัพยากรภายในประเทศไทย เป็นจำานวนทั้งสิ้น 57,567,774.13 บาท คิดเป็นสัดส่วน 
69.68% ของรายรับทั้งหมดในปีงบประมาณ 2559

ในปีงบประมาณ 2559  มูลนิธิ EDF ขอขอบคุณผู้สนับสนุน และผู้บริจาค ทั้งภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์ และร่วมจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ และระดมทรัพยากร ให้แก่มูลนิธิ EDF โดยกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ และระดมทรัพยากรเด่นๆ ในปีนี้ได้แก่

 “โครงการดีกันนะ" โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และสำานักบริหารงานกิจการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 จัดการประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจในการทำาความดีของนิสิต 
 โดยมอบเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส

 การแข่งขันกอล์ฟการกุศล JAL Mileage Bank Charity Golf 2016 จัดโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JAL) ซึ่งจัด
 ต่อ เนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อระดมทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส

 กิจกรรม One Day without Shoes โดย TOMS ซึ่งได้มอบรองเท้ามากกว่า 100,000 คู่ ให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน 
 โครงการของมูลนิธิ EDF ตั้งแต่ปี 2557-ปัจจุบัน 

 บริษัทมูจิ รีเทล (ประเทศไทย) มอบเงินบริจาคจากผลประกอบการของบริษัทจำานวน 300,000 บาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 
 โครงการ Tomorrow Charity จัดกิจกรรมขายเสื้อยืดการกุศล และมอบทุนการศึกษาจำานวน 650 ทุน ให้แก่มูลนิธิ EDF  

 จากแคมเปญ Me for ToMorroW เสื้อ 1 ตัวส่งน้องเรียน 1 เดือน
 กิจกรรมแข่งขันกีฬา FIT GAMES : 11 Years Growing Together เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 11 ปีของบริษัทฟิตเนส  

 อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำากัด (Fit Thailand) เพื่อระดมทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
 กิจกรรม Work hard, Play hard, GIVE HARDER (9ive4Mark) จัดโดย แฟนคลับคุณ Mark Tuan ศิลปินวง GOT7  

 เนื่องในโอกาสวันเกิดครบรอบ 24 ปี ของคุณ Mark และได้มอบเงินบริจาคจำานวน 200,000 บาท เป็นทุนการศึกษา
 แก่น้องๆ เด็กกำาพร้าที่สูญเสียพ่อแม่จากเหตุความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

 กิจกรรมวิ่งการกุศล Run for Dek Thai 2016 ณ สวนลุมพินี จัดโดยสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย (AWC) เพื่อ 
 ระดมทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนหญิงที่ขาดแคลนในชนบทของประเทศไทย 

 กิจกรรมออกบูธการกุศล ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยโอซาก้า ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท  
 กรุงเทพฯ เพื่อแนะนำากิจกรรมและโครงการต่างๆ ของมูลนิธิ EDF ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม 

 กิจกรรมการกุศล "เดินเท้าเปล่าเพ่ือระดมทุนเพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่และรอยย้ิมให้แก่เด็กกำาพร้าใน 3 จังหวัดชายแดน
 ภาคใต้" หรือ "Bare foot Charity for Help" โดยคุณประสพโชค อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้บริจาคทุนมูลนิธิ EDF 

 กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลระหว่างสมาชิกของสมาคมชาวจังหวัดฟุกุโอกะ ประจำาประเทศไทย เพื่อระดมทุนการศึกษา 
 ให้แก่เด็กนักเรียนไทยที่ขาดแคลนภายใต้โครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF 

 สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบเงินบริจาคต่อเนื่องในปีที่ 7-8 รวมจำานวน 600,000 บาท เพื่อสนับสนุน
 ทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการเรียนร่วมฯ และเด็กกำาพร้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีการศึกษา 2559-2560

 กิจกรรมจำาหน่ายสินค้าท่ีระลึกจากประเทศญ่ีปุ่น ณ ตลาดนัดเมเจอร์รัชโยธิน โดยคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวากายาม่า 
 ประเทศญี่ปุ่น เพื่อระดมทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน
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ข้อมูลเชิงสถิติ
ตารางที่ 1: เปรียบเทียบตัวเลขรายรับทั้งหมดระหว่างปีงบประมาณ 2558-2559

ตารางที่ 3: จำ นวนทุนการศึกษา
 แยกตามประเภทโครงการ
 ปีการศึกษา 2559

ตารางที่ 2: จำ นวนทุนการศึกษาแยกตาม
 ระดับชั้นเรียนของผู้รับทุน 
 ปีการศึกษา 2559

 ทุนการศึกษา 41,513,868.31 บาท
 โครงการพัฒนา 40,350,648.68 บาท
 รายรับอื่นๆ 755,900.35 บาท

 รวม 82,620,417.34 บาท

 ทุนนักเรียนยากจน ม.ต้น 7,956 ทุ น 
 ทุนนักเรียนยากจน ม.ปลาย/อาชีวศึกษา 593 ทุน
 ทุนนักเรียนพิการเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ 301 ทุน
 ทุนเด็กกำาพร้า 3 จังหวัดชายแดนใต้ 662  ทุน
 ทุน AWC สำาหรับนักเรียนหญิง 462  ทุน
 ทุนมูลนิธิผู้มีเมตตา 71  ทุน
 ทุนนักเรียนครอบครัวประมง 560  ทุน
 ทุนการศึกษาอื่นๆ 11  ทุน

 รวม 10,616 ทุน

 มัธยมศึกษาตอนต้น 8,365 ทุน
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ อาชีวศึกษา 1,222 ทุน
 ประถมศึกษา 902 ทุน
 อุดมศึกษา 101 ทุน
 ก่อนประถมวัย 26 ทุน

 รวม 10,616 ทุน

ปีงบประมาณ 2559
 ทุนการศึกษา 51,173,447.89 บาท
 โครงการพัฒนา 38,584,357.97 บาท
 รายรับอื่นๆ 243,960.83 บาท

 รวม 90,001,766.69 บาท

ปีงบประมาณ 2558
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ตารางที่ 5: แสดงงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาประเภทต่างๆ 
 และจำ นวนผู้ได้รับผลประโยชน์ ปีงบประมาณ 2559

ตารางที่ 4: แหล่งที่มาของรายรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559

 รายบุคคล 1,574 ราย 4,174 ทุน
 องค์กร/บริษัท 251 ราย 3,927 ทุน

 รวม 1,825 ราย 8,101 ทุน

 รายบุคคล 1,140 ราย 1,723 ทุน
 องค์กร/บริษัท 196 ราย 792 ทุน

 รวม 1,336 ราย 2,515 ทุน

 ส่งเสริมสุขภาพ 
 เกษตร และส่งเสริม

 การฝึกอาชีพ
 ส่งเสริมการศึกษา

 และพัฒนา
 ศักยภาพนักเรียน

 ท่องเที่ยว
 เชิงการศึกษา

 โครงการของขวัญ
 เด็กนักเรียน

 ความร่วมมือและ
 การพัฒนาระหว่าง
 ประเทศ

 รวม

5,453,212.46
2,206,000

20,994,125.55

1,010,864.50

568,125.09

10,118,321.08

40,350,648.68

147
24

565

12

181

960

1,889

44,100
7,200

69,616

3,017

3,040

48,343

175,316

เงินสนับสนุน
(บาท)

เงนิสนบัสนนุ
ประเภทโครงการ

จำานวน
โรงเรียน 

จำานวน
นักเรียน

ผู้บริจาคในประเทศ

ผู้บริจาคต่างประเทศ
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1% 0.6%

27.6%

จำานวนนักเรียน 

40% 1.7%

1.7%
25%

4%



พื้นที่ดำ เนินงาน
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พื้นที่ดำ เนินงาน

ครอบคลุมพื้นที่ 
55 จังหวัด

ภาคตะวันตก 
4 จังหวัด

 กาญจนบุรี
 เพชรบุรี
 ราชบุรี
 ประจวบคีรีขันธ์

ภาคเหนือ 7 จังหวัด
 เชียงใหม่   เชียงราย   ลำาพูน   ลำาปาง  

 แพร่   พะเยา   อุตรดิตถ์ 
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ภาคใต้ 9 จังหวัด

 สุราษฎร์ธานี   นครศรีธรรมราช  

 ปัตตานี   ยะลา   นราธิวาส  

 สงขลา   กระบี่   พัทลุง   ตรัง

ภาคตะวันออก 3 จังหวัด

  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

โครงการทุนการศึกษามูลนิธิ EDF มีความตั้งใจที่จะสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่มเด็กนักเรียนด้อยโอกาสใน
ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ก่อนประถมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษา และยังได้ขยายไปสู่ระดับอุดมศึกษาให้มากข้ึนในปัจจุบัน
จึงมีความมุ่งหมายท่ีจะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเน่ือง
ให้มากข้ึน ให้แก่นักเรียนท่ีจบในระดับช่วงช้ันการศึกษาภาคบังคับ
เพราะเช่ือว่าการศึกษาย่อมไม่มีท่ีส้ินสุด มูลนิธิ EDF จึงพยายาม
ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ทุนการศึกษาในระดับมัธยมปลาย 
ระดับอาชีวศึกษา และระดับมหาวิทยาลัยในจำานวนที่เพิ่มขึ้นกว่า
ปีที่ผ่านมา ทั้งยังให้ความสำาคัญในเรื่องการให้คำาปรึกษาและ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุน
ในระดับชั้นดังกล่าว เช่น การจัดค่ายส่งเสริมทักษะการใช้ภาษา
อังกฤษในระดับชั้นมัธยมปลาย การจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
สัมพันธ์ของนักเรียนทุนในระดับมหาวิทยาลัย การให้คำาปรึกษา
และพูดคุยผ่านสื่อออนไลน์กับกลุ่มนักเรียนทุน เป็นต้น   

จาก พ.ศ. 2531 จนถึงปัจจุบันมูลนิธิ EDF ได้มอบทุนการศึกษา
แก่เด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยไปแล้ว 354,842 ทุน รวมเป็น
มูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น 586,208,299 บาท เฉพาะปีการ
ศึกษา 2559 ที่ผ่านมา มูลนิธิ EDF ได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่
เด็กด้อยโอกาสในระดับชั้นต่างๆ ไปแล้วเป็นจำานวน 10,616 ทุน 
รวมเป็นมูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น 27,875,100 บาท

นอกเหนือจากโครงการทุนการศึกษาแล้ว มูลนิธิ EDF ยังได้ริเร่ิม
โครงการพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ให้กับเด็กนักเรียนใน
พื้นที่ชนบทห่างไกล โดยใช้ตัวแบบ “โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนา” 
(School Based Development Model) เพื่อให้โรงเรียนเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาโครงการ และเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียน
ได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อขยายไปยังครอบครัว และชุมชน 
โดยหัวใจสำาคัญของทุกโครงการ จะมุ่งไปที่ การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Development) การมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community Participation) และการเสริมสร้างศักยภาพของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ (Capacity Building) โครงการพัฒนาการ
ศึกษา ของมูลนิธิ EDF มีดังต่อไปนี้

โครงการพัฒนาการศึกษา และศักยภาพผู้เรียน
การปรับปรุงอาคารสถานท่ี อุปกรณ์การเรียนการสอน และสาธาร-
ณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ ห้องสมุด ห้องน้ำา อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมไปถึงการแลกเปล่ียนความคิด-วัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้ท้ังใน และนอกห้องเรียน ให้เด็กนักเรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเตรียมความพร้อมสู่อนาคต
อย่างมั่นใจ 

โครงการพัฒนาการศึกษา และศักยภาพผู้เรียน ในปีงบประมาณ 
2559 ได้แก่ โครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน 
ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่ีมีค่ายภาษาอังกฤษ
เพ่ือพัฒนาการสอนของครู ค่ายผู้นำาเด็กและผู้นำาชุมชน สนับสนุน
โดยบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำากัด โครงการ
เพื่อนออนไลน์ (Internet Friendship Project) ซึ่งสนับสนุนโดย 
Japan Foundation ประเทศญี่ปุ่น โครงการไทยไซเบอร์คิดส์ 
(Thai Cyber Kids) สนับสนุนโดยบริษัท โนเกีย โซลูชั่นส์ แอนด์ 
เน็ตเวิร์คส (ประเทศไทย) จำากัด นอกจากนี้ ยังมีค่ายภาษา
อังกฤษสำาหรับนักเรียนทุนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สนับสนุน
โดยสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย และค่ายผู้นำาเตรียม
ความพร้อมระดับมหาวิทยาลัย สนับสนุนโดย Shinnyo-en 
ประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย

โครงการทุนการศึกษา  โครงการพัฒนาต่างๆ
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งานพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2559 (1 เมษายน 2559-31มีนาคม 2560)



โครงการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาและ
ฝึกงาน
เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหา-
วิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ภาษา 
วิถีการดำาเนินชีวิตที่แตกต่างจากสภาพ
แวดล้อมเดิมที่เคยเป็นอยู่ รวมถึงการทำา
กิจกรรมใช้ ชี วิตร่วมกับนักเรียนและ
ชาวบ้านในชนบทไทย เพื่อเพิ่มความรู้
และประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และสร้าง
จิตสำานึกการทำางานด้านอาสาสมัคร 
การเห็นอกเห็นใจผู้ท่ีด้อยโอกาส เพ่ือช่วย
พัฒนาสังคมให้ดีขึ้น 

โดยในปีงบประมาณ 2559 มีมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศจำานวนทั้งสิ้น 3 แห่ง ส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
การศึกษา และมาร่วมฝึกงานเพ่ือหาประสบ
การณ์ระหว่างเรียนกับมูลนิธิ EDF ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยวากายาม่า (Wakayama 
University) มหาวิทยาลัยริทสึเมอิคังเอเชีย
แปซิฟิค (Ritsumeikan Asia Pacific 
University - APU) และ มหาวิทยาลัย
วอชิงตัน (Washington University)  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพด้าน
เกษตร 
เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรกรรมใน
โรงเรียนที่ขาดแคลน ปลูกฝัง และส่งเสริม
ทักษะอาชีพเกษตรกรรม หรือวิชาชีพ
อื่นๆ ให้กับเด็กนักเรียนนำาไปประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้
ในอนาคต นอกจากนี้ผลผลิตจาก
โครงการยังนำาป้อนเข้าสู่โครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียน และสร้างรายได้
ระหว่างเรียนให้แก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการได้อีกด้วย

โครงการเกษตร และส่งเสริมทักษะอาชีพ 
ในปีงบประมาณ 2559 ได้แก่ โครงการ
เกษตรแลกเปลี่ยนเพื่ออาหารกลางวัน 
(BBB - Barter Between Brothers) 
สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ยูบีเอส 
(ประเทศไทย)

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนไทยมีสุขภาวะ
ที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกาย สมอง 
และจิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญที่ทำาให้เด็กๆ
มีความพร้อมในการเรียนรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นส่วนสำาคัญในการ
เผยแพร่ความรู้ เรื่องการดูแลสุขภาพ 
สุขอนามัยที่ถูกต้อง ไปสู่ครอบครัว และ
ชุมชน ได้ต่อไป

โครงการส่งเสริมสุขภาพ ในปีงบประมาณ 
2559 ได้แก่ โครงการยิ่งเท่ ยิ่งน่ารัก 
เพราะกินโปรตีน ผักและผลไม้ สนับสนุน
โดย สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และโครงการ 
TOMS One for One เพื่อมอบรองเท้า 
TOMS จำานวนกว่า 38,000 คู่ ให้แก่เด็ก
นักเรียนท่ีขาดแคลนในจังหวัดเชียงใหม่ 
พร้อมจัดอบรมดูแลสุขอนามัยของเท้าที่
ถูกต้อง และโรคต่างๆ ที่เกิดจากการไม่
สวมรองเท้า ให้แก่เด็กนักเรียน ที่เข้าร่วม
โครงการ
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โครงการไทยไซเบอร์คิดส์  (Thai Cyber Kids)
ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท โนเกีย โซลูชั่นส์ แอนด์ เน็ตเวิร์คส (ประเทศไทย) จำากัด เพื่อเตรียมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่สู่ยุค 
ดิจิทัล ซึ่งจะสอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กด้านไอซีที โดยโครงการจะสนับสนุน
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้โรงเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน  กิจกรรมในโครงการ ประกอบ
ด้วย  การมอบชุดคอมพิวเตอร์ การปฐมนิเทศโครงการ การฝึกอบรมครูและนักเรียน จัดชมรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น การปรับปรุงเว็ปไซด์โรงเรียนเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชนของ
ตนเอง การเรียนรู้การขายสินค้าออนไลน์ การเรียนรู้เรื่อง E-learning เพื่อนำามาพัฒนาการสอนและการสร้างสื่อการสอนใน
วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

โครงการย่ิงเท่ ย่ิงน่ารัก เพราะกินโปรตีน ผักและผลไม้
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือให้นักเรียน
ในโรงเรียนเป้าหมาย จำานวน 147 โรงเรียน มีพฤติกรรมการกิน
โปรตีน ผัก และผลไม้ให้ ได้ตามเกณฑ์เพิ่มมากขึ้น ดำาเนินการใน 
10 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี  ประจวบคีรีขันธ์  หนองคาย  บึงกาฬ  
นครพนม  มุกดาหาร  สงขลา พัทลุง ตรัง และกระบี่

โครงการทุนบูรณาการเพ่ือเด็ก โรงเรียน และชุมชน (MPID)
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นปีที่ 4 จากบริษัท มูบาดาลา 
ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็ก และชุมชนชาวประมงในพื้นที่ 3 อำาเภอ ของ
จังหวัดสงขลา ได้แก่ อำาเภอเมืองสงขลา สทิงพระ และสิงหนคร 
และในปี 2559 ได้ขยายความช่วยเหลือไปยังจังหวัดประจวบ-
คีรีขันธ์ใน 5 อำาเภอ ได้แก่ หัวหิน ปราณบุรี กุยบุรี เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ และบางสะพานน้อย โดยใช้กลยุทธ์ให้โรงเรียน
จะเป็นฐานในการพัฒนา ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของชุมชนโดย
รอบ ภายใต้กรอบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

นอกเหนือจากการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน และพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียนแล้ว ยังเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน  พัฒนาทักษะอาชีพ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น การ 
บูรณาการเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนใน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ค่ายผู้นำา อบรมการประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์ 
การศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ การถอดบทเรียนโครงการ 
การจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน โรงเรียน และชุมชน 

เพื่อผลักดันให้โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้ ให้แก่โรงเรียนและชุมชน
อ่ืนๆ อีกท้ังเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย เช่น 
การปลูกพืชผักไร้ดิน การเลี้ยงกบ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ดั้งเดิม การทำาผ้าบาติก การทำาเครื่องจักรสานจากใบตาล การ
ทำาขนมท้องถิ่น ฯลฯ

โครงการเพื่อนออนไลน์ Internet Friendship Program
ได้รับการสนับสนุนจาก Japan Foundation ประเทศญี่ปุ่น มี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กด้านภาษาและไอที อีกทั้ง
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนไทยและญี่ปุ่น 
ผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์  เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กของทั้ง 
2 ประเทศได้รับประโยชน์ในด้าน : 

 โอกาส – สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ผ่านการพูดคุยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่

 มิตรภาพ - พบเพ่ือนชาวต่างชาติใหม่ๆ และสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างประเทศ

 ภาษา – ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น เพื่อสื่อสาร
อย่างมั่นใจขึ้น

 สังคม – ได้เรียนรู้สังคม การเมือง เศรษฐกิจ ศิลปะ ประเพณี 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากเดิม เพื่อปรับ
ตัวสู่โลกภายนอก

 การพัฒนาตนเอง – จากส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากโครงการและนำามา
ปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเอง รวมทั้งได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
โดยสร้างเนื้อหาในแบบฉบับของตนในเชิงสร้างสรรค์

 เทคโนโลยี – ฝึกใช้อุปกรณ์สื่อสารด้านไอทีต่างๆ เพื่อก้าวให้
ทันโลกยุคปัจจุบัน

โครงการเด่น ปีงบประมาณ 2559

12

งานพัฒนาการศึกษาในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2559 (1 เมษายน 2559-31มีนาคม 2560)



คณะกรรมการ 
มูลนิธิ EDF

พันเอก สมคิด ศรีสังคม
ประธานกรรมการ

คุณเทรุมาสะ อาคิโอะ
รองประธานกรรมการ

คุณอุดร ตันติสุนทร
กรรมการ

ดร. พนม พงษ์ไพบูลย์
กรรมการ

ดร. ธงชัย ชิวปรีชา
กรรมการ

คุณชาติชาย เย็นบำ รุง
กรรมการ

คุณศักดา ศรีสังคม
กรรมการ

คุณนาถฤดี นาครวาจา
กรรมการ, เลขานุการ 
และเหรัญญิก

คุณสรรเพชร นิลรัตน์
กรรมการผู้จัดการ

รายนามคณะกรรมการ
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รายนามผู้สนับสนุนหลัก

 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  กลุ่มกรีนคลับ 
 มูลนิธิผู้มีเมตตา (ประเทศไทย)  Google Matching Gifts Program 
 บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำากัด  บริษัท ทอมส์ จำากัด
 สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย  บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)
 โครงการ Tomorrow Charity  บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำากัด
 บริษัทหลักทรัพย์ยูบีเอส จำากัด  บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำากัด
 Nokia Solutions and Networks (Thailand) Co., LTD.  บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
 สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  บริษัท โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ จำากัด (มหาชน)
 บริษัท มูจิ รีเทล (ประเทศไทย) จำากัด  บริษัท มังกร อิมพอร์ต-เอ็กซ์พอร์ต จำากัด





www.edfthai.org


