คุณคิดว่ามีเด็กไทยจํานวนเท่าไร
ที่เสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา
เพราะความยากจน
ความยากจนทําให้เด็กไทย มากกว่า

5

แสนคนหลุดจากระบบไปแล้ว

2

อะไรที่เป็นอุ ปสรรค
ทําให้เด็กคนหนึ่ งเลือกที่จะไม่ไปโรงเรียน

©öÀ«ÅÅ
Ï±Ê×ÀõºµÏ¾¸ÊÀ¶À®¶Äº
Å¨Ð¸ÀÒöÅÏ¯ü
ÒÈºÇ©¯¶ÃÅºÄ
Ð¸ÃÀË¯¶§ùÅ¶Ï¶Èµ

และอีก
ล้านคน
สุ่มเสี่ยงไม่ได้เรียนต่อ
เพราะครอบครัวต้องแบกรับภาระ
ค่าใช้จ่ายสูงมากเมื่อเทียบกับรายได้
ซึ่งสูงกว่าครอบครัวรํ่ารวยถึง 4 เท่า

Ó´õ´ÈõÅÀÅ¾Å¶

ºÅ´¾õÅÓ¸«Ë¶Ä¨Å¶
Ó´õ´ÈõÅÏ¨Ç«Å

È×ÊÀ°¸¸Ä±¬ùÀºÅ´Ï¾¸Ê×À´¸ØÅ«ÅÅ¶»É¼Å «È×«ÅÒ¾ö
¯¶ÃÏ«»Ó«µÏ½ÈµÑÀÅ½«ÅÏ»¶¼¤ÇÇ¨Ï¯ü´Ì¸õÅ½ÌªÉ
F Ð½¸öÅ®Å«©õÀ¯í Ð¸ÃµÄÏ¯üÀË¯½¶¶ÒÅ¶®¶¶¸Ë
Ï¯ñÅ¾´ÅµÅ¶±Ä¦Å«È×µÄ×µÊÀÑ¸¨öÅÅ¶»É¼Å É×
¯¶ÃÏ«»Ó«µÒ¾öÅ´Ä×½Ä¡¡ÅÐõ¯¶ÃÅ´Ñ¸ºõÅÃ®¶¶¸ËÒ¾ö
Ó¨öÒ¯íFDGD

>/õ3.I71C9&%71=>/93>-I6-9,>C9J%3#>
#AQ<M-õVR>I!@-'ús7>3>-I71CQ9-1VR> Ï±¶ÅÃÏ¨ÖÐ©õ¸Ã
´ÈºÅ´ÅÏ¯üÐ¸ÃÑÀÅ½ÒÅ¶ÏöÅªÉÅ¶»É¼ÅÓ´õÏ«õÅÄ
ºÅ´Ï«õÅÏ«Èµ´ÒÅ¶Ä¨½¶¶«¶Ä±µÅ¶Ï±ÊÀ× ¸¨ºÅ´Ï¾¸ÊÀ× ´¸ÅØ 
¨öÅÅ¶»É¼ÅÉÓ´õÀÅÏ±Èµ±À Ð©õ©öÀÀµÌõ®¾¸ÄÅ¶À

ºÅ´Ï½´À³Å <Y } Vuyx Vx{y}{= «È×ÅÉªÉ
öÀ´Ì¸ºÅ´ÅÏ¯üÐ¸Ã¯ú¡¾ÅÀ°ÌöÏ¶ÈµÐ©õ¸ÃÑ¨µÏ±ÅÃ
®¶Ç®«À±ÊØ«È×É×Ð©©õÅÄ Ñ¨µÏ©Ç´ºÅ´õºµÏ¾¸ÊÀÒ¾ö
¸Ëõ´µÅ«È×½Ë¨õÀ

ปลดล็อคความเหลื่อมลํ้า
ด้วยความเสมอภาคทางการศึกษา
เติมความช่วยเหลือให้กลุ่มยากจนที่สุด

กองทุนเพือ
่ ความเสมอภาคทางการศึกษา
Equitable Education Fund
มิติใหม่ของการช่วยเหลือสังคม
ชี้เป้าหมายที่ตอบโจทย์ CSR ของภาคธุรกิจ
ช่วยเหลือถูกคน ตรงจุด
สร้างโอกาสทางการศึกษา ขยายผลยั่งยืน

ข้อมูล

รูปถ่ายบ้าน

ตําแหน่ งบ้าน

ครูและผู้ปกครอง

ส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูล

iSEE : เครื่องมือชี้เป้าที่แม่นยํา
เพื่อระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

64 *=  %>%3= ! //- /<&&6>/6%I#4I*CQ 9
3>-I6-9,>#>>/4B5> °ÕÍÖÙÔÈÛÐÖÕ ºàÚÛÌÔ
ÍÖÙ ¬ØÜÐÛÈÉÓÌ ¬ËÜÊÈÛÐÖÕ ¡ Ðº¬¬ Ï¶Ê×À´ÊÀ¾¸ÄÒ
Å¶«ÅÅÀÀ«ËÐ¸Ã³ÅÈ³Å¶Ä¤Ð¸ÃÏÀ«ÄØÒ
¶Ã¨Ä®Å©Ç Ð¸Ã¶Ã¨Ä®±ÊØ«È× ½Å´Å¶ªÐ½¨°¸öÀ´Ì¸«Ë´Ç©Ç
ÒÅ¶¸¨ºÅ´Ï¾¸Ê×À´¸ØÅ«ÅÅ¶»É¼ÅÐ¸ÃÅ¶±Ä¦Å
«¶Ä±µÅ¶´Ë¼µù É×Ï´Ê×À±Ä¦Å½´®Ì¶§ùÃÏ¯ü V}{ Xuu
¶À®¸Ë ´ Ï¨Ö  Ð¸ÃÏµÅº°Ì ö  Å¨Ð¸«Ë  «¶Ä ± µù Ð ¸Ã
¨öÀµÑÀÅ½ÅººõÅ H ¸öÅ «ÄØÒÐ¸ÃÀ¶Ã®®
Å¶»É¼ÅÑ¨µÏÊÀ× ´ÑµÏ¸¯¶ÃÅ©ÄºEG¾¸ÄÀÏ¨ÖÐ¸Ã
¶À®¶Äº Ä®¤ÅöÀ´Ì¸³Å¶Ä¤À¾õºµÅÀÊ×Õ Ð¸Ã
¶Ã®®½Å¶½Ï«»«Å³Ì´Ç»Å½©¶ù<[]g=

บันทึกข้อมูล

ฐานข้อมูล

 ¶Æ¯Ù ÔöÂ¶Îº¬Î¯ö¾ÅÄ¨¶ÀÑ¨µ¶ÌºõÅ
 HÐ½Å½ÄÄ¨½±¤B©¨BÐ¸ÃÀ¯«B
 ÊÚÑ±ñÇÒ¶õ¯·Ç Ð¸ÃÐ½¨°¸Ó¨ö«ÄØÒ¶Ã¨Ä®
 ¯¶ÃÏ«» ³Ì´Ç³Å Ä¾ºÄ¨ ÀÅÏ³À ©Å®¸
 Ñ¶Ï¶Èµ
¸Å°°«Éª«Ç¶ ½Å´Å¶ª¶ÅµÅ°¸¶Åµ
®Å¶»É¼Å«ÄØ °¸Å¶Ï¶ÈµÀÄ©¶ÅÅ¶´ÅÏ¶Èµ
½Ë³Å± ØÅ¾Ä ½õº½Ì I*CQ9L7ö-=Q%L3õ>
#D3>-õ3.I71C9-Dõ M'6EIõ P J1<I.>3%
#AQI C9 /ö9%J1<6>->/"Jö'ús7>M ö/@

แนวทางที่ 1

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ ง
ในการลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา

iSEE ช่วยคุณสร้างชุมชนแห่งโอกาส

¶Ã®®}gYY½Å´Å¶ª½Ê®öÐ¸ÃÈÏØ ¯ñÅÑ¶Ï¶Èµ
«È× ´È Ä  Ï¶È µ µÅ±Ç Ï »¼´Å«È× ½Ë ¨ Ò¶Ä » ´È
Ñ¨µ¶À®ÇÅ¶ÀË§ Ï±Ê×ÀÐ®õ¯úÑÀÅ½
«ÅÅ¶»É¼ÅÐ¸ÃÅ¶Ï¶Èµ¶ÌöÒ¾öÄ®Ï¨ÖÐ¸Ã
ÏµÅºÒË´
แนวทางที่ 2

100 โรงเรียนทั่วประเทศที่คุณเปลี่ยนแปลงได้

¶Ã®®}gYYõºµÈØÏ¯ñÅEDDÑ¶Ï¶ÈµÒ±ÊØ«È×
¾õÅÓ¸«Ë¶Ä¨Å¶<±ÊØ«È×ÏÅÃ±ÊØ«È×½ÌÐ¸Ã
Ñ¶Ï¶ÈµÅ¨Ï¸Ö¾õÅÓ¸Ë´=Ï±ÊÀ× Ð®õ¯ú
ÑÀÅ½«ÅÅ¶»É¼ÅÒ¾öÄ®ÄÏ¶ÈµµÅ
±ÇÏ»¼ÒÑ¶Ï¶Èµ¸Ëõ´ÈØ
สืบค้นจากจังหวัด
สืบค้นจากสภาพพื้นที่
พื้นที่ภูเขา
พื้นที่หา่ งไกล
พื้นที่เกาะ

แนวทางที่ 3

สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน ไปกับ
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

 ©ö  Ð®®«Ë  ½¶ö Å ÑÀÅ½«ÅÅ¶»É  ¼Å
 ¸¨¯ú¡¾ÅºÅ´Ï¾¸Ê×À´¸ØÅ
 õº µÏ¾¸ÊÀ Ä Ï¶Èµ µÅ«È×½Ë¨ FD9 Ð¶
 À¯¶ÃÏ«»«È´× È §
Ë ½´®Ä©Ç Ïõ¨È´ÈºÅ´´Ëõ ´Ä×
 ¯íÅ¶»É¼Å FIJF Ä»É¼Å«ËºÄ©¶¶´
 ½ÅµÀÅÈ ± ÄØ  ½Ì  ¶Ë õ  «È×  E °õ Å Å¶Ä ¨ Ï¸Ê À 
 ÅºF@DIGFJ½ÅÅÒGJ½ªÅ®Ä
 ¶À®¸Ë´«ÄØI³Ì´Ç³Å«Ä×º¯¶ÃÏ«»Ó«µ
 ©À®Ñ«µùÀ©Ë ½Å¾¶¶´Ï¯ñÅ¾´Åµ©Å´Ñµ®Åµ
 ¶Ä¤®Å¸ ¶º´ªÉ©¸Å¨Ð¶Å¶Ã¨Ä®¯¶ÃÏ«»
 Ð¸Ã«öÀªÇ×Ïõ½ÅÅÏ¶Ê×À¸Å¶Ä¨Å¶
 Ñ¸Ç ½ ©Ç  ½ù  Ï«Ç  Å¶°¸Ç © À´±Ç º Ï©À¶ù
 ¶Å²ì   ÀË © ½Å¾¶¶´Ï¼©¶ Ï«ÑÑ¸µÈ
 ½Å¶½Ï«»Ð¸ÃÅ¶½Ê×À½Å¶
 /<&&Ðº¬¬õ3.DI1C96>>#A!Q 9&K#.ù
 $D/@/9&1D-#=Q3'/<I#4M#.

สิ่งที่คุณสามารถช่วยได้

 õÅÒöÅõ µÏ±ÊÀ× ®¶¶Ï«ÅÀË¯½¶¶Å¶´ÅÏ¶ÈµÏõ
 õÅ¶ÀÈ±õÅÀÅ¾Å¶õÅÏ¨Ç«ÅÏ¯ü©ö
 õÅÒöÅõ µÏ±ÊÀ× ½Ä®½ËÇ¶¶´±Ä¦Å«Ä¼ÃÀÅÈ±
 ½´«®«ËÅ¶»É¼Å
 ÀÊ×Õ

สิ่งที่คุณสามารถช่วยได้

¶õº´®õ´Ï±ÅÃ±Ä¦ÅÅ¸ÄË§³Å±
Ð¸Ã©À®Ñ«µù¬Ë¶ÇÀË§
 Ä¨½¶¶ºÇ«µÅ¶¶õº´ îÀ®¶´
 ¶Ä®Ä»É¼ÅÏöÅ îÅ îÀÅÈ±
 ¶Ä®Ä»É¼Å«Ë«ÅÅ
 ½´«®«ËÅ¶»É¼Å

ความมุ่งมั่นของเรา
มั่นใจได้วา่ ทุกเม็ดเงินของท่าน
จะช่วยเด็ก เยาวชน และประชาชน
ทีข
่ าดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส
ให้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพ
และเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ร่วมแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (อาคารเอ) ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2079 5475 กด 1 , โทรสาร 0 2619 1812, 0 2619 1810
Email: donation@eef.or.th
Facebook: www.facebook.com/EEFthailand

