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โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงาน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

“สร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาคนให้เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนประเทศไทย”

น่ันคือเจตนารมณ์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579) และนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็น 

หัวใจส�าคัญของการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปีต่อจากนี้

กองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ตาม พระราชบญัญตักิองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา เป็นหน่ึงในการขับเคล่ือนความมุ่งม่ันดังกล่าว 

ให้เกิดขึ้นจริงอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

มาตรา 5 (4) ของพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ระบุว่า กสศ. มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม สนับสนุน

และให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา 

หรือพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัด 

และมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการด�ารงชีวิตได้ 

และ มาตรา 5 (7) ระบุถึงการด�าเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย 

และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการน�าองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้

เพื่อลดความเหลื่อมล�้าในการศึกษา สนองความต้องการทางด้านก�าลังแรงงาน

และการยกระดับความสามารถของคนไทย
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จากรายงาน World Economic Forum ปี 2017 ช้ีว่าในภาพรวมเร่ืองการพัฒนาทักษะแรงงานของประเทศไทย 

หรือทุนมนุษย์อยู่ในระดับปานกลาง (อันดับที่ 40 จาก 130 ประเทศ) ซึ่งไทยมีจุดอ่อนที่ส�าคัญคือมีสัดส่วนการจ้างงาน

ทกัษะสูงเพียงร้อยละ 14 (อนัดับที ่93) ของก�าลังแรงงาน นอกจากน้ีตลาดแรงงานไทยยังมีแรงงานนอกระบบทีไ่ม่ได้รับ 

ความคุม้ครองและหลักประกนัทางสังคมในสัดส่วนสูง ซึง่มีการศกึษาต�า่ ทกัษะต�า่ และมีรายได้น้อย เพ่ือให้สามารถรองรับ

การปฏิวัติอุตสาหกรรม คร้ังที่ 4 หรือการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศรายได้สูง การเร่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพ

ทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ  

ทีส่อดคล้องกบัความต้องการและการพัฒนาในระดับประเทศ จงัหวัด ชุมชน และท้องถ่ิน  และเป็นส่วนหน่ึงในการน�าพา

ประเทศไทยสู่ความแข็งแกร่งในทุก ๆ ด้าน 

“โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส”

คือ หนึ่งในค�าตอบที่ส�าคัญของการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0
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ประกาศกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
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ประกาศกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

เรื่อง การพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

ด้วยกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะ

แรงงานทีข่าดแคลนทนุทรัพย์และด้อยโอกาส ตามพระราชบญัญติักองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา พ.ศ. 2561 

มาตรา 5 (4) การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา

หรือพัฒนา เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพ่ึงพาตนเองในการ 

ด�ารงชีวิตได้ และมาตรา 5 (7) การด�าเนินการหรือจดัให้มีการศกึษา วิจยั และพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการน�าองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้เพื่อลดความเหลื่อมล�้าในการศึกษา สนองความต้องการ

ทางด้านก�าลังแรงงาน และการยกระดับความสามารถของคนไทย และคณะกรรมการบริหารกองทนุเพ่ือความเสมอภาค

ทางการศึกษาได้เห็นชอบและอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562

เพ่ือให้การด�าเนินงานโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทกัษะแรงงานทีข่าดแคลนทนุทรัพย์และด้อยโอกาส

ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายการพัฒนาก�าลังแรงงานให้สามารถยกระดับฝีมือและทักษะ มีแผน 

ประกอบอาชีพและสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน รวมถึงการพัฒนาระบบทดลองในการยกระดับทกัษะการประกอบอาชีพ 

โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อขยายผลต่อไป สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อเสริมสร้าง 

ศักยภาพคนในการขับเคล่ือนประเทศ และการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จึงจัดให้มีการประกาศสนับสนุนทุน 

โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ค�าจ�ากัดความในประกาศน้ี 
การเรยีนรูเ้พ่ือพัฒนาอาชีพ หมายถงึ กระบวนการพัฒนาเพ่ือให้เกดิการเรียนรู้และการพัฒนาการประกอบอาชีพ  

ที่เช่ือมโยงกับฐานเศรษฐกิจและฐานทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งข้อมูล ความรู้ ทุนทางสังคม จิตใจ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ  

ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และทรัพยากร หรือความสัมพันธ์เกีย่วข้อง โดยหน่วยพัฒนาอาชีพเป็นแกนกลางภายใต้ความร่วมมือ 

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันวิชาการ และภาคเอกชน น�าไปสู่การมีชุมชนหรือพ้ืนที่นวัตกรรมเพ่ือการสร้าง

คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ประชากรวยัแรงงานทีข่าดแคลนทนุทรพัย์ หมายถงึ ประชากรวัยแรงงานทีมี่อายุต้ังแต่ 15 ปีบริบรูณ์ข้ึนไป ทีไ่ม่ได้ 

ศึกษาอยู่หรือมีการศึกษาต�่ากว่าหรือเทียบเท่าระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและขาดแคลนทุนทรัพย์โดยพิจารณาจาก 

ข้อมูลรายได้ต�่ากว่า 6,500 บาท รวมถึงขาดทักษะและต้องการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ

ประชากรวัยแรงงานที่ด้อยโอกาส หมายถึง กลุ่มประชากรวัยแรงงานที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป เป็น

ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย 

วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ หรืออยู่ในพ้ืนที่ความไม่สงบ หรือขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการข้ันพ้ืนฐานของรัฐ หรือสมควร 

ได้รับการช่วยเหลือเพ่ือมนุษยธรรม ตลอดจนประสบปัญหาทียั่งไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อนัจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาส

ทางการศกึษาทีเ่สมอภาคกบัผู้อืน่ รวมถงึการด้อยโอกาสลักษณะอืน่ ๆ ทีค่ณะกรรมการบริหารกองทนุเพ่ือความเสมอภาค 

ทางการศึกษาประกาศก�าหนดเพิ่มเติม
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หน่วยพัฒนาอาชีพ หมายถึง หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ทั้งรัฐ เอกชนและภาคประชาสังคมที่มีแนวคิดการ

พัฒนาอาชีพทีใ่ช้ชุมชนเป็นฐานและมีบทบาทในการพัฒนากลุ่มประชากรวัยแรงงาน อาท ิหน่วยงานหรือสถาบนัการศกึษา 

ที่เปิดสอนพัฒนาอาชีพ องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ท�างานกับกลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่การเรียนรู้ หมายถึง ทัณฑสถาน วัด โบสถ์ กศน. รวมถึงแหล่งเรียนรู้ชุมชน หรือสหกรณ์ เป็นต้น

ข้อ 2 วตัถุประสงค์หลักของโครงการ ประกอบด้วย 3 ประการ ดังนี้

2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือกลุ่มประชากรวัยแรงงานซึ่งเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

ให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและพ่ึงพาตนเองในการ 

ด�ารงชีวิตได้ 

2.2 เพ่ือพัฒนาระบบทดลองทีเ่กดิกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาการประกอบอาชีพโดยใช้ชุมชน ท้องถิน่ หรือ

พื้นที่การเรียนรู้เป็นฐานของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 เพ่ือค้นหานวัตกรรมชุมชน และถอดความรู้จากการปฏิบติั และจดัท�าเป็นคูมื่อหรือแนวทางของการขยายผล

ไปสู่พื้นที่อื่นต่อไป 

ข้อ 3 กรอบแนวคิดการด�าเนินโครงการ มี 4 ประการ ดังนี้ 

3.1 การใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based) ยกระดับการประกอบอาชีพ เน่ืองจากชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ 

หรือแหล่งการประกอบอาชีพที่ส�าคัญสุดในพ้ืนที่ชนบทในรูปของธุรกิจชุมชนต่าง ๆ พัฒนาให้เกิดกระบวนการเสริม 

ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาอาชีพบนฐานข้อมูล ความรู้ ทุนทางสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากร รวมถึงการศึกษา 

วิเคราะห์สถานการณ์ และปัญหาของชุมชนที่น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์

สายโซ่การผลิต (Supply Chain) เพื่อก�าหนดแผนธุรกิจและแผนก�าลังคนที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ส�าหรับชุมชนเขตเมือง  

โครงการจะให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการที่มีความต้องการแรงงานฝีมือสูงขึ้น หรือการพัฒนา

อาชีพจากภาคอุปสงค์ (Demand-side) และส่งเสริมให้ชุมชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ 

3.2 การพัฒนาทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ/แรงงานฝีมอืในชุมชน มุ่งเป้าตรงตามความต้องการของชุมชน หรือ

ตลาดแรงงานท้องถิ่นร่วมไปกับการสร้างพ้ืนฐานทักษะอาชีพ ส�าหรับระยะยาวในฐานะผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 

ขนาดย่อมในชุมชนให้สามารถเป็นผู้ประกอบการฐานเศรษฐกจิชุมชน เพ่ือสร้างชุมชนให้เป็นเศรษฐกจิฐานรากทีเ่ข้มแข็ง 

และย่ังยืน อันรวมถึงทักษะ 3 ด้าน ได้แก่ 1. ทักษะเฉพาะอาชีพโดยปฏิบัติงานจริงในชุมชนหรือสถานประกอบการ  

2. ทกัษะการบรหิารจดัการส�าหรบัศตวรรษที ่21 (เช่น การฝึกวิเคราะห์ การใช้ IT และเทคโนโลยี การติดต่อประสานงาน  

การท�างานเป็นหมู่คณะ) และ 3. ทกัษะชีวติด้านเศรษฐศาสตร์ครวัเรอืน (เช่น บญัชีครัวเรือน การออม การจดัการรายรับ

รายจ่าย เป็นต้น) เพื่อน�าไปสู่การมีนวัตกรรมชุมชนเพื่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

3.3 การเสรมิสร้างสมรรถนะแก่ชุมชนและภาคเอกชน ในการส่งเสริมบทบาทและเช่ือมโยงให้เกดิการบรูณาการ

ร่วมกนัในแต่ละหน่วยงาน พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของการท�างานร่วมกับชุมชนเพ่ือเป็นเจ้าภาพร่วมกัน เป็นเครือข่าย

จับคู่การพัฒนาอาชีพในการยกระดับศักยภาพที่ใช้ฐานข้อมูล ความรู้ ความต้องการของชุมชนหรือตลาดแรงงานในการ

พัฒนาอาชีพข้างต้น มีการพัฒนาระบบข้อมูล ความรู้ และก�าหนดเป้าหมายร่วมโดยใช้ฐานข้อมูลหน่วยงานเช่ือมประสาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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3.4 การวิจัยปฏิบัติการ เพ่ือถอดความรู้และประเมินผลส�าเร็จการเปล่ียนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงมีการ

สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 4 พ้ืนที่ด�าเนินงานและกลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 

4.1 พืน้ที่ด�าเนินงาน คือ ระดับต�าบล เทศบาล (หมู่บ้าน กลุ่มหมู่บ้าน) และพ้ืนที่การเรียนรู้ เช่น ทัณฑสถาน วัด 

โบสถ์ กศน. หรือแหล่งเรียนรู้ชมุชน ค่ายทหาร หรือสหกรณ์ เป็นต้น โดยหน่วยพัฒนาจะระบุพื้นที่ด�าเนินการ (สามารถ

ระบุได้มากกว่า 1 พื้นที่) โดยการท�างานในลักษณะพันธมิตรและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ 

4.2 ประชากรวยัแรงงานทีข่าดแคลนทนุทรพัย์และด้อยโอกาส ทีต้่องการพัฒนาทกัษะเป็นผู้ประกอบการ แรงงานฝีมือ  

ตามคณุสมบติัทีก่�าหนด โดยหน่วยพัฒนาอาชีพระบจุ�านวนกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะด�าเนินการอย่างน้อยต้ังแต่ 50 คน แต่ไม่เกนิ  

150 คน 

ขอ้ 5 ผูเ้สนอโครงการหน่วยพัฒนาอาชีพทีจ่ะเขา้ร่วมโครงการ ต้องมีคณุสมบติัดังต่อไปน้ี

5.1 สถานภาพ เป็นหน่วยงาน สถาบันการศึกษา ทัง้รัฐ เอกชนและภาคประชาสงัคมที่มีแนวคิดการพฒันาอาชีพ

ทีใ่ช้ชุมชนเป็นฐานและมีบทบาทในการพัฒนากลุ่มประชากรวัยแรงงาน อาท ิหน่วยงานหรือสถาบนัการศกึษาทีเ่ปิดสอน

พัฒนาอาชีพ องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ท�างานกับกลุ่มเป้าหมาย 

5.2 การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพ เป็นหน่วยพัฒนาอาชีพซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะอาชีพ  

ฝีมือแรงงาน มีหลักสูตรการพัฒนาทีเ่น้นการปฏิบติัจริง มีประสบการณ์การท�างานกบัชุมชน ท้องถ่ินหรือพ้ืนทีก่ารเรียนรู้ 

เป็นฐาน รวมถึงมีความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงบุคลากร

5.3 ความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและนอกชุมชน เป็นหน่วยพัฒนาอาชีพที่มีการท�างานที่สามารถบูรณาการ 

เช่ือมโยงเครือข่ายทั้งในและนอกชุมชน ให้สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของการท�างานร่วมกับชุมชนเพ่ือก่อให้เกิดการ 

บูรณาการของการท�างานในพื้นที่ร่วมกัน 

ข้อ 6 การเสนอโครงการ หน่วยพัฒนาอาชีพที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5 และมีความประสงค์จะเข้าร่วม

โครงการ ให้ยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) ผ่านระบบออนไลน์ที่ www.EEF.or.th ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 

ข้อเสนอโครงการต้องแสดงแนวคดิและวิธกีารด�าเนินงานทีชั่ดเจนตามหัวข้อ โดยมีข้อมูลและหลักฐานทีเ่ช่ือถอืได้ 

สนับสนุนประเด็นดังต่อไปนี้

6.1 ความพร้อมและความเช่ือมั่น หน่วยพัฒนาอาชีพต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาทักษะอาชีพ  

ฝีมือแรงงาน หลักสูตรการพัฒนาที่เน้นการปฏิบัติจริง มีประสบการณ์การท�างานกับชุมชน ท้องถิ่นหรือพื้นที่การเรียนรู้

เป็นฐาน รวมถึงมีความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ความเชี่ยวชาญ และบุคลากร
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6.2 การวเิคราะห์พ้ืนทีด่�าเนนิงาน หน่วยพัฒนาอาชีพต้องคดัเลือกพ้ืนทีด่�าเนินงานระดับต�าบล เทศบาล หรือพ้ืนที่ 

การเรียนรู้ (เช่น ทณัฑสถาน วัด ค่ายทหาร เป็นต้น) โดยข้อเสนอโครงการมีการประเมินความจ�าเป็นของกลุ่มเป้าหมาย 

ข้อมลูวเิคราะห์สภาพปญัหาของกลุม่เปา้หมาย ลงพ้ืนทีด่�าเนนิงาน มกีารระบสุภาพปญัหาด้านทกัษะการประกอบอาชพี 

มีการแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน โดยให้ข้อมูลสภาพปัญหาของพ้ืนที่ที่สอดคล้องและปัญหาที่ต้องการแก้ไข 

ทั้งนี้แหล่งข้อมูลที่ใช้อาจเป็นข้อมูลของชุมชนหรือหน่วยงานในชุมชนที่เชื่อถือได้ 

6.3 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ข้อเสนอโครงการควรมีแนวทางการพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มประชากร

วัยแรงงานที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ดังนี้ 

  6.3.1 การพัฒนาทกัษะอาชีพ ตามความต้องการของแต่ละบคุคลหรือทศิทางการพัฒนาชุมชน ท้องถิน่ การ

สร้างงานใหม่ การเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผู้ประกอบอาชีพเดิมในชุมชนโดยมีความสอดคล้องกับต้นทุนที่มีในท้องถิ่นเป็นส�าคัญ 

  6.3.2 การเพ่ิมทักษะบริหารจัดการ ข้อเสนอโครงการควรมีการส่งเสริมความรู้และเทคนิควิธีการสมัยใหม ่

ที่เหมาะสม โดยใช้แนวความคิดที่มีการใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และทุนทางสังคมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้า 

และบริการ ทักษะการติดต่อประสานงาน การท�างานเป็นหมู่คณะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและการจัดจ�าหน่าย 

และการเพิ่มเติมเทคนิควิธีการท�างานให้มีศักยภาพสูงขึ้น รวมถึงการหาโอกาสทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่าง

เหมาะสมตลอดชีวิต 

  6.3.3 การส่งเสรมิทศันคตกิารด�าเนนิชีวติ ข้อเสนอโครงการควรมีกระบวนการพัฒนากลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกดิ 

แรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะการด�ารงชีวิตได้อย่างย่ังยืนตามวิถีอันดีของชุมชน เช่น การท�าบัญชีครัวเรือน การออม 

การจดัการรายรับรายจ่าย การหาแนวทางลดหน้ีสิน การประหยัดอดออมใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความรักถ่ินฐานบ้านเกดิ 

ของตน และรู้จักการวางแผนเพื่อสวัสดิการชีวิตที่มั่นคงในอนาคตเมื่อสูงวัย เป็นต้น

6.4 ความร่วมมือกับองค์กรในชุมชน ข้อเสนอโครงการควรมีการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกับหน่วยงาน 

ในชุมชน ท้องถิน่ ทัง้ภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน และสถานประกอบการในท้องถิน่ในการสนับสนุนให้เกดิการพัฒนาอาชีพ 

และการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง เช่น การจัดหาตลาดแรงงานรองรับ การใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อการพัฒนาทกัษะประชากรในชุมชน ท้องถิน่ ทัง้อาคารสถานที ่วัสดุอปุกรณ์ฝึกอบรม หรือบคุลากร รวมถงึการ

สนับสนุนและพัฒนาทางวิชาการ เป็นต้น

6.5 รปูแบบและวธีิการเรยีนรูท้ีน่�าไปสูก่ารส่งเสรมิการมงีานท�าของกลุม่เป้าหมาย ข้อเสนอโครงการควรมีรูปแบบ

การจดักจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบทีเ่หมาะสมเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพและการมีงานท�า การเพ่ิมรายได้  

ซึ่งนอกจากรูปแบบการฝึกทักษะแล้วควรมีกิจกรรมปฏิบัติงานจริงในชุมชนหรือสถานประกอบการและการพิจารณา

สนับสนุนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพในกรณีที่ยากไร้และด้อยโอกาส 

ข้อ 7 การคดัเลอืกกลุม่เป้าหมาย ให้หน่วยพัฒนาอาชีพทีไ่ด้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ 

ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 4.2 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น
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ข้อ 8 ระยะเวลาด�าเนินโครงการ ระยะเวลาด�าเนินโครงการของหน่วยพัฒนาอาชีพไม่เกิน 6 เดือน 

คาดว่าจะเริ่มด�าเนินโครงการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

ขอ้ 9 กสศ. จดัสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนหน่วยพัฒนาอาชีพทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 
9.1 งบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ืออาชีพให้แก่กลุ่มประชากรวัยแรงงานทีข่าดแคลนทนุทรัพย์และด้อยโอกาส

9.2 งบประมาณสนับสนุนการบริหารจดัการ เพ่ือใช้ในการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ืออาชีพ (อาท ิการส�ารวจ 

และวิเคราะห์ชุมชนหรือพื้นที่การเรียนรู้ การจัดท�าแผนพัฒนา และการจัดท�าฐานข้อมูล การติดตามและประเมินผล)

รายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณตามแบบข้อเสนอโครงการ (Proposal) โดยหน่วยพัฒนาอาชีพจัดท�าแผน

งบประมาณเสนอมายัง กสศ. 

ข้อ 10 กสศ. สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ 

กสศ. จะจัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการเสริมคุณภาพ อาทิ

10.1 การพัฒนาหน่วยพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ชุมชนหรือพ้ืนทีก่ารเรียนรู้ การสร้างความรู้  

ทักษะและเสริมขีดความสามารถของกลุ่มประชากรวัยแรงงานขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

10.2 เวทแีลกเปล่ียนประสบการณ์การท�างานและสนับสนุนวิชาการเพ่ือให้เกดิการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างโครงการ

ในระดับพื้นที่อย่างน้อย 1 ครั้ง

10.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอาชีพท้องถิ่น การแนะแนวและการเรียนรู้ด้วยตนเองของกลุ่มเป้าหมาย 

10.4 การคัดเลือกกลุ่มดีเด่นต่อยอดกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ข้อ 11 ขั้นตอนการเปิดรับข้อเสนอโครงการ กสศ. มีขั้นตอนด�าเนินงานดังนี้ 

11.1 การประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการจากหน่วยพัฒนาอาชีพ เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยพัฒนาอาชีพ 

ที่ประสงค์จะด�าเนินงานสมัครเข้าร่วมโครงการ โดย กสศ. จะประกาศข้อเสนอโครงการผ่านเว็บไซต์ www.EEF.or.th 

11.2 การคดัเลือกข้อเสนอโครงการคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒจิากหลากหลายสาขาทัง้จากหน่วยงานรัฐ เอกชน

และภาคประชาสังคม เพ่ือกล่ันกรองให้ได้ข้อเสนอโครงการที่มีศักยภาพสูงสุดเข้าร่วมโครงการ (ประมาณการข้ันต้น  

50 โครงการ)

11.3 การปรับปรุงรายละเอยีดของข้อเสนอโครงการ หลังจากหน่วยพัฒนาอาชีพทีมี่ศกัยภาพได้รับคดัเลือกแล้ว  

กสศ. จะได้เชิญผู้แทนหน่วยพัฒนาอาชีพร่วมปรึกษาหารือในการปรับปรุงดังกล่าวให้เหมาะสม บนฐานวิชาการและ

แนวทางของโครงการประกอบการคดิริเร่ิมและบริบทเฉพาะของแต่ละพ้ืนทีด่�าเนินการ โดยโครงการสามารถแตกต่างกนั 

ในรายละเอียดหากแต่สอดคล้องกันในระดับเป้าหมายและแนวทางส�าคัญ 

11.4 กสศ. จะท�าสัญญาสนับสนุนโครงการที่ผ่านการคัดเลือกกับหน่วยพัฒนาอาชีพ โดยหน่วยพัฒนาอาชีพ 

มีความรับผิดชอบทีจ่ะต้องด�าเนินงานตามโครงการเพ่ือให้ผู้รับทนุได้รับการพัฒนาทกัษะการประกอบอาชีพทีมี่คณุภาพ

และมาตรฐาน
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ขอ้ 12 ก�าหนดเวลาในการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏบัิตกิารทา้ยประกาศน้ี

ข้อ 13 ข้อเสนอโครงการ (Proposal) ของหน่วยพัฒนาอาชีพใหใ้ช้แนบท้าย
ประกาศน้ี โดยยื่นผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.EEF.or.th 

ข้อ 14 ในกรณีมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการด�าเนินงานตามประกาศน้ี กสศ. 
สงวนสิทธ์ิเป็นผู้วินิจฉัยช้ีชาด และค�าวินิจฉัยน้ันถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

นายสุภกร บัวสาย
ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
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ล�าดับและขั้นตอนการสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนา 
ทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

กิจกรรม ระยะเวลา

การประชาสัมพันธ์

ประกาศและประชาสัมพันธ์โครงการ พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

การคัดเลือกหน่วยพัฒนาอาชีพเข้าร่วมโครงการ 

เปิดรับข้อเสนอโครงการ 29 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562

พิจารณาข้อเสนอโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 1 - 15 กรกฎาคม 2562

แจ้งผลการพิจารณาหน่วยพัฒนาอาชีพที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ภายในกรกฎาคม 2562

หน่วยพัฒนาอาชีพที่เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกวิเคราะห์ชุมชนและท�าแผนพัฒนาร่วมกับชุมชน

ประชุมเชิงปฏิบติัการเตรียมความพร้อมหน่วยพัฒนาอาชีพทีผ่่านการคดัเลือก กรกฎาคม 2562

หน่วยงานพัฒนาอาชีพวิเคราะห์ชุมชนและท�าแผนพัฒนาร่วมกับชุมชน สิงหาคม 2562

การด�าเนินงานฝึกทักษะอาชีพแบบครบวงจร 

พัฒนารูปแบบพัฒนาทักษะอาชีพแบบครบวงจร กันยายน 2562 – มกราคม 2563

พัฒนาทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย กันยายน 2562 – มกราคม 2563

จัดการความรู้และถอดบทเรียนการท�างาน ธันวาคม 2562 และ มีนาคม 2563

ต่อยอดกลุ่มดีเด่น

ต่อยอดกลุ่มดีเด่นกบัหน่วยงานความร่วมมือ (มูลนิธชัิยพัฒนา ภาคเอกชน ฯลฯ) กุมภาพันธ์ 2563

จัดการความรู้ การติดตาม และประเมินผล

เสริมคณุภาพ ติดตาม ประเมินผล และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

พัฒนาอาชีพ

ตลอดระยะเวลาโครงการ
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  หลักเกณฑ์ประชากรวยัแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสของ กสศ.
1. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 กรณีเป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

 (1) ข้อมูลรายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือนต่อคนต่อเรือน พิจารณารายได้เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 6,500 ต่อเดือน*

 (2) อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 (3) ไม่ได้ศึกษา หรือการศึกษาต�่ากว่าหรือเทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 หรือเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่ได้ศึกษา หรือการศึกษาต�่ากว่าหรือเทียบเท่าการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)

ทั้งนี้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

2. เป็นผู้ด้อยโอกาส 

 กรณีเป็นผู้ด้อยโอกาส ต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้

 (1) ความด้อยโอกาสตามค�าจ�ากัดความข้อ 1 ซึ่งหมายถึง ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบ 

ในด้านเศรษฐกจิ สังคม การศกึษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ หรืออยู่ในพ้ืนทีค่วามไม่สงบ  

หรือขาดโอกาสทีจ่ะเข้าถงึบริการข้ันพ้ืนฐานของรัฐ หรือสมควรได้รับการช่วยเหลือเพ่ือมนุษยธรรม ตลอดจนประสบปัญหา 

ที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่น รวมถึงการด้อยโอกาส

ลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประกาศก�าหนดเพิ่มเติม

 (2) อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

* รายได้เฉลี่ยแรงงานนอกระบบ ข้อมูลจากการวิเคราะการส�ารวจแรงงานนอกระบบ (2561 ของส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ)
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การส่งเสริมการพัฒนารูปแบบพัฒนาทักษะอาชีพแบบครบวงจรในโครงการฯ
กสศ. อาจสร้างกลไกและจัดให้มีมาตรการส่งเสริมการด�าเนินงานของหน่วยพัฒนาอาชีพที่เข้าร่วมโครงการฯ  

เพื่อให้บรรลุส�าเร็จตามเป้าหมาย เช่น

1. การติดตามความก้าวหน้าโดยคณะกรรมการก�ากับทิศทาง

2. การสนับสนุนการท�างานทางวิชาการโดยคณะพ่ีเล้ียงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การด�าเนินงานของหน่วยงานพัฒนา

อาชีพบรรลุผลตามวัตถปุระสงค์และตามทีห่น่วยงานพัฒนาอาชีพเสนอไว้ในข้อเสนอโครงการ ทัง้น้ีอาจมีมาตรการเสริม

ในระยะขับเคลื่อนโครงการให้เกิดคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. การสนับสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ วิธีการ และนวัตกรรมการท�างานระหว่างหน่วยงานพัฒนาอาชีพ

4. การจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของหน่วยงานพัฒนาอาชีพ

5. การวิจัยปฏิบัติการ เพ่ือถอดความรู้และประเมินผลส�าเร็จการเปล่ียนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงมีการ

สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. หลังจากโครงการจะมีกลไกการติดตามประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของกลุ่มเป้าหมายในการ

พัฒนาทักษะเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและแรงงานฝีมือในชุมชน ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความส�าเร็จของหน่วยงาน

พัฒนาอาชีพในการพัฒนาให้กับชุมชนให้เป็นผู้มีศักยภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และการประเมินผลโครงการ 

ในภาพรวม

ในการนี้หน่วยงานพัฒนาอาชีพต้องยินยอมในการให้ข้อมูลและร่วมกิจกรรมในข้อ 1 ถึง ข้อ 6 

วธีิการขอรับทุน
หน่วยพัฒนาอาชีพที่สนใจย่ืนข้อเสนอโครงการ (Proposal) เพ่ือรับการพิจารณาผ่านระบบออนไลน์ สามารถ

ดาวน์โหลดแบบข้อเสนอโครงการได้ที่เว็บไซต์ กสศ. www.EEF.or.th รายละเอียดเพ่ิมเติม โทรศัพท์. 02-079-5475 

กด 3 ในวันและเวลาราชการ อีเมล Community@EEF.or.th
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แบบเสนอ
โครงการพัฒนาระบบทดลอง

การพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
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แบบเสนอ
โครงการพัฒนาระบบทดลอง

การพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ค�าอธิบาย
1. การย่ืนแบบเสนอโครงการ ขอให้ผ่านระบบออนไลน์ทีเ่ว็บไซต์ www.EEF.or.th โดยกรอกข้อมูลและส่งเอกสาร

ตามก�าหนดให้ครบถ้วนผ่านระบบออนไลน์

2. แบบเสนอโครงการ กรุณาอธิบายถึงรายละเอียดของโครงการ แสดงถึงเหตุผลที่ส�าคัญ กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูล 

ทีมี่อยู่ในพ้ืนที ่วิธกีารด�าเนินงาน ผลลัพธ์ ผลส�าเร็จ โดยให้รายละเอยีดตามแบบเสนอโครงการน้ี ซึง่ประกอบด้วย  

3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

ส่วนที่ 3 ค�ารับรอง

3. ผู้เสนอโครงการควรศึกษาเอกสารและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

แบบเสนอโครงการ

 ข้อมูลทั่วไป       รายละเอียดโครงการ         ค�ารับรอง

ขั้นตอนการยื่นแบบเสนอโครงการ

การยื่นแบบเสนอโครงการขอให้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.EEF.or.th

ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: เบอร์โทรศัพท์ 02-079-5472 กด 3 ในวันและเวลาราชการ 

         อีเมล Community@EEF.or.th

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (อาคารเอ) ชั้น 13 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อโครงการ (ชื่อเข้าใจง่าย ส่ือถึงสาระส�าคัญของโครงการ) 

ภาษาไทย : 

ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) : 

2. งบประมาณที่เสนอขอ :  บาท ( ตัวอักษร )

3. ระยะเวลาด�าเนินงาน : กรกฎาคม–ธันวาคม 2562 (6 เดือน)

4. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ :  จ�านวนรวม  คน

5. ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร 

ที่อยู่ 

โทรศัพท์  โทรสาร 

Email 

6. ข้อมูลผู้บริหารองค์กร 

ชื่อ-นามสกุลหัวหน้าองค์กร 

หมายเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน 

ที่อยู่ (บ้าน) 

โทรศัพท์มือถือ 

Email 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ผู้ด�าเนินการหลักของโครงการ อาจเป็นหรือไม่เป็นผู้บริหารองค์กรก็ได้ โปรดแนบประวัติ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการโดยย่อ)

ชื่อ-นามสกุล 

ต�าแหน่ง 

หมายเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน 

ที่อยู่ (บ้าน) 

โทรศัพท์มือถือ  Line ID: 

Email 
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8. ลักษณะองค์กร 

  สถาบันการศึกษา (รัฐ/เอกชน)

  หน่วยงานรัฐ 

  องค์กรปกครองท้องถิ่น

  ศูนย์การเรียนรู้/ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน

  อื่น ๆ (โปรดระบุ) 

9. ประวัติหรือผลงานเด่นด้านการพัฒนาคน ชุมชนและองค์กรชุมชนในพ้ืนที่ และความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์

และความเชี่ยวชาญ รวมถึงบุคลากร

10. ข้อมูลผลงานและความร่วมมือภาคีเครือข่ายกับหน่วยงาน/สถานประกอบการที่ผ่านมา  (ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง) 

องค์กรภาคีเครือข่าย ข้อมูลผลงาน ระยะเวลา

11. ข้อมูลที่สะท้อนถึงการพัฒนาทักษะของกลุ่มเป้าหมายซ่ึงมีรายได้เพ่ิมขึ้น ได้รับการจ้างงาน เป็นที่ยอมรับ 

และพึงพอใจของชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการ
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ

1. ชื่อโครงการ (ชื่อเข้าใจง่าย ส่ือถึงสาระส�าคัญของโครงการ) 

ภาษาไทย : 

ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) : 

2. สถานการณ์และความเป็นมา 

 2.1 ระบุหลักการ เหตุผล และการวิเคราะห์สถานการณ์ของโครงการ

 2.2 ระบุข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่ที่ถือเป็น “ศักยภาพ” ที่สอดคล้องกับ “โอกาส” ทางเศรษฐกิจ

 2.3 วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกี่ยวกับประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในพ้ืนที่ (โดยมีการ 

 อธิบายในเรื่อง)

   • สภาพสังคมและปัญหาการพัฒนาประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส 

   • ปัญหาการพัฒนาคนในพ้ืนที ่(การขาดทกัษะความรู้ทีเ่หมาะสมกบังาน/การขาดทกัษะฝีมือแรงงาน/การขาด 

 ทักษะหรือเหตุผลในการฝึกอบรม)

   • ระบุข้อมูลเศรษฐกิจของพื้นที่ในแนวสายโซ่เศรษฐกิจของพ้ืนที่ตนเองและพื้นที่ข้างเคียง (ถ้ามี)

   • ระบุข้อมูลทางสังคม เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ ประชากรวัยแรงงาน ประชากรที่ว่างงาน การศึกษา 

 ของประชากร

   • ระบุแหล่งข้อมูลที่ใช้ ข้อมูลของชุมชนหรือหน่วยงานในชุมชนที่เชื่อถือได้

3. วัตถุประสงค์

   • ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการที่แสดงให้เห็นว่าโครงการจะท�าให้เกิดผลต่อการพัฒนาทักษะแรงงานที ่

 ขาดแคลนทนุทรัพย์และด้อยโอกาสให้เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมหรือแรงงานฝีมือในชุมชน สอดคล้องกบัสถานการณ์ 

 ของปัญหาในข้อที่ 2.

   • ความเฉพาะเจาะจง มีโอกาสที่จะเกิดผลส�าเร็จ วัดได้จริง สอดคล้องกับความส�าคัญของปัญหา ภายใต้กรอบ 

 ระยะเวลาที่ก�าหนด
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4. เป้าประสงค์ (ผลลัพธ์ ผลกระทบที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย)

 สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงาน 

ที่มีคุณภาพ

5. พื้นที่ด�าเนินงานและกลุ่มเป้าหมาย 

 • พื้นที่ด�าเนินงานในระดับต�าบล เทศบาล (ในกรณีต�าบลหรือเทศบาลครอบคลุมอย่างน้อย 3 หมู่บ้าน) หรือพื้นที่

การเรียนรู้ 

  โครงการด�าเนินงานในพื้นที่จ�านวน  หมู่บ้าน ได้แก่ (โปรดระบุ) 

(ตัวอย่างเช่น 1. ปัญหาคนไร้บ้านในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ (โดยพ้ืนที่ที่มีคนไร้บ้านอาจจะมีประมาณ 3 อ�าเภอ หรือ  

1 พ้ืนทีก่ไ็ด้) โดยชุมชนของการพัฒนา คอื ชุมชนคนไร้บ้านจงัหวัดเชียงใหม่ หรือชุมชนคนไร้บ้านอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ 

(หรือชุมชนอืน่ ๆ ทีมี่ความเหมาะสมกบัประเด็นในการพัฒนาอาชีพ และการเรียนรู้ในพ้ืนทีน้ั่น ๆ) และ 2. ปัญหารายได้

ของเกษตรกรชุมชนต�าบลป่าซาง อ�าเภอป่าซาง จังหวัดล�าพูน โดยชุมชนเป้าหมายการพัฒนา คือ ชุมชนต�าบลป่าซาง 

เป็นต้น ทัง้น้ีการก�าหนดชุมชนจ�าเป็นต้องมีหน่วยงาน องค์กร หรือผู้ทีมี่ส่วนเกีย่วข้องเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน เช่น 

ชุมชนทณัฑสถานหญงิ ควรมีหน่วยงาน องค์กร หรือผู้ทีมี่ส่วนเก่ียวข้อง ได้แก่ ทณัฑสถาน ชุมชนรอบ ๆ ข้าง หรือชุมชน

ที่ผู้ต้องขังไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ครอบครัว หน่วยงานพัฒนาอาชีพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น)

 • ระบุกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชากรวัยแรงงานที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบรูณ์ขึ้นไป ที่ไม่ได้ศึกษาอยู่ หรอืมีการศึกษา

ต�่ากว่า หรือเทียบเท่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และว่างงาน (จ�านวนขั้นต�่า 50 คน ไม่เกิน 150 คน) และ ลักษณะของ

กลุ่มเป้าหมาย (อาทิ แรงงานนอกระบบ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ว่างงานทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และเครือข่าย และ

ต้องการทักษะอาชีพเพิ่ม) 

  กลุ่มเป้าหมาย

   แรงงานนอกระบบ*    จ�านวน  คน  ในพื้นที่ 

   ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ�านวน  คน  ในพื้นที่ 

   ผู้ว่างงาน      จ�านวน  คน  ในพื้นที่ 

   ผู้สูงอายุ      จ�านวน  คน  ในพื้นที่ 

   ผู้พิการ       จ�านวน  คน  ในพื้นที่ 

   อื่น ๆ (ระบุ)  (เช่น กลุ่มเครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ชุมชน)  

             จ�านวน  คน  ในพื้นที่ 

* แรงงานนอกระบบ คือ ผู้ที่ท�างานแต่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการท�างาน
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  หลกัเกณฑป์ระชากรวยัแรงงานทีข่าดแคลนทนุทรัพยแ์ละดอ้ยโอกาสของ กสศ. 
1. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 กรณีเป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

 (1) ข้อมูลรายได้เฉล่ียสมาชิกครัวเรือนต่อคนต่อเรือน พิจารณารายได้เฉล่ียต่อคนไม่เกนิ 6,500 ต่อเดือน*

 (2) อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 (3) ไม่ได้ศึกษา หรือการศึกษาต�่ากว่าหรือเทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 หรือเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่ได้ศึกษา หรือการศึกษาต�่ากว่าหรือเทียบเท่าการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)

ทั้งนี้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

2. เป็นผู้ด้อยโอกาส 

 กรณีเป็นผู้ด้อยโอกาส ต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

 (1) ความด้อยโอกาสตามค�าจ�ากดัความข้อ 1 ซึง่หมายถงึ ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบ  

ในด้านเศรษฐกจิ สังคม การศกึษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ หรืออยู่ในพ้ืนทีค่วามไม่สงบ  

หรือขาดโอกาสทีจ่ะเข้าถงึบริการข้ันพ้ืนฐานของรัฐ หรือสมควรได้รับการช่วยเหลือเพ่ือมนุษยธรรม ตลอดจนประสบปัญหา 

ทียั่งไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อนัจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาสทางการศกึษาทีเ่สมอภาคกบัผู้อืน่ รวมถงึการด้อยโอกาส

ลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประกาศก�าหนดเพิ่มเติม

 (2) อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

* รายได้เฉลี่ยแรงงานนอกระบบ ข้อมูลจากการวิเคราะห์การส�ารวจแรงงานนอกระบบ (2561 ของส�านักงาน

สถิติแห่งชาติ)

6. แนวทางการด�าเนินงาน 

 6.1 หน่วยพัฒนาอาชีพมีความพร้อมและความเชื่อมั่น โปรดอธิบาย

 (หน่วยพัฒนาอาชีพต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาทักษะอาชีพ ฝีมือแรงงาน หลักสูตรการพัฒนาที่เน้น 

การปฏิบติัจริง มีประสบการณ์การท�างานกบัชุมชน ท้องถิน่หรือพ้ืนทีก่ารเรียนรู้เป็นฐาน รวมถงึมีความพร้อมด้านเคร่ือง

มือหรืออุปกรณ์ ความเชี่ยวชาญ และบุคลากร)

   

   

   

   

 6.2 แนวทางในการค้นหาและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานมีแนวทางอย่างไร โปรดอธิบาย

 (ข้อเสนอโครงการควรระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะด�าเนินงาน สถานการณ์ปัญหาด้านการศึกษา ความต้องการยกระดับ

การประกอบอาชีพ รวมถึงแนวทางในการค้นหาและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย)
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 6.3 จากข้อมลูการวเิคราะห์ชุมชน กลุม่เป้าหมาย หน่วยพัฒนาอาชีพจะมแีนวทางการส่งเสรมิการพัฒนาอาชีพให้แก่

กลุม่ประชากรวยัแรงงานที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ใน 3 หวัข้ออย่างไร (หากหน่วยพัฒนาอาชีพจะมีการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย 

มากกว่า 1 อาชีพ ให้แยกเสนอเป็น 2 โครงการ) 

   6.3.1 การพัฒนาทักษะอาชีพแบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า โปรดอธิบาย

   (ข้อเสนอโครงการควรมีการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของแต่ละบุคคลหรือทิศทางพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 

หรือพ้ืนที่การเรียนรู้ การสร้างงานใหม่ การเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผู้ประกอบอาชีพเดิมในชุมชนโดยมีความสอดคล้องกับ

ต้นทุนที่มีในท้องถิ่นเป็นส�าคัญ ทั้งน้ีจะต้องไม่มีผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม ซึ่งควรมีหลักสูตรหรือแนวทาง 

การฝึกอาชีพประกอบ)

   

   

   

   

   6.3.2 การเพิ่มทักษะบริหารจัดการ โปรดอธิบาย

   (ข้อเสนอโครงการควรมีการส่งเสริมความรู้และเทคนิควิธกีารสมัยใหม่ทีเ่หมาะสม โดยใช้แนวความคดิ Creative 

Space ทีมี่การใช้เทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์ และทนุทางสังคม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและบริการ ทกัษะการติดต่อ

ประสานงาน การท�างานเป็นหมู่คณะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและการจดัจ�าหน่าย และการเพ่ิมเติมเทคนิควิธกีาร

ท�างานให้มีศักยภาพสูงขึ้น รวมถึงการหาโอกาสทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมตลอดชีวิต)   

   

   

   

   

   6.3.3 การส่งเสริมทัศนคติการด�าเนินชีวิต โปรดอธิบาย 

   (ข้อเสนอโครงการควรมีกระบวนการพัฒนากลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกดิแรงบนัดาลใจและพัฒนาทกัษะการด�ารงชีวิต 

ได้อย่างย่ังยืนตามวิถอีนัดีของชุมชน เช่น การท�าบญัชีครัวเรือน การออม การจดัการรายรับรายจ่าย การหาแนวทางลดหน้ีสิน  

การประหยัดอดออมใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตน และรู้จักการวางแผนเพ่ือสวัสดิการชีวิต 

ที่มั่นคงในอนาคตเมื่อสูงวัย เป็นต้น)
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 6.4 หน่วยพัฒนาอาชีพจะมีการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรในชุมชนอย่างไร โปรดอธิบาย

   (ข้อเสนอโครงการควรมีการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกบัหน่วยงานในชุมชน ท้องถิน่ทัง้ ภาครัฐ เอกชน องค์กร

ชุมชน และสถานประกอบการในท้องถ่ินในการสนับสนุนให้เกดิการพัฒนาอาชีพและการประกอบอาชีพได้อย่างม่ันคง เช่น  

การจดัหาตลาดแรงงานรองรับ การใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาทกัษะประชากรในชุมชน 

ท้องถิ่น ทั้งอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม หรือบุคลากร รวมถึงการสนับสนุนและพัฒนาทางวิชาการ เป็นต้น) 

   

   

   

   

 6.5 หน่วยพัฒนาอาชีพจะมีรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่น�าไปสู่การส่งเสริมการมีงานท�าของกลุ่มเป้าหมายที่ย่ังยืน

อย่างไร โปรดอธิบาย

   (ข้อเสนอโครงการควรมีรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการ 

ประกอบอาชีพและการมีงานท�า การเพ่ิมรายได้ทีย่ั่งยืน ซึง่นอกจากรูปแบบการฝึกทกัษะแล้ว ควรมีกจิกรรมปฏิบติังานจริง 

ในชุมชนหรือสถานประกอบการและการพิจารณาสนับสนุนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพในกรณีที่ยากไร้

และด้อยโอกาส) 

   

   

   

   

7. แผนปฏิบัติการ 

ระบกุจิกรรม ระยะเวลาด�าเนินการ ผลผลิต และผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็น ทีจ่ะท�าให้บรรลุวัตถปุระสงค์ตามตัวช้ีวัด 

ที่ก�าหนด โดยการออกแบบกิจกรรมขอให้ค�านึงถึง

(ก) การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติ การวัดและประเมินผล

(ข) กลวิธีและกิจกรรมที่จะท�าให้บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้

(ค) กลวิธีและกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ และบริหารจัดการได้

(ง) กลวิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ต้องเชื่อมโยงและส่งผลต่อกิจกรรมอื่น ๆ

ล�าดับ ผลผลิตส�าคัญ กิจกรรมส�าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

1. สอดคล้องกับแนวทาง

การด�าเนินงาน

แจกแจงรายละเอียด 

(หน่วย x บาท)

2.

3.
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8. เครือข่ายความร่วมมือในการด�าเนินโครงการ

(ระบุภาคีที่โครงการร่วมท�างานด้วยโดยตรงและหวังผลอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น ผลในการเป็นแกนน�าเพ่ือขยายผล   

ผลในการเป็นเจ้าภาพของงานในอนาคต เป็นต้น)

องค์กรภาคีเครือข่าย บทบาท เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย

9. ระยะเวลาด�าเนินโครงการ 

(โครงการมีระยะเวลา 6 เดือน ประมาณการเริ่มต้นโครงการ กรกฎาคม 2562) 

10. รายละเอียดงบประมาณโครงการ (แจกแจงรายละเอียดงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ)

กิจกรรม
งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน 

จาก กสศ.

งบประมาณทรัพยากรสบทบ (ถ้ามี)

งบประมาณ (ถ้ามี) ทรัพยากรอื่น (ถ้ามี)

(ระบุแนวคิด การประมาณการ)

ตัวอย่าง

การส�ารวจชุมชน/

การลงพื้นที่ชุมชน

ค่าลงพื้นที่ x ครั้ง

ค่าที่พัก x จ�านวนคืน

ค่าเดินทาง x เที่ยว

รวม

กสศ. จัดสรรงบประมาณผ่านหน่วยพัฒนาอาชีพเพื่อสนับสนุนรายการดังนี้

10.1  งบประมาณสนบัสนนุการเรยีนรูเ้พ่ืออาชีพให้แก่กลุม่ประชากรวยัแรงงานทีข่าดแคลนทนุทรพัย์และด้อยโอกาส

  1. ค่าวิทยากร ไม่เกิน 1,200 บาทต่อชั่วโมง (ไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง)

  2. ค่าวัสดุฝึก เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 500 บาทต่อคน

  3. ค่าเดินทาง 100 บาทต่อคนต่อวัน

  4. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน

  5. ค่าเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพในกรณีที่ยากไร้และด้อยโอกาส เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน  

2,500 บาทต่อคน



24 25

10.2  งบประมาณสนบัสนนุการบรหิารจดัการ เพ่ือใช้ในการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ืออาชีพ ร้อยละ 10-20  

ของงบประมาณทั้งหมด (อาทิ การส�ารวจและวิเคราะห์ชุมชนหรือพื้นที่การเรียนรู้ การจัดท�าแผนพัฒนา และการจัดท�า 

ฐานข้อมูล การติดตามและประเมินผล)

11. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส�าคัญของโครงการ

ผลผลิต ระบุผลผลิตที่เกิดขึ้น/ผลผลิตที่ส่งมอบให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติและจะส่งมอบต่อ กสศ.
1.
2.
3.

ผลลัพธ์ ระบกุารเปล่ียนแปลงส�าคญัทีเ่กดิข้ึนในพ้ืนที ่การเปล่ียนแปลงกบักลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ สอดคล้อง
กับผลผลิตที่ส่งมอบ
1.
2.
3.

12. การบรหิารจดัการ

• ระบุโครงสร้างการบริหาร/การรับผิดชอบงานโครงการ

• การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น องค์กร ชุมชน เอกชน

13. การตดิตาม/ประเมนิผล (เพื่อเป็นเครื่องมือให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์)

รายการ ประเด็น/เกณฑ์ชี้วัด ช่วงเวลา หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

การติดตามสนับสนุน

การประเมิน

อื่น ๆ (ระบุ)

14. ความต่อเนือ่งและการขยายผล (ระบแุนวทางการด�าเนนิงานเมือ่โครงการสิน้สดุลง) 
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ส่วนที่ 3 ค�ารับรอง

โปรดยืนยันเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน

 (1) ขอรับรองว่าข้อมูลทีอ่ยู่ในแบบเสนอโครงการคร้ังน้ีเป็นจริงทกุประการ และยอมรับว่าหากมีการตรวจพบข้อความ 

   อันเป็นเท็จ โครงการจะไม่ได้รับการอนุมัติ โดยในกรณีมีการเบิกจ่ายเงินให้แก่โครงการแล้ว เงินดังกล่าวจะต้อง 

   ช�าระคืนให้กับ กสศ.

 (2) ขอรับรองว่าโครงการครั้งนี้ไม่ได้ท�าขึ้นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ เอกชน หรือหน่วยงานอื่นใด 

   ในลักษณะรายการของบประมาณซ�้าซ้อน โครงการน้ีเป็นโครงการที่จัดท�าข้ึนเพ่ือขอรับทุนจาก กสศ. 

   เป็นการเฉพาะ

 (3) ขอรับรองว่าข้อเสนอโครงการไม่ได้เกิดจากการคัดลอก ดัดแปลงเอกสารที่เป็นลิขสิทธิ์ใด ๆ อย่างไม่ถูกต้อง 

   ตามกฎหมาย

 (4) ข้าพเจ้าเข้าใจว่าผลงานที่ส่งมอบต่อ กสศ. ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายโดยชอบของ กสศ.

 (5) ข้าพเจ้าได้ศึกษาแนวทางการสนับสนุนของ กสศ. แล้วโดยละเอียดและยินดีปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

 (6) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถกูต้อง ครบถ้วนของเอกสาร เพ่ือน�าส่งข้อเสนอโครงการตามรายการเอกสารด้านล่าง 

   อย่างครบถ้วนแล้ว

 (7) ข้าพเจ้ายอมรับผลการพิจารณาโครงการของ กสศ. ถือเป็นที่สิ้นสุด

ลงชื่อ 

       ( )

       ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ 

       ( )

       ผู้บริหารหน่วยงาน
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กองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
ก้าวไปด้วยกัน สู่ความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
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กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
ก้าวไปด้วยกัน สู่ความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ไม่ทิ้งใครไวข้้างหลัง

o ความเหลื่อมล�ายังคงเป็นปัญหาที่ท้าทาย
 ประเทศไทยมีรายจ่ายด้านการศกึษาสูงถึงปีละ 800,000,000,000 บาท แต่ทกุ ๆ ปียังมีเด็กกว่า 670,000 คน  

ที่ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะความยากจน มีเยาวชนพียง 5% จากครอบครัวยากจนที่สุด 20% แรก 

ของประเทศเท่าน้ัน ที่มีโอกาสเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เพราะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายสูงมากเม่ือเทียบกับรายได้

ครัวเรือน

 นักเรียนอายุ 15 ปี ในชนบทมีความรู้ความสามารถล้าหลังกว่านักเรียนในเมืองใหญ่เกือบ 2 ปีการศึกษา

 ทั้งหมดน้ีท�าให้ประเทศไทยเสียโอกาสทางเศรษฐกิจสูงถึง 200,000,000,000 ล้านบาทต่อปี ส่งผลกระทบ 

ต่อความเช่ือม่ันทางเศรษฐกิจ สังคม และเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของโลกด้าน 

การศึกษา (UNSDG4) ซึ่งประเทศไทยให้ค�ามั่นสัญญาแก่ประชาคมโลกว่าจะบรรลุให้ได้ในปี 2530

ถึงเวลาหยุดความเหลื่อมล�้า ร่วมสร้างโอกาสสู่ความเสมอภาคทางการศึกษา

o กสศ. ก้าวแรกสู่ความเสมอภาคทางการศึกษา
 กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ “กสศ.” เป็น 1 ในเร่ืองการปฏิรูปส�าคัญ ที่ก�าหนดไว้ใน

รัฐธรรมนูญปี 2560 เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ท�าไมต้องเสมอภาค ไม่ใช่เท่าเทียม
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เพราะเด็ก เยาวชนแต่ละคนมีความจ�าเป็นและโอกาสในการเข้าถึงการศกึษาไม่เท่ากนั ความเท่าเทยีมในการจดัสรร

ทรัพยากรเพ่ือลดความเหล่ือมล�้าด้านการศึกษาจึงไม่อาจเพียงพอ แต่ต้องอยู่บนหลักการของความเสมอภาค (Equity 

Based Budgeting) ทีค่�านึงถึงข้อมูล ความจ�าเป็น และปัญหาของผู้เรียนแต่ละคน โดยเฉพาะบริบทของพ้ืนทีซ่ึง่แตกต่างกนั 

ความมุ่งมั่นของเรา
เดก็ เยาวชน และประชาชนทีข่าดแคลนทุนทรพัย์หรอืด้อยโอกาส ทกุคนมโีอกาสพฒันาตนเองตามศกัยภาพและ

เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

สร้างสรรค์วธีิท�างานรูปแบบใหม่
ใช้ความรู้เป็นทางลัด ยั่งยืนเพราะเปลี่ยนแปลงนโยบาย เดินหน้าเพราะสร้างการมีส่วนร่วม

• ใช้ข้อมูลความรู้น�าเพื่อสร้างนวัตกรรมการช่วยเหลือและสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

• ระดมการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์จากทุกภาคส่วน

• เสนอแนะมาตรการเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรา 5 
ก�าหนดวตัถุประสงค์ของ กสศ. ไว้เรื่องใดบ้าง 

• ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย พร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา

• ช่วยเหลือเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้ส�าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน

• สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา และพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ

• ส่งเสริมสถานศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน

• เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครู

• ศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาครูต้นแบบ

• ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย
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ผลลัพธ์ภายใน 1-2 ปีข้างหน้า

• ระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (Information System 
for Equitable Education: iSEE)

 กสศ. วิจยัและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกบัเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก และระบบสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเคร่ืองมือค้นหาและคัดกรองความยากจนและความด้อยโอกาสของเด็กและเยาวชน ทั้งใน 

และนอกระบบการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือได้ตรงสภาพปัญหารายคน สามารถติดตามอัตราการมาเรียน ดัชนีมวลกาย  

(น�้าหนักและส่วนสูง) และผลการเรียนต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาจนส�าเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในอนาคตจะเป็นฐานข้อมูล 

ที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ดูแลกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน เพื่อไม่ให้มีเด็กและเยาวชนถูกทิ้งไว้ข้างหลังอีกแม้แต่คนเดียว

• นักเรียนยากจนพิเศษได้รับเงนิอุดหนุนอย่างมีเงือ่นไข ท�าใหไ้ม่หลุดออกจาก
ระบบการศึกษาด้วย Equity-based Budgeting

 การจัดสรรทรัพยากรด้านการศึกษาด้วยหลักความเสมอภาค เป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือตามระดับความ

จ�าเป็นของผู้เรียนทีมี่ฐานะทางเศรษฐกิจทีแ่ตกต่างกนัเพ่ือให้เข้าถงึโอกาสทางการศกึษาอย่างมีคณุภาพ น่ีคอืงานวิจยัทีเ่ป็น 

ข้อเสนอเชิงนโยบายของ กสศ. ซึ่งน�าไปสู่การพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลให้การปฏิรูปกระบวนการ 

จดัสรรทรัพยากรอย่างเสมอภาคของประเทศไทยเร่ิมต้นได้จริง ทัง้ในรูปแบบเงนิอดุหนุน การพัฒนาคณุภาพครู สถานศกึษา 

• ทุนนวตักรรมส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 
 เยาวชนมศีกัยภาพและได้ศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษาตามความถนดั โดยการให้ทนุส่งเสรมิโอกาสการศกึษา 

2,800 ทุนต่อปี เช่น 

 ทุน “นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” ทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนด้อยโอกาสที่มีศักยภาพควบคู่ไปกับการพัฒนา

สถานศึกษาในลักษณะพันธมิตร โดยจัดสรรงบประมาณผ่านสถาบันการศึกษาสายอาชีพและอนุปริญญาทุกสังกัด เพ่ือ

ยกระดับสู่การเป็นสถาบันนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง เพ่ือผลิตก�าลังคนที่มีทักษะสูง เสริมสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 

 ทุนครูของชุมชน ทุนการศึกษาสร้างโอกาสให้เยาวชนด้อยโอกาสที่อยากเป็นครูได้เรียนจบระดับปริญญาตรี 

โดยมีความรู้ความสามารถในการสอน มีอุดมการณ์ในหัวใจ ได้รับการบรรจุเป็นครูในโรงเรียนขนาดเล็กพ้ืนที่ห่างไกล 

และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาการศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและชุมชน ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
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• พัฒนาเคร่ืองมือส�ารวจและประเมินทักษะความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์
ระดับจังหวดั 

 - ความพร้อมของเด็กปฐมวัยเข้าสู่ประถมศึกษา (School Readiness Survey)

 - ความพร้อมของนักเรียนระดับการศกึษาภาคบงัคบัในด้านการท�างานในอนาคต (Career Readiness Survey) 

 - สมรรถนะของเยาวชนที่ออกจากระบบการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน (Workforce Competency Survey) 

 - การติดตามสถานการณ์ความก้าวหน้าของประเทศตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาชาติ  

     (SDGs Monitor) 

• พันธมิตรระดับพ้ืนที่และจังหวดั พร้อมขับเคลื่อนงาน ลดความเหลื่อมล�า 
 - 10 จังหวัดน�าร่อง เด็กนอกระบบการศึกษาสามารถกลับเข้าเรียนและได้พัฒนาทักษะอาชีพ

 - 50 พื้นท่ีต้นแบบ พัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

 - 240 โรงเรียนขยายโอกาส พัฒนาคณุภาพอย่างมีส่วนร่วม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข ช่วยให้เด็ก 

     ไม่หลุดออกนอกระบบ ขณะที่ครูได้รับการพัฒนาคุณภาพเพ่ือดูแลเด็กยากจนด้อยโอกาสได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

  “เพราะการศึกษา คือประตูสู่โอกาสที่ให้ผลตอบแทนแก่ประเทศสูงถึง 9 เท่า” * 

*องค์การยูเนสโก 

 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสทางการศึกษาไปกับ กสศ.
www.EEF.or.th 
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