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โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงาน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
“สร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาคนให้เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนประเทศไทย”
นั่นคือเจตนารมณ์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579) และนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็น
หัวใจส�ำคัญของการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปีต่อจากนี้
กองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ตาม พระราชบัญญัตกิ องทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา
พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนความมุ่งมั่นดังกล่าว
ให้เกิดขึ้นจริงอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

มาตรา 5 (4) ของพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ระบุว่า กสศ. มีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริม สนับสนุน
และให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา
หรือพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัด
และมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการด�ำรงชีวิตได้

และ มาตรา 5 (7) ระบุถึงการด�ำเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการน�ำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้
เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำในการศึกษา สนองความต้องการทางด้านก�ำลังแรงงาน
และการยกระดับความสามารถของคนไทย
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จากรายงาน World Economic Forum ปี 2017 ชี้ว่าในภาพรวมเรื่องการพัฒนาทักษะแรงงานของประเทศไทย
หรือทุนมนุษย์อยู่ในระดับปานกลาง (อันดับที่ 40 จาก 130 ประเทศ) ซึ่งไทยมีจุดอ่อนที่ส�ำคัญคือมีสัดส่วนการจ้างงาน
ทักษะสูงเพียงร้อยละ 14 (อันดับที่ 93) ของก�ำลังแรงงาน นอกจากนีต้ ลาดแรงงานไทยยังมีแรงงานนอกระบบทีไ่ ม่ได้รบั
ความคุม้ ครองและหลักประกันทางสังคมในสัดส่วนสูง ซึง่ มีการศึกษาต�ำ่ ทักษะต�ำ่ และมีรายได้นอ้ ย เพือ่ ให้สามารถรองรับ
การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรือการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศรายได้สูง การเร่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
ทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ
ทีส่ อดคล้องกับความต้องการและการพัฒนาในระดับประเทศ จังหวัด ชุมชน และท้องถิน่ และเป็นส่วนหนึง่ ในการน�ำพา
ประเทศไทยสู่ความแข็งแกร่งในทุก ๆ ด้าน

“โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส”
คือ หนึ่งในค�ำตอบที่ส�ำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0
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ประกาศกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
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ประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
เรื่อง การพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
ด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะ
แรงงานทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรา 5 (4) การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา
หรือพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการ
ด�ำรงชีวติ ได้ และมาตรา 5 (7) การด�ำเนินการหรือจัดให้มกี ารศึกษา วิจยั และพัฒนาองค์ความรูเ้ พือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการน�ำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำในการศึกษา สนองความต้องการ
ทางด้านก�ำลังแรงงาน และการยกระดับความสามารถของคนไทย และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพือ่ ความเสมอภาค
ทางการศึกษาได้เห็นชอบและอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายการพัฒนาก�ำลังแรงงานให้สามารถยกระดับฝีมือและทักษะ มีแผน
ประกอบอาชีพและสามารถพึง่ พาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน รวมถึงการพัฒนาระบบทดลองในการยกระดับทักษะการประกอบอาชีพ
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อขยายผลต่อไป สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพคนในการขับเคลื่อนประเทศ และการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จึงจัดให้มีการประกาศสนับสนุนทุน
โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ค�ำจ�ำกัดความในประกาศนี้

การเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาอาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาเพือ่ ให้เกิดการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาการประกอบอาชีพ
ที่เชื่อมโยงกับฐานเศรษฐกิจและฐานทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งข้อมูล ความรู้ ทุนทางสังคม จิตใจ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
สิง่ แวดล้อม สุขภาพ และทรัพยากร หรือความสัมพันธ์เกีย่ วข้อง โดยหน่วยพัฒนาอาชีพเป็นแกนกลางภายใต้ความร่วมมือ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันวิชาการ และภาคเอกชน น�ำไปสู่การมีชุมชนหรือพื้นที่นวัตกรรมเพื่อการสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
ประชากรวัยแรงงานทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ หมายถึง ประชากรวัยแรงงานทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 15 ปีบริบรู ณ์ขนึ้ ไป ทีไ่ ม่ได้
ศึกษาอยู่หรือมีการศึกษาต�่ำกว่าหรือเทียบเท่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและขาดแคลนทุนทรัพย์โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลรายได้ต�่ำกว่า 6,500 บาท รวมถึงขาดทักษะและต้องการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ
ประชากรวัยแรงงานที่ด้อยโอกาส หมายถึง กลุ่มประชากรวัยแรงงานที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เป็น
ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย
วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ หรืออยู่ในพื้นที่ความไม่สงบ หรือขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ หรือสมควร
ได้รบั การช่วยเหลือเพือ่ มนุษยธรรม ตลอดจนประสบปัญหาทีย่ งั ไม่มอี งค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่ได้รบั โอกาส
ทางการศึกษาทีเ่ สมอภาคกับผูอ้ นื่ รวมถึงการด้อยโอกาสลักษณะอืน่ ๆ ทีค่ ณะกรรมการบริหารกองทุนเพือ่ ความเสมอภาค
ทางการศึกษาประกาศก�ำหนดเพิ่มเติม
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หน่วยพัฒนาอาชีพ หมายถึง หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ทั้งรัฐ เอกชนและภาคประชาสังคมที่มีแนวคิดการ
พัฒนาอาชีพทีใ่ ช้ชมุ ชนเป็นฐานและมีบทบาทในการพัฒนากลุม่ ประชากรวัยแรงงาน อาทิ หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา
ที่เปิดสอนพัฒนาอาชีพ องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ท�ำงานกับกลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่การเรียนรู้ หมายถึง ทัณฑสถาน วัด โบสถ์ กศน. รวมถึงแหล่งเรียนรู้ชุมชน หรือสหกรณ์ เป็นต้น
ข้อ 2 วัตถุประสงค์หลักของโครงการ ประกอบด้วย 3 ประการ ดังนี้

2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือกลุ่มประชากรวัยแรงงานซึ่งเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
ให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและพึ่งพาตนเองในการ
ด�ำรงชีวิตได้
2.2 เพือ่ พัฒนาระบบทดลองทีเ่ กิดกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาการประกอบอาชีพโดยใช้ชมุ ชน ท้องถิน่ หรือ
พื้นที่การเรียนรู้เป็นฐานของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพือ่ ค้นหานวัตกรรมชุมชน และถอดความรูจ้ ากการปฏิบตั ิ และจัดท�ำเป็นคูม่ อื หรือแนวทางของการขยายผล
ไปสู่พื้นที่อื่นต่อไป
ข้อ 3 กรอบแนวคิดการด�ำเนินโครงการ มี 4 ประการ ดังนี้

3.1 การใช้ชมุ ชนเป็นฐาน (Community-based) ยกระดับการประกอบอาชีพ เนือ่ งจากชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้
หรือแหล่งการประกอบอาชีพที่ส�ำคัญสุดในพื้นที่ชนบทในรูปของธุรกิจชุมชนต่าง ๆ พัฒนาให้เกิดกระบวนการเสริม
ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาอาชีพบนฐานข้อมูล ความรู้ ทุนทางสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากร รวมถึงการศึกษา
วิเคราะห์สถานการณ์ และปัญหาของชุมชนที่น�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์
สายโซ่การผลิต (Supply Chain) เพื่อก�ำหนดแผนธุรกิจและแผนก�ำลังคนที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ส�ำหรับชุมชนเขตเมือง
โครงการจะให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการที่มีความต้องการแรงงานฝีมือสูงขึ้น หรือการพัฒนา
อาชีพจากภาคอุปสงค์ (Demand-side) และส่งเสริมให้ชุมชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ
3.2 การพัฒนาทักษะการเป็นผูป้ ระกอบการ/แรงงานฝีมอื ในชุมชน มุง่ เป้าตรงตามความต้องการของชุมชน หรือ
ตลาดแรงงานท้องถิ่นร่วมไปกับการสร้างพื้นฐานทักษะอาชีพ ส�ำหรับระยะยาวในฐานะผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
ขนาดย่อมในชุมชนให้สามารถเป็นผูป้ ระกอบการฐานเศรษฐกิจชุมชน เพือ่ สร้างชุมชนให้เป็นเศรษฐกิจฐานรากทีเ่ ข้มแข็ง
และยั่งยืน อันรวมถึงทักษะ 3 ด้าน ได้แก่ 1. ทักษะเฉพาะอาชีพโดยปฏิบัติงานจริงในชุมชนหรือสถานประกอบการ
2. ทักษะการบริหารจัดการส�ำหรับศตวรรษที่ 21 (เช่น การฝึกวิเคราะห์ การใช้ IT และเทคโนโลยี การติดต่อประสานงาน
การท�ำงานเป็นหมูค่ ณะ) และ 3. ทักษะชีวติ ด้านเศรษฐศาสตร์ครัวเรือน (เช่น บัญชีครัวเรือน การออม การจัดการรายรับ
รายจ่าย เป็นต้น) เพื่อน�ำไปสู่การมีนวัตกรรมชุมชนเพื่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
3.3 การเสริมสร้างสมรรถนะแก่ชมุ ชนและภาคเอกชน ในการส่งเสริมบทบาทและเชือ่ มโยงให้เกิดการบูรณาการ
ร่วมกันในแต่ละหน่วยงาน พร้อมสร้างการมีสว่ นร่วมของการท�ำงานร่วมกับชุมชนเพือ่ เป็นเจ้าภาพร่วมกัน เป็นเครือข่าย
จับคู่การพัฒนาอาชีพในการยกระดับศักยภาพที่ใช้ฐานข้อมูล ความรู้ ความต้องการของชุมชนหรือตลาดแรงงานในการ
พัฒนาอาชีพข้างต้น มีการพัฒนาระบบข้อมูล ความรู้ และก�ำหนดเป้าหมายร่วมโดยใช้ฐานข้อมูลหน่วยงานเชือ่ มประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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3.4 การวิจัยปฏิบัติการ เพื่อถอดความรู้และประเมินผลส�ำเร็จการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงมีการ
สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 4 พื้นที่ด�ำเนินงานและกลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

4.1 พืน้ ที่ด�ำเนินงาน คือ ระดับต�ำบล เทศบาล (หมู่บ้าน กลุ่มหมู่บ้าน) และพื้นที่การเรียนรู้ เช่น ทัณฑสถาน วัด
โบสถ์ กศน. หรือแหล่งเรียนรู้ชมุ ชน ค่ายทหาร หรือสหกรณ์ เป็นต้น โดยหน่วยพัฒนาจะระบุพื้นที่ด�ำเนินการ (สามารถ
ระบุได้มากกว่า 1 พื้นที่) โดยการท�ำงานในลักษณะพันธมิตรและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
4.2 ประชากรวัยแรงงานทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ทีต่ อ้ งการพัฒนาทักษะเป็นผูป้ ระกอบการ แรงงานฝีมอื
ตามคุณสมบัตทิ กี่ ำ� หนด โดยหน่วยพัฒนาอาชีพระบุจำ� นวนกลุม่ เป้าหมายทีจ่ ะด�ำเนินการอย่างน้อยตัง้ แต่ 50 คน แต่ไม่เกิน
150 คน
ข้อ 5 ผูเ้ สนอโครงการหน่ วยพัฒนาอาชีพทีจ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี้
่ ะเข้าร่วมโครงการ ต้องมีคณ

5.1 สถานภาพ เป็นหน่วยงาน สถาบันการศึกษา ทัง้ รัฐ เอกชนและภาคประชาสังคมที่มีแนวคิดการพัฒนาอาชีพ
ทีใ่ ช้ชมุ ชนเป็นฐานและมีบทบาทในการพัฒนากลุม่ ประชากรวัยแรงงาน อาทิ หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาทีเ่ ปิดสอน
พัฒนาอาชีพ องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ท�ำงานกับกลุ่มเป้าหมาย
5.2 การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ เป็นหน่วยพัฒนาอาชีพซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะอาชีพ
ฝีมอื แรงงาน มีหลักสูตรการพัฒนาทีเ่ น้นการปฏิบตั จิ ริง มีประสบการณ์การท�ำงานกับชุมชน ท้องถิน่ หรือพืน้ ทีก่ ารเรียนรู้
เป็นฐาน รวมถึงมีความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงบุคลากร
5.3 ความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและนอกชุมชน เป็นหน่วยพัฒนาอาชีพที่มีการท�ำงานที่สามารถบูรณาการ
เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งในและนอกชุมชน ให้สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของการท�ำงานร่วมกับชุมชนเพื่อก่อให้เกิดการ
บูรณาการของการท�ำงานในพื้นที่ร่วมกัน
ข้อ 6 การเสนอโครงการ

หน่วยพัฒนาอาชีพที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5 และมีความประสงค์จะเข้าร่วม
โครงการ ให้ยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) ผ่านระบบออนไลน์ที่ www.EEF.or.th ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ข้อเสนอโครงการต้องแสดงแนวคิดและวิธกี ารด�ำเนินงานทีช่ ดั เจนตามหัวข้อ โดยมีขอ้ มูลและหลักฐานทีเ่ ชือ่ ถือได้
สนับสนุนประเด็นดังต่อไปนี้
6.1 ความพร้อมและความเชื่อมั่น หน่วยพัฒนาอาชีพต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาทักษะอาชีพ
ฝีมือแรงงาน หลักสูตรการพัฒนาที่เน้นการปฏิบัติจริง มีประสบการณ์การท�ำงานกับชุมชน ท้องถิ่นหรือพื้นที่การเรียนรู้
เป็นฐาน รวมถึงมีความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ความเชี่ยวชาญ และบุคลากร
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6.2 การวิเคราะห์พนื้ ทีด่ ำ� เนินงาน หน่วยพัฒนาอาชีพต้องคัดเลือกพืน้ ทีด่ ำ� เนินงานระดับต�ำบล เทศบาล หรือพืน้ ที่
การเรียนรู้ (เช่น ทัณฑสถาน วัด ค่ายทหาร เป็นต้น) โดยข้อเสนอโครงการมีการประเมินความจ�ำเป็นของกลุม่ เป้าหมาย
ข้อมูลวิเคราะห์สภาพปัญหาของกลุม่ เป้าหมาย ลงพืน้ ทีด่ ำ� เนินงาน มีการระบุสภาพปัญหาด้านทักษะการประกอบอาชีพ
มีการแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน โดยให้ข้อมูลสภาพปัญหาของพื้นที่ที่สอดคล้องและปัญหาที่ต้องการแก้ไข
ทั้งนี้แหล่งข้อมูลที่ใช้อาจเป็นข้อมูลของชุมชนหรือหน่วยงานในชุมชนที่เชื่อถือได้
6.3 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ข้อเสนอโครงการควรมีแนวทางการพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มประชากร
วัยแรงงานที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ดังนี้
		 6.3.1 การพัฒนาทักษะอาชีพ ตามความต้องการของแต่ละบุคคลหรือทิศทางการพัฒนาชุมชน ท้องถิน่ การ
สร้างงานใหม่ การเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ประกอบอาชีพเดิมในชุมชนโดยมีความสอดคล้องกับต้นทุนที่มีในท้องถิ่นเป็นส�ำคัญ
		 6.3.2 การเพิ่มทักษะบริหารจัดการ ข้อเสนอโครงการควรมีการส่งเสริมความรู้และเทคนิควิธีการสมัยใหม่
ที่เหมาะสม โดยใช้แนวความคิดที่มีการใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และทุนทางสังคมเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า
และบริการ ทักษะการติดต่อประสานงาน การท�ำงานเป็นหมู่คณะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและการจัดจ�ำหน่าย
และการเพิ่มเติมเทคนิควิธีการท�ำงานให้มีศักยภาพสูงขึ้น รวมถึงการหาโอกาสทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่าง
เหมาะสมตลอดชีวิต
		 6.3.3 การส่งเสริมทัศนคติการด�ำเนินชีวติ ข้อเสนอโครงการควรมีกระบวนการพัฒนากลุม่ เป้าหมายเพือ่ ให้เกิด
แรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะการด�ำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืนตามวิถีอันดีของชุมชน เช่น การท�ำบัญชีครัวเรือน การออม
การจัดการรายรับรายจ่าย การหาแนวทางลดหนีส้ นิ การประหยัดอดออมใช้ชวี ติ อย่างพอเพียง มีความรักถิน่ ฐานบ้านเกิด
ของตน และรู้จักการวางแผนเพื่อสวัสดิการชีวิตที่มั่นคงในอนาคตเมื่อสูงวัย เป็นต้น
6.4 ความร่วมมือกับองค์กรในชุมชน ข้อเสนอโครงการควรมีการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกับหน่วยงาน
ในชุมชน ท้องถิน่ ทัง้ ภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน และสถานประกอบการในท้องถิน่ ในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอาชีพ
และการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง เช่น การจัดหาตลาดแรงงานรองรับ การใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาทักษะประชากรในชุมชน ท้องถิน่ ทัง้ อาคารสถานที่ วัสดุอปุ กรณ์ฝกึ อบรม หรือบุคลากร รวมถึงการ
สนับสนุนและพัฒนาทางวิชาการ เป็นต้น
6.5 รูปแบบและวิธกี ารเรียนรูท้ นี่ ำ� ไปสูก่ ารส่งเสริมการมีงานท�ำของกลุม่ เป้าหมาย ข้อเสนอโครงการควรมีรปู แบบ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบทีเ่ หมาะสมเพือ่ ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการมีงานท�ำ การเพิม่ รายได้
ซึ่งนอกจากรูปแบบการฝึกทักษะแล้วควรมีกิจกรรมปฏิบัติงานจริงในชุมชนหรือสถานประกอบการและการพิจารณา
สนับสนุนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพในกรณีที่ยากไร้และด้อยโอกาส
ข้อ 7 การคัดเลือกกลุม
่ เป้าหมาย ให้หน่วยพัฒนาอาชีพทีไ่ ด้รบั เลือกให้เข้าร่วมโครงการเป็นผูร้ บั ผิดชอบ

ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 4.2 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น
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ข้อ 8 ระยะเวลาด�ำเนิ นโครงการ

ระยะเวลาด�ำเนินโครงการของหน่วยพัฒนาอาชีพไม่เกิน 6 เดือน
คาดว่าจะเริ่มด�ำเนินโครงการได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 9 กสศ. จัดสรรงบประมาณเพือ
่ สนับสนุนหน่ วยพัฒนาอาชีพทีเ่ ข้าร่วมโครงการ

9.1 งบประมาณสนับสนุนการเรียนรูเ้ พือ่ อาชีพให้แก่กลุม่ ประชากรวัยแรงงานทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
9.2 งบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการ เพือ่ ใช้ในการยกระดับการพัฒนาการเรียนรูเ้ พือ่ อาชีพ (อาทิ การส�ำรวจ
และวิเคราะห์ชุมชนหรือพื้นที่การเรียนรู้ การจัดท�ำแผนพัฒนา และการจัดท�ำฐานข้อมูล การติดตามและประเมินผล)
รายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณตามแบบข้อเสนอโครงการ (Proposal) โดยหน่วยพัฒนาอาชีพจัดท�ำแผน
งบประมาณเสนอมายัง กสศ.
ข้อ 10 กสศ. สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้

กสศ. จะจัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการเสริมคุณภาพ อาทิ
10.1 การพัฒนาหน่วยพัฒนาอาชีพให้มคี วามสามารถในการวิเคราะห์ชมุ ชนหรือพืน้ ทีก่ ารเรียนรู้ การสร้างความรู้
ทักษะและเสริมขีดความสามารถของกลุ่มประชากรวัยแรงงานขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
10.2 เวทีแลกเปลีย่ นประสบการณ์การท�ำงานและสนับสนุนวิชาการเพือ่ ให้เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างโครงการ
ในระดับพื้นที่อย่างน้อย 1 ครั้ง
10.3 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอาชีพท้องถิ่น การแนะแนวและการเรียนรู้ด้วยตนเองของกลุ่มเป้าหมาย
10.4 การคัดเลือกกลุ่มดีเด่นต่อยอดกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ข้อ 11 ขั้นตอนการเปิดรับข้อเสนอโครงการ กสศ. มีขั้นตอนด�ำเนินงานดังนี้

11.1 การประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการจากหน่วยพัฒนาอาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยพัฒนาอาชีพ
ที่ประสงค์จะด�ำเนินงานสมัครเข้าร่วมโครงการ โดย กสศ. จะประกาศข้อเสนอโครงการผ่านเว็บไซต์ www.EEF.or.th
11.2 การคัดเลือกข้อเสนอโครงการคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒจิ ากหลากหลายสาขาทัง้ จากหน่วยงานรัฐ เอกชน
และภาคประชาสังคม เพื่อกลั่นกรองให้ได้ข้อเสนอโครงการที่มีศักยภาพสูงสุดเข้าร่วมโครงการ (ประมาณการขั้นต้น
50 โครงการ)
11.3 การปรับปรุงรายละเอียดของข้อเสนอโครงการ หลังจากหน่วยพัฒนาอาชีพทีม่ ศี กั ยภาพได้รบั คัดเลือกแล้ว
กสศ. จะได้เชิญผู้แทนหน่วยพัฒนาอาชีพร่วมปรึกษาหารือในการปรับปรุงดังกล่าวให้เหมาะสม บนฐานวิชาการและ
แนวทางของโครงการประกอบการคิดริเริม่ และบริบทเฉพาะของแต่ละพืน้ ทีด่ ำ� เนินการ โดยโครงการสามารถแตกต่างกัน
ในรายละเอียดหากแต่สอดคล้องกันในระดับเป้าหมายและแนวทางส�ำคัญ
11.4 กสศ. จะท�ำสัญญาสนับสนุนโครงการที่ผ่านการคัดเลือกกับหน่วยพัฒนาอาชีพ โดยหน่วยพัฒนาอาชีพ
มีความรับผิดชอบทีจ่ ะต้องด�ำเนินงานตามโครงการเพือ่ ให้ผรู้ บั ทุนได้รบั การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และมาตรฐาน
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ข้อ 12 ก�ำหนดเวลาในการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารท้ายประกาศนี้
ข้อ 13 ข้อเสนอโครงการ (Proposal) ของหน่ วยพัฒนาอาชีพให ้ใช้แนบท้าย
ประกาศนี้ โดยยื่นผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.EEF.or.th
ข้อ 14 ในกรณี มีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการด�ำเนิ นงานตามประกาศนี้ กสศ.
สงวนสิ ทธิ์ เป็นผู้วินิจฉั ยชี้ชาด และค�ำวินิจฉั ยนั้ นถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

นายสุภกร บัวสาย
ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
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ล�ำ ดับ และขั้น ตอนการสนั บ สนุ น โครงการพั ฒ นาระบบทดลองการพั ฒ นา
ทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

กิจกรรม

ระยะเวลา

การประชาสัมพันธ์
ประกาศและประชาสัมพันธ์โครงการ
พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
การคัดเลือกหน่วยพัฒนาอาชีพเข้าร่วมโครงการ
เปิดรับข้อเสนอโครงการ
29 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2562
พิจารณาข้อเสนอโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
1 - 15 กรกฎาคม 2562
แจ้งผลการพิจารณาหน่วยพัฒนาอาชีพที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
ภายในกรกฎาคม 2562
หน่วยพัฒนาอาชีพที่เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกวิเคราะห์ชุมชนและท�ำแผนพัฒนาร่วมกับชุมชน
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเตรียมความพร้อมหน่วยพัฒนาอาชีพทีผ่ า่ นการคัดเลือก
กรกฎาคม 2562
หน่วยงานพัฒนาอาชีพวิเคราะห์ชุมชนและท�ำแผนพัฒนาร่วมกับชุมชน
สิงหาคม 2562
การด�ำเนินงานฝึกทักษะอาชีพแบบครบวงจร
พัฒนารูปแบบพัฒนาทักษะอาชีพแบบครบวงจร
กันยายน 2562 – มกราคม 2563
พัฒนาทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย
กันยายน 2562 – มกราคม 2563
จัดการความรู้และถอดบทเรียนการท�ำงาน
ธันวาคม 2562 และ มีนาคม 2563
ต่อยอดกลุ่มดีเด่น
ต่อยอดกลุม่ ดีเด่นกับหน่วยงานความร่วมมือ (มูลนิธชิ ยั พัฒนา ภาคเอกชน ฯลฯ)
กุมภาพันธ์ 2563
จัดการความรู้ การติดตาม และประเมินผล
ตลอดระยะเวลาโครงการ
เสริมคุณภาพ ติดตาม ประเมินผล และการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างหน่วยงาน
พัฒนาอาชีพ
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		หลักเกณฑ์ประชากรวัยแรงงานทีข
่ าดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสของ กสศ.

1. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
กรณีเป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
(1) ข้อมูลรายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือนต่อคนต่อเรือน พิจารณารายได้เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 6,500 ต่อเดือน*
(2) อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(3) ไม่ได้ศึกษา หรือการศึกษาต�่ำกว่าหรือเทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่ได้ศึกษา หรือการศึกษาต�่ำกว่าหรือเทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ทั้งนี้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
2. เป็นผู้ด้อยโอกาส
กรณีเป็นผู้ด้อยโอกาส ต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
(1) ความด้อยโอกาสตามค�ำจ�ำกัดความข้อ 1 ซึ่งหมายถึง ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบ
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ หรืออยูใ่ นพืน้ ทีค่ วามไม่สงบ
หรือขาดโอกาสทีจ่ ะเข้าถึงบริการขัน้ พืน้ ฐานของรัฐ หรือสมควรได้รบั การช่วยเหลือเพือ่ มนุษยธรรม ตลอดจนประสบปัญหา
ที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่น รวมถึงการด้อยโอกาส
ลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประกาศก�ำหนดเพิ่มเติม
(2) อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
* รายได้เฉลี่ยแรงงานนอกระบบ ข้อมูลจากการวิเคราะการส�ำรวจแรงงานนอกระบบ (2561 ของส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ)
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การส่งเสริมการพัฒนารูปแบบพัฒนาทักษะอาชีพแบบครบวงจรในโครงการฯ

กสศ. อาจสร้างกลไกและจัดให้มีมาตรการส่งเสริมการด�ำเนินงานของหน่วยพัฒนาอาชีพที่เข้าร่วมโครงการฯ
เพื่อให้บรรลุส�ำเร็จตามเป้าหมาย เช่น
1. การติดตามความก้าวหน้าโดยคณะกรรมการก�ำกับทิศทาง
2. การสนับสนุนการท�ำงานทางวิชาการโดยคณะพีเ่ ลีย้ งอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของหน่วยงานพัฒนา
อาชีพบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และตามทีห่ น่วยงานพัฒนาอาชีพเสนอไว้ในข้อเสนอโครงการ ทัง้ นีอ้ าจมีมาตรการเสริม
ในระยะขับเคลื่อนโครงการให้เกิดคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. การสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการ และนวัตกรรมการท�ำงานระหว่างหน่วยงานพัฒนาอาชีพ
4. การจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานพัฒนาอาชีพ
5. การวิจัยปฏิบัติการ เพื่อถอดความรู้และประเมินผลส�ำเร็จการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงมีการ
สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หลังจากโครงการจะมีกลไกการติดตามประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของกลุ่มเป้าหมายในการ
พัฒนาทักษะเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและแรงงานฝีมือในชุมชน ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความส�ำเร็จของหน่วยงาน
พัฒนาอาชีพในการพัฒนาให้กับชุมชนให้เป็นผู้มีศักยภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และการประเมินผลโครงการ
ในภาพรวม
ในการนี้หน่วยงานพัฒนาอาชีพต้องยินยอมในการให้ข้อมูลและร่วมกิจกรรมในข้อ 1 ถึง ข้อ 6
วิธีการขอรับทุน

หน่วยพัฒนาอาชีพที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อรับการพิจารณาผ่านระบบออนไลน์ สามารถ
ดาวน์โหลดแบบข้อเสนอโครงการได้ที่เว็บไซต์ กสศ. www.EEF.or.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์. 02-079-5475
กด 3 ในวันและเวลาราชการ อีเมล Community@EEF.or.th
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แบบเสนอ

โครงการพัฒนาระบบทดลอง
การพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
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แบบเสนอ
โครงการพัฒนาระบบทดลอง
การพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ค�ำอธิบาย

1. การยืน่ แบบเสนอโครงการ ขอให้ผา่ นระบบออนไลน์ทเี่ ว็บไซต์ www.EEF.or.th โดยกรอกข้อมูลและส่งเอกสาร
ตามก�ำหนดให้ครบถ้วนผ่านระบบออนไลน์
2. แบบเสนอโครงการ กรุณาอธิบายถึงรายละเอียดของโครงการ แสดงถึงเหตุผลที่ส�ำคัญ กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูล
ทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ที่ วิธกี ารด�ำเนินงาน ผลลัพธ์ ผลส�ำเร็จ โดยให้รายละเอียดตามแบบเสนอโครงการนี้ ซึง่ ประกอบด้วย
3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
ส่วนที่ 3 ค�ำรับรอง
3. ผู้เสนอโครงการควรศึกษาเอกสารและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
แบบเสนอโครงการ

ข้อมูลทั่วไป						

รายละเอียดโครงการ		

ค�ำรับรอง

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 ข้อมูลทัว
่ ไป
1. ชื่อโครงการ (ชื่อเข้าใจง่าย สื่อถึงสาระส�ำคัญของโครงการ)
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) :
2. งบประมาณที่เสนอขอ :

บาท (

ตัวอักษร

)

3. ระยะเวลาด�ำเนินงาน : กรกฎาคม–ธันวาคม 2562 (6 เดือน)
4. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ : จ�ำนวนรวม

คน

5. ข้อมูลองค์กร
ชื่อองค์กร
ที่อยู่
โทรศัพท์
Email

โทรสาร

6. ข้อมูลผู้บริหารองค์กร
ชื่อ-นามสกุลหัวหน้าองค์กร
หมายเลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ที่อยู่ (บ้าน)
โทรศัพท์มือถือ
Email
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ผู้ด�ำเนินการหลักของโครงการ อาจเป็นหรือไม่เป็นผู้บริหารองค์กรก็ได้ โปรดแนบประวัติ
ผู้รับผิดชอบโครงการโดยย่อ)
ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
หมายเลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ที่อยู่ (บ้าน)
โทรศัพท์มือถือ
Email

Line ID:
17

8. ลักษณะองค์กร
สถาบันการศึกษา (รัฐ/เอกชน)
หน่วยงานรัฐ
องค์กรปกครองท้องถิ่น
ศูนย์การเรียนรู้/ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
9. ประวัติหรือผลงานเด่นด้านการพัฒนาคน ชุมชนและองค์กรชุมชนในพื้นที่ และความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์
และความเชี่ยวชาญ รวมถึงบุคลากร

10. ข้อมูลผลงานและความร่วมมือภาคีเครือข่ายกับหน่วยงาน/สถานประกอบการที่ผ่านมา (ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง)
องค์กรภาคีเครือข่าย

ข้อมูลผลงาน

ระยะเวลา

11. ข้อมูลที่สะท้อนถึงการพัฒนาทักษะของกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้น ได้รับการจ้างงาน เป็นที่ยอมรับ
และพึงพอใจของชุมชน ท้องถิ่น และสถานประกอบการ
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
1. ชื่อโครงการ (ชื่อเข้าใจง่าย สื่อถึงสาระส�ำคัญของโครงการ)
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) :
2. สถานการณ์และความเป็นมา
2.1 ระบุหลักการ เหตุผล และการวิเคราะห์สถานการณ์ของโครงการ
2.2 ระบุข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่ที่ถือเป็น “ศักยภาพ” ที่สอดคล้องกับ “โอกาส” ทางเศรษฐกิจ
2.3 วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกี่ยวกับประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในพื้นที่ (โดยมีการ
อธิบายในเรื่อง)
			 • สภาพสังคมและปัญหาการพัฒนาประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
			 • ปัญหาการพัฒนาคนในพืน้ ที่ (การขาดทักษะความรูท้ เี่ หมาะสมกับงาน/การขาดทักษะฝีมอื แรงงาน/การขาด
ทักษะหรือเหตุผลในการฝึกอบรม)
			 • ระบุข้อมูลเศรษฐกิจของพื้นที่ในแนวสายโซ่เศรษฐกิจของพื้นที่ตนเองและพื้นที่ข้างเคียง (ถ้ามี)
			 • ระบุข้อมูลทางสังคม เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ ประชากรวัยแรงงาน ประชากรที่ว่างงาน การศึกษา
ของประชากร
			 • ระบุแหล่งข้อมูลที่ใช้ ข้อมูลของชุมชนหรือหน่วยงานในชุมชนที่เชื่อถือได้

3. วัตถุประสงค์
			 • ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการที่แสดงให้เห็นว่าโครงการจะท�ำให้เกิดผลต่อการพัฒนาทักษะแรงงานที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้เป็นผูป้ ระกอบการขนาดย่อมหรือแรงงานฝีมอื ในชุมชน สอดคล้องกับสถานการณ์
ของปัญหาในข้อที่ 2.
			 • ความเฉพาะเจาะจง มีโอกาสที่จะเกิดผลส�ำเร็จ วัดได้จริง สอดคล้องกับความส�ำคัญของปัญหา ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาที่ก�ำหนด
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4. เป้าประสงค์ (ผลลัพธ์ ผลกระทบที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย)
สร้างโอกาสที่เสมอภาคของแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงาน
ที่มีคุณภาพ

5. พื้นที่ด�ำเนินงานและกลุ่มเป้าหมาย
• พื้นที่ด�ำเนินงานในระดับต�ำบล เทศบาล (ในกรณีต�ำบลหรือเทศบาลครอบคลุมอย่างน้อย 3 หมู่บ้าน) หรือพื้นที่
การเรียนรู้
หมู่บ้าน ได้แก่ (โปรดระบุ)
		 โครงการด�ำเนินงานในพื้นที่จ�ำนวน
(ตัวอย่างเช่น 1. ปัญหาคนไร้บ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (โดยพื้นที่ที่มีคนไร้บ้านอาจจะมีประมาณ 3 อ�ำเภอ หรือ
1 พืน้ ทีก่ ไ็ ด้) โดยชุมชนของการพัฒนา คือ ชุมชนคนไร้บา้ นจังหวัดเชียงใหม่ หรือชุมชนคนไร้บา้ นอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
(หรือชุมชนอืน่ ๆ ทีม่ คี วามเหมาะสมกับประเด็นในการพัฒนาอาชีพ และการเรียนรู้ในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ) และ 2. ปัญหารายได้
ของเกษตรกรชุมชนต�ำบลป่าซาง อ�ำเภอป่าซาง จังหวัดล�ำพูน โดยชุมชนเป้าหมายการพัฒนา คือ ชุมชนต�ำบลป่าซาง
เป็นต้น ทัง้ นีก้ ารก�ำหนดชุมชนจ�ำเป็นต้องมีหน่วยงาน องค์กร หรือผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชน เช่น
ชุมชนทัณฑสถานหญิง ควรมีหน่วยงาน องค์กร หรือผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ได้แก่ ทัณฑสถาน ชุมชนรอบ ๆ ข้าง หรือชุมชน
ที่ผู้ต้องขังไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ครอบครัว หน่วยงานพัฒนาอาชีพ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น)
• ระบุกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชากรวัยแรงงานที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบรู ณ์ขึ้นไป ที่ไม่ได้ศึกษาอยู่ หรือมีการศึกษา
ต�่ำกว่า หรือเทียบเท่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และว่างงาน (จ�ำนวนขั้นต�่ำ 50 คน ไม่เกิน 150 คน) และ ลักษณะของ
กลุ่มเป้าหมาย (อาทิ แรงงานนอกระบบ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ว่างงานทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และเครือข่าย และ
ต้องการทักษะอาชีพเพิ่ม)
		 กลุ่มเป้าหมาย
คน ในพื้นที่
		 แรงงานนอกระบบ* 			 จ�ำนวน
		 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ�ำนวน
คน ในพื้นที่
		 ผู้ว่างงาน						 จ�ำนวน
คน ในพื้นที่
		 ผู้สูงอายุ						 จ�ำนวน
คน ในพื้นที่
		 ผู้พิการ							 จ�ำนวน
คน ในพื้นที่
		 อื่น ๆ (ระบุ)
(เช่น กลุ่มเครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ชุมชน)		
คน ในพื้นที่
													 จ�ำนวน
* แรงงานนอกระบบ คือ ผู้ที่ท�ำงานแต่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการท�ำงาน
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		 หลักเกณฑ์ประชากรวัยแรงงานทีข
่ าดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสของ กสศ.

1. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
กรณีเป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
(1) ข้อมูลรายได้เฉลีย่ สมาชิกครัวเรือนต่อคนต่อเรือน พิจารณารายได้เฉลีย่ ต่อคนไม่เกิน 6,500 ต่อเดือน*
(2) อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(3) ไม่ได้ศึกษา หรือการศึกษาต�่ำกว่าหรือเทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หรือเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่ได้ศึกษา หรือการศึกษาต�่ำกว่าหรือเทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ทั้งนี้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
2. เป็นผู้ด้อยโอกาส
กรณีเป็นผู้ด้อยโอกาส ต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
(1) ความด้อยโอกาสตามค�ำจ�ำกัดความข้อ 1 ซึง่ หมายถึง ผูป้ ระสบปัญหาความเดือดร้อน ได้รบั ผลกระทบ
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ หรืออยูใ่ นพืน้ ทีค่ วามไม่สงบ
หรือขาดโอกาสทีจ่ ะเข้าถึงบริการขัน้ พืน้ ฐานของรัฐ หรือสมควรได้รบั การช่วยเหลือเพือ่ มนุษยธรรม ตลอดจนประสบปัญหา
ทีย่ งั ไม่มอี งค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่ได้รบั โอกาสทางการศึกษาทีเ่ สมอภาคกับผูอ้ นื่ รวมถึงการด้อยโอกาส
ลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประกาศก�ำหนดเพิ่มเติม
(2) อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
* รายได้เฉลี่ยแรงงานนอกระบบ ข้อมูลจากการวิเคราะห์การส�ำรวจแรงงานนอกระบบ (2561 ของส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ)
6. แนวทางการด�ำเนินงาน
6.1 หน่วยพัฒนาอาชีพมีความพร้อมและความเชื่อมั่น โปรดอธิบาย
(หน่วยพัฒนาอาชีพต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาทักษะอาชีพ ฝีมือแรงงาน หลักสูตรการพัฒนาที่เน้น
การปฏิบตั จิ ริง มีประสบการณ์การท�ำงานกับชุมชน ท้องถิน่ หรือพืน้ ทีก่ ารเรียนรูเ้ ป็นฐาน รวมถึงมีความพร้อมด้านเครือ่ ง
มือหรืออุปกรณ์ ความเชี่ยวชาญ และบุคลากร)
			
			
			
			
6.2 แนวทางในการค้นหาและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานมีแนวทางอย่างไร โปรดอธิบาย
(ข้อเสนอโครงการควรระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะด�ำเนินงาน สถานการณ์ปัญหาด้านการศึกษา ความต้องการยกระดับ
การประกอบอาชีพ รวมถึงแนวทางในการค้นหาและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย)
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6.3 จากข้อมูลการวิเคราะห์ชมุ ชน กลุม่ เป้าหมาย หน่วยพัฒนาอาชีพจะมีแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่
กลุม่ ประชากรวัยแรงงานที่ ใช้ชมุ ชนเป็นฐาน ใน 3 หัวข้ออย่างไร (หากหน่วยพัฒนาอาชีพจะมีการพัฒนากลุม่ เป้าหมาย
มากกว่า 1 อาชีพ ให้แยกเสนอเป็น 2 โครงการ)
			 6.3.1 การพัฒนาทักษะอาชีพแบบครบวงจรตั้งแต่กระบวนการต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ โปรดอธิบาย
			 (ข้อเสนอโครงการควรมีการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของแต่ละบุคคลหรือทิศทางพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
หรือพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างงานใหม่ การเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ประกอบอาชีพเดิมในชุมชนโดยมีความสอดคล้องกับ
ต้นทุนที่มีในท้องถิ่นเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม ซึ่งควรมีหลักสูตรหรือแนวทาง
การฝึกอาชีพประกอบ)
			
			
			
			
			 6.3.2 การเพิ่มทักษะบริหารจัดการ โปรดอธิบาย
			 (ข้อเสนอโครงการควรมีการส่งเสริมความรูแ้ ละเทคนิควิธกี ารสมัยใหม่ทเี่ หมาะสม โดยใช้แนวความคิด Creative
Space ทีม่ กี ารใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางสังคม เพือ่ เพิม่ มูลค่าของสินค้าและบริการ ทักษะการติดต่อ
ประสานงาน การท�ำงานเป็นหมูค่ ณะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและการจัดจ�ำหน่าย และการเพิม่ เติมเทคนิควิธกี าร
ท�ำงานให้มีศักยภาพสูงขึ้น รวมถึงการหาโอกาสทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมตลอดชีวิต)
			
			
			
			
		 6.3.3 การส่งเสริมทัศนคติการด�ำเนินชีวิต โปรดอธิบาย
			 (ข้อเสนอโครงการควรมีกระบวนการพัฒนากลุม่ เป้าหมายเพือ่ ให้เกิดแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะการด�ำรงชีวติ
ได้อย่างยัง่ ยืนตามวิถอี นั ดีของชุมชน เช่น การท�ำบัญชีครัวเรือน การออม การจัดการรายรับรายจ่าย การหาแนวทางลดหนีส้ นิ
การประหยัดอดออมใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตน และรู้จักการวางแผนเพื่อสวัสดิการชีวิต
ที่มั่นคงในอนาคตเมื่อสูงวัย เป็นต้น)
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6.4 หน่วยพัฒนาอาชีพจะมีการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรในชุมชนอย่างไร โปรดอธิบาย
			 (ข้อเสนอโครงการควรมีการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชน ท้องถิน่ ทัง้ ภาครัฐ เอกชน องค์กร
ชุมชน และสถานประกอบการในท้องถิน่ ในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอาชีพและการประกอบอาชีพได้อย่างมัน่ คง เช่น
การจัดหาตลาดแรงงานรองรับ การใช้ทรัพยากรร่วมกันเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการพัฒนาทักษะประชากรในชุมชน
ท้องถิ่น ทั้งอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม หรือบุคลากร รวมถึงการสนับสนุนและพัฒนาทางวิชาการ เป็นต้น)
			
			
			
			
6.5 หน่วยพัฒนาอาชีพจะมีรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่น�ำไปสู่การส่งเสริมการมีงานท�ำของกลุ่มเป้าหมายที่ยั่งยืน
อย่างไร โปรดอธิบาย
			 (ข้อเสนอโครงการควรมีรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพและการมีงานท�ำ การเพิม่ รายได้ทยี่ งั่ ยืน ซึง่ นอกจากรูปแบบการฝึกทักษะแล้ว ควรมีกจิ กรรมปฏิบตั งิ านจริง
ในชุมชนหรือสถานประกอบการและการพิจารณาสนับสนุนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพในกรณีที่ยากไร้
และด้อยโอกาส)
			
			
			
			
7. แผนปฏิบัติการ
ระบุกจิ กรรม ระยะเวลาด�ำเนินการ ผลผลิต และผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละประเด็น ทีจ่ ะท�ำให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามตัวชีว้ ดั
ที่ก�ำหนด โดยการออกแบบกิจกรรมขอให้ค�ำนึงถึง
(ก) การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติ การวัดและประเมินผล
(ข) กลวิธีและกิจกรรมที่จะท�ำให้บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้
(ค) กลวิธีและกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ และบริหารจัดการได้
(ง) กลวิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ต้องเชื่อมโยงและส่งผลต่อกิจกรรมอื่น ๆ
ล�ำดับ ผลผลิตส�ำคัญ
1.

กิจกรรมส�ำคัญ
สอดคล้องกับแนวทาง
การด�ำเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

แจกแจงรายละเอียด
(หน่วย x บาท)

2.
3.
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8. เครือข่ายความร่วมมือในการด�ำเนินโครงการ
(ระบุภาคีท่ีโครงการร่วมท�ำงานด้วยโดยตรงและหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ผลในการเป็นแกนน�ำเพื่อขยายผล
ผลในการเป็นเจ้าภาพของงานในอนาคต เป็นต้น)
องค์กรภาคีเครือข่าย

บทบาท

เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย

9. ระยะเวลาด�ำเนินโครงการ
(โครงการมีระยะเวลา 6 เดือน ประมาณการเริ่มต้นโครงการ กรกฎาคม 2562)
10. รายละเอียดงบประมาณโครงการ (แจกแจงรายละเอียดงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ)
กิจกรรม
ตัวอย่าง
การส�ำรวจชุมชน/
การลงพื้นที่ชุมชน
รวม

งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน
จาก กสศ.
(ระบุแนวคิด การประมาณการ)
ค่าลงพื้นที่ x ครั้ง
ค่าที่พัก x จ�ำนวนคืน
ค่าเดินทาง x เที่ยว

งบประมาณทรัพยากรสบทบ (ถ้ามี)
งบประมาณ (ถ้ามี) ทรัพยากรอื่น (ถ้ามี)

กสศ. จัดสรรงบประมาณผ่านหน่วยพัฒนาอาชีพเพื่อสนับสนุนรายการดังนี้
10.1		 งบประมาณสนับสนุนการเรียนรูเ้ พือ่ อาชีพให้แก่กลุม่ ประชากรวัยแรงงานทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
		 1. ค่าวิทยากร ไม่เกิน 1,200 บาทต่อชั่วโมง (ไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง)
		 2. ค่าวัสดุฝึก เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 500 บาทต่อคน
		 3. ค่าเดินทาง 100 บาทต่อคนต่อวัน
		 4. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน
		 5. ค่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพในกรณีที่ยากไร้และด้อยโอกาส เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน
2,500 บาทต่อคน
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10.2		 งบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการ เพือ่ ใช้ในการยกระดับการพัฒนาการเรียนรูเ้ พือ่ อาชีพ ร้อยละ 10-20
ของงบประมาณทั้งหมด (อาทิ การส�ำรวจและวิเคราะห์ชุมชนหรือพื้นที่การเรียนรู้ การจัดท�ำแผนพัฒนา และการจัดท�ำ
ฐานข้อมูล การติดตามและประเมินผล)
11. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส�ำคัญของโครงการ
ผลผลิต

ผลลัพธ์

ระบุผลผลิตที่เกิดขึ้น/ผลผลิตที่ส่งมอบให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติและจะส่งมอบต่อ กสศ.
1.
2.
3.
ระบุการเปลีย่ นแปลงส�ำคัญทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่ การเปลีย่ นแปลงกับกลุม่ เป้าหมายผูร้ บั ประโยชน์ สอดคล้อง
กับผลผลิตที่ส่งมอบ
1.
2.
3.

12. การบริหารจัดการ
• ระบุโครงสร้างการบริหาร/การรับผิดชอบงานโครงการ
• การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น องค์กร ชุมชน เอกชน

13. การติดตาม/ประเมินผล (เพื่อเป็นเครื่องมือให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์)
รายการ
การติดตามสนับสนุน
การประเมิน
อื่น ๆ (ระบุ)

ประเด็น/เกณฑ์ชี้วัด

ช่วงเวลา

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

14. ความต่อเนือ่ งและการขยายผล (ระบุแนวทางการด�ำเนินงานเมือ่ โครงการสิน้ สุดลง)
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ส่วนที่ 3 ค�ำรับรอง
โปรดยืนยันเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน
(1) ขอรับรองว่าข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นแบบเสนอโครงการครัง้ นีเ้ ป็นจริงทุกประการ และยอมรับว่าหากมีการตรวจพบข้อความ
			 อันเป็นเท็จ โครงการจะไม่ได้รับการอนุมัติ โดยในกรณีมีการเบิกจ่ายเงินให้แก่โครงการแล้ว เงินดังกล่าวจะต้อง
			 ช�ำระคืนให้กับ กสศ.
(2) ขอรับรองว่าโครงการครั้งนี้ไม่ได้ท�ำขึ้นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ เอกชน หรือหน่วยงานอื่นใด
			 ในลักษณะรายการของบประมาณซ�้ำซ้อน โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดท�ำขึ้นเพื่อขอรับทุนจาก กสศ.
			 เป็นการเฉพาะ
(3) ขอรับรองว่าข้อเสนอโครงการไม่ได้เกิดจากการคัดลอก ดัดแปลงเอกสารที่เป็นลิขสิทธิ์ใด ๆ อย่างไม่ถูกต้อง
			 ตามกฎหมาย
(4) ข้าพเจ้าเข้าใจว่าผลงานที่ส่งมอบต่อ กสศ. ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายโดยชอบของ กสศ.
(5) ข้าพเจ้าได้ศึกษาแนวทางการสนับสนุนของ กสศ. แล้วโดยละเอียดและยินดีปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
(6) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร เพือ่ น�ำส่งข้อเสนอโครงการตามรายการเอกสารด้านล่าง
			 อย่างครบถ้วนแล้ว
(7) ข้าพเจ้ายอมรับผลการพิจารณาโครงการของ กสศ. ถือเป็นที่สิ้นสุด
ลงชื่อ
(

)
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ
(

)
ผู้บริหารหน่วยงาน
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กองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ก้าวไปด้วยกัน สู่ ความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
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กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ก้าวไปด้วยกัน สู่ความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
o ความเหลือ
่ มล้�ำยังคงเป็นปัญหาทีท
่ ้าทาย

ประเทศไทยมีรายจ่ายด้านการศึกษาสูงถึงปีละ 800,000,000,000 บาท แต่ทกุ ๆ ปียงั มีเด็กกว่า 670,000 คน
ที่ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะความยากจน มีเยาวชนพียง 5% จากครอบครัวยากจนที่สุด 20% แรก
ของประเทศเท่านั้น ที่มีโอกาสเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เพราะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายสูงมากเมื่อเทียบกับรายได้
ครัวเรือน
นักเรียนอายุ 15 ปี ในชนบทมีความรู้ความสามารถล้าหลังกว่านักเรียนในเมืองใหญ่เกือบ 2 ปีการศึกษา
ทั้งหมดนี้ท�ำให้ประเทศไทยเสียโอกาสทางเศรษฐกิจสูงถึง 200,000,000,000 ล้านบาทต่อปี ส่งผลกระทบ
ต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ สังคม และเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกด้าน
การศึกษา (UNSDG4) ซึ่งประเทศไทยให้ค�ำมั่นสัญญาแก่ประชาคมโลกว่าจะบรรลุให้ได้ในปี 2530
ถึงเวลาหยุดความเหลื่อมล�้ำ ร่วมสร้างโอกาสสู่ความเสมอภาคทางการศึกษา
o กสศ. ก้าวแรกสู่ความเสมอภาคทางการศึกษา

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ “กสศ.” เป็น 1 ในเรื่องการปฏิรูปส�ำคัญ ที่ก�ำหนดไว้ ใน
รัฐธรรมนูญปี 2560 เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
ท�ำไมต้องเสมอภาค ไม่ ใช่เท่าเทียม
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เพราะเด็ก เยาวชนแต่ละคนมีความจ�ำเป็นและโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาไม่เท่ากัน ความเท่าเทียมในการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำด้านการศึกษาจึงไม่อาจเพียงพอ แต่ต้องอยู่บนหลักการของความเสมอภาค (Equity
Based Budgeting) ทีค่ ำ� นึงถึงข้อมูล ความจ�ำเป็น และปัญหาของผูเ้ รียนแต่ละคน โดยเฉพาะบริบทของพืน้ ทีซ่ งึ่ แตกต่างกัน
ความมุ่งมัน
่ ของเรา

เด็ก เยาวชน และประชาชนทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ทุกคนมีโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและ
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
สร้างสรรค์วธ
ิ ีท�ำงานรูปแบบใหม่

ใช้ความรู้เป็นทางลัด ยั่งยืนเพราะเปลี่ยนแปลงนโยบาย เดินหน้าเพราะสร้างการมีส่วนร่วม
• ใช้ข้อมูลความรู้น�ำเพื่อสร้างนวัตกรรมการช่วยเหลือและสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
• ระดมการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์จากทุกภาคส่วน
• เสนอแนะมาตรการเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรา 5
ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของ กสศ. ไว้เรื่องใดบ้าง

•
•
•
•
•
•
•

ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย พร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา
ช่วยเหลือเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้ส�ำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา และพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครู
ศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาครูต้นแบบ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย
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ผลลัพธ์ภายใน 1-2 ปีข้างหน้า
• ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Information System
for Equitable Education: iSEE)

กสศ. วิจยั และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเชือ่ มโยงกับเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก และระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเครื่องมือค้นหาและคัดกรองความยากจนและความด้อยโอกาสของเด็กและเยาวชน ทั้งใน
และนอกระบบการศึกษา เพื่อช่วยเหลือได้ตรงสภาพปัญหารายคน สามารถติดตามอัตราการมาเรียน ดัชนีมวลกาย
(น�้ำหนักและส่วนสูง) และผลการเรียนต่อเนื่องเพื่อพัฒนาจนส�ำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอนาคตจะเป็นฐานข้อมูล
ที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ดูแลกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน เพื่อไม่ให้มีเด็กและเยาวชนถูกทิ้งไว้ข้างหลังอีกแม้แต่คนเดียว
• นั กเรียนยากจนพิเศษได้รับเงินอุ ดหนุนอย่างมีเงือ
่ นไข ท�ำให ้ไม่หลุดออกจาก
ระบบการศึกษาด้วย Equity-based Budgeting

การจัดสรรทรัพยากรด้านการศึกษาด้วยหลักความเสมอภาค เป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือตามระดับความ
จ�ำเป็นของผูเ้ รียนทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างกันเพือ่ ให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ นีค่ อื งานวิจยั ทีเ่ ป็น
ข้อเสนอเชิงนโยบายของ กสศ. ซึ่งน�ำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลให้การปฏิรูปกระบวนการ
จัดสรรทรัพยากรอย่างเสมอภาคของประเทศไทยเริม่ ต้นได้จริง ทัง้ ในรูปแบบเงินอุดหนุน การพัฒนาคุณภาพครู สถานศึกษา
• ทุนนวัตกรรมส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา

เยาวชนมีศกั ยภาพและได้ศกึ ษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามความถนัด โดยการให้ทนุ ส่งเสริมโอกาสการศึกษา
2,800 ทุนต่อปี เช่น
ทุน “นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” ทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนด้อยโอกาสที่มีศักยภาพควบคู่ไปกับการพัฒนา
สถานศึกษาในลักษณะพันธมิตร โดยจัดสรรงบประมาณผ่านสถาบันการศึกษาสายอาชีพและอนุปริญญาทุกสังกัด เพื่อ
ยกระดับสู่การเป็นสถาบันนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เพื่อผลิตก�ำลังคนที่มีทักษะสูง เสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
ทุนครูของชุมชน ทุนการศึกษาสร้างโอกาสให้เยาวชนด้อยโอกาสที่อยากเป็นครูได้เรียนจบระดับปริญญาตรี
โดยมีความรู้ความสามารถในการสอน มีอุดมการณ์ในหัวใจ ได้รับการบรรจุเป็นครูในโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่ห่างไกล
และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาการศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและชุมชน ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
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• พัฒนาเครื่องมือส� ำรวจและประเมินทักษะความพร้อมของทรัพยากรมนุ ษย์
ระดับจังหวัด

					

ความพร้อมของเด็กปฐมวัยเข้าสู่ประถมศึกษา (School Readiness Survey)
ความพร้อมของนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับในด้านการท�ำงานในอนาคต (Career Readiness Survey)
สมรรถนะของเยาวชนที่ออกจากระบบการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน (Workforce Competency Survey)
การติดตามสถานการณ์ความก้าวหน้าของประเทศตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
(SDGs Monitor)

• พันธมิตรระดับพื้นทีแ
่ ละจังหวัด พร้อมขับเคลือ
่ นงาน ลดความเหลือ
่ มล้�ำ

					

10 จังหวัดน�ำร่อง เด็กนอกระบบการศึกษาสามารถกลับเข้าเรียนและได้พัฒนาทักษะอาชีพ
50 พื้นที่ต้นแบบ พัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
240 โรงเรียนขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพอย่างมีสว่ นร่วม ให้เป็นแหล่งเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข ช่วยให้เด็ก
ไม่หลุดออกนอกระบบ ขณะที่ครูได้รับการพัฒนาคุณภาพเพื่อดูแลเด็กยากจนด้อยโอกาสได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

		 “เพราะการศึกษา คือประตูสู่โอกาสที่ให้ผลตอบแทนแก่ประเทศสูงถึง 9 เท่า” *
*องค์การยูเนสโก

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสทางการศึกษาไปกับ กสศ.
www.EEF.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-079-5475 ในวันและเวลาราชการ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (อาคารเอ) ชั้น 13
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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