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  เพือ่สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
โครงการที่ 5  โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส�าหรับนักเรียนในพืน้ที่ห่างไกล
  เป็นครูรุ่นใหมเ่พือ่พฒันาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น)
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โครงการที่ 7  โครงการพฒันาครูและโรงเรียนเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษา
  อย่างต่อเน่ือง
โครงการที่ 8  โครงการการพฒันาทักษะการคิดวเิคราะห์สร้างสรรค์ในโรงเรียน
  เพือ่ความเสมอภาคในการเติบโตเป็นแรงงานคุณภาพยุค 4.0 ของเยาวชนไทย
โครงการที่ 9  โครงการพฒันาระบบทดลองการพฒันาทักษะแรงงานที่ขาดแคลน 

 ทุนทรัพย์และด้อยโอกาส



นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานกรรมการบริหาร กสศ.

กสศ. เป็นองค์กรใหม่ และเพ่ิงด�ำเนนิงำนเป็นปีท่ีสอง  
แต่คณะกรรมกำรบริหำร กสศ. ตระหนักว่ำกำรสรำ้ง 
ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ อันเป็นเจตนำรมณ์ให้ม ี
กำรจั ดตั้ ง  กสศ .  ขึ้ นมำตำมรั ฐธรรมนูญแห ่ง 
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นภำรกิจส�ำคัญยิ่ง 
ของประเทศ จึงได้ปฏิบัติงำนด้วยควำมมุ่งม่ันเข้มแข็ง
และพยำยำมเร่งรัดกำรด�ำเนินงำนให้เกิดรูปธรรม 
ตั้งแต่ต้น 

" กสศ. มิได้มีบทบาทแบบเบ็ดเสร็จในการด�าเนินงานทั้งหมด 
เพ่ือลดความเหลื่อมล�าทางการศึกษา แต่มีบทบาทในฐานะเป็นผู้ 
ฉายภาพอนัมลัีกษณะเป็นการให้ความรู้ ขอ้มลู ทศิทาง หรือทดลอง 
ท�าเป็นต้นแบบ และช้ีเป้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่ึงมีทรัพยากร
มากกวา่ น�าไปใช้ด�าเนินการต่อยอดขยายผลต่อไป "

สารประธานกรรมการ 
บริหาร กสศ.

ด้วยทรัพยำกรท่ีมี ท้ังปริมำณงบประมำณท่ีรัฐบำลจัดสรรให้อยำ่งจ�ำกัด และขนำดองค์กรขนำดเล็กท่ีมีผู้ปฏิบัติงำน 
จ�ำนวนไม่มำก คณะกรรมกำรบริหำร กสศ. จึงได้ให้แนวทำงกำรด�ำเนินงำนโดยให้ค�ำนึงว่ำ 

กสศ. มิได้มีบทบำทแบบเบ็ดเสร็จในกำรด�ำเนินงำนท้ังหมดเพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำ แต่มีบทบำท 
ในฐำนะเป็นผู้ฉำยภำพอันมีลักษณะเป็นกำรให้ควำมรู้ ข้อมูล ทิศทำง หรือทดลองท�ำเป็นต้นแบบ และชี้เป้ำให้หน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทรัพยำกรมำกกว่ำ น�ำไปใช้ด�ำเนินกำรต่อยอดขยำยผลต่อไป 

เพือ่ให้กำรด�ำเนนิภำรกิจเป็นไปตำมบทบำทข้ำงต้นและสอดคล้องตำมกรอบวัตถปุระสงค์ของ พ.ร.บ. กองทุนเพือ่ควำม 
เสมอภำคทำงกำรศกึษำ พ.ศ. 2561 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กสศ. ได้ให้ควำมส�ำคญักบัโครงกำรพฒันำตวัอย่ำงหรอื 
ต้นแบบ กำรรเิริม่ใช้ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพือ่บรหิำรจดักำรข้อมลูท่ีถกูต้อง ครอบคลมุและแม่นย�ำ กำรสร้ำงเครือ่งมอื 
ท่ีมีประสิทธิภำพสูงเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจในตัวตนของกลุ่มเปำ้หมำย รวมถึงกำรกระตุ้นใหท้้องถิ่นชุมชนและภำคเอกชน  
เข้ำร่วมเป็นเจ้ำภำพในภำรกิจกำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน เป็นต้น 

นอกเหนือจำกกำรด�ำเนินงำนท่ีมุ่งหวังให้สังคมทุกภำคส่วนมั่นใจในองค์ควำมรู้ ฐำนข้อมูล และเครื่องมือของ กสศ.  
ดังกล่ำวแล้ว คณะกรรมกำรบริหำร กสศ. ยังเร่งรัดให้กระบวนกำรท�ำงำนของ กสศ. มีควำมโปร่งใส มีระบบสอดคล้อง 
ตำมหลกัธรรมำภิบำล มีกำรบรหิำรจดักำรควำมเส่ียง กำรควบคมุภำยใน ตลอดจนมำตรกำรป้องกนั กำรทุจรติท่ีครบถ้วน 
เหมำะสม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่สำธำรณชนได้

ในนำมคณะกรรมกำรบรหิำร กสศ. ขอขอบคณุรฐับำล ส�ำนกังบประมำณ สภำผู้แทนรำษฎร และวุฒสิภำ ท่ีได้จดัสรร 
งบประมำณท่ีเหมำะสม สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนในปีท่ีผำ่นมำเป็นอยำ่งดี รวมท้ังชี้แนะอยำ่งสร้ำงสรรค์ถึงแนวทำง 
ปรับปรุงกำรท�ำงำนให้แก่ กสศ. ตลอดจนขอบคุณหน่วยงำนทุกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีร่วมกันผลักดันให้ภำรกิจ 
สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะ 
ได้รับกำรสนับสนุนและควำมร่วมมือด้วยดีเช่นนี้ต่อไปในอนำคต
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ถือเป็นย่ำงก้ำวท่ีสองท่ี
ผู้ปฏิบัติส�ำนักงำน กสศ. ทุกคนตั้งใจมุ่งมั่นท�ำงำนเต็มที่
ด้วยควำมตระหนกัว่ำ กสศ. เป็นองค์กรใหม่ท่ีบญัญตัใิห้ 
จดัตัง้ขึน้โดยรฐัธรรมนญูท่ีมเีจตนำรมณ์ให้เป็นกลไกใหม่
เพ่ือช่วยลดปญัหำควำมเหล่ือมล�้ำของระบบกำรศึกษำ  
ผ่ำนกำรจดัสรรทรพัยำกรด้วยวิธีใหม่ และกำรระดมควำม 
ร่วมมือจำกทุกภำคส่วนเพือ่แก้ไขปัญหำควำมเหลือ่มล�ำ้ 
ด้วยกัน รวมท้ังในกำรด�ำเนินภำรกิจส�ำคัญดังกลำ่ว 
ก็ต้องสอดคล้องเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำร 
บ้ำนเมืองท่ีดี ซึ่งหมำยถึงต้องเร่งรัดพัฒนำระบบ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนท่ีครบถ้วน ได้มำตรฐำน และเชือ่ถอืได้  
ตำมหลักธรรมำภิบำลดังกล่ำวด้วย

สาร
ผู้จัดการ กสศ.

นายสุภกร บัวสาย
ผู้จัดการ กสศ.

เพือ่สำนต่อควำมตัง้ใจแรกเริม่ของคณะกรรมกำรอสิระเพือ่กำรปฏริปูกำรศกึษำ (กอปศ.) ซึง่เป็นผู้จดัท�ำต้นร่ำง พ.ร.บ. 
กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ ส�ำนักงำน กสศ. ท�ำงำนโดยค�ำนึงว่ำ หน้ำท่ีหลักของ กสศ. คือกำรเข้ำไปบรหิำร 
จดักำรทรพัยำกรเพ่ือแก้ปัญหำควำมเหลือ่มล�ำ้ทำงกำรศกึษำ ไม่ท�ำงำนในแบบท่ีเคยท�ำกนัมำอย่ำงไรกท็�ำอย่ำงนัน้ ทุกโครงกำร 
ท่ีท�ำต้องหำประเด็นกำรปฏิรูปเชิงระบบให้ได้ ไม่ใช่โครงกำรลักษณะกำรสงเครำะห์ ตั้งรับ หรือแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ 
แต่เป็นกำรสร้ำงโอกำสและสร้ำงศักยภำพให้แก่เด็กเยำวชนและกลุ่มเป้ำหมำยที่ด้อยโอกำสมำกที่สุดเท่ำท่ีจะเป็นไปได้

แม้รัฐธรรมนูญจะบัญญัติให้กำรบริหำรจัดกำรกองทุนของ กสศ. เป็นอิสระ แต่มิได้หมำยถึงว่ำรัฐบำลจะจัดสรร 
งบประมำณในกำรลดควำมเหล่ือมล�้ำทำงกำรศึกษำท้ังหมดตรงมำยัง กสศ. ในทำงปฏิบัติรัฐบำลอำจจัดงบประมำณ 
ส่วนใหญ่ไปให้กระทรวง/หน่วยงำนหลักก็ได้ โดย กสศ. มีบทบำทในกำรริเริ่มเพื่อทดลองท�ำให้เห็นผลก่อน จำกนั้นจึง 
ชี้เปำ้ให้แก่กระทรวง/หน่วยงำนหลักด�ำเนินกำรขยำยผลต่อยอด โดย กสศ. อำจติดตำมศึกษำวิเครำะห์ผลเพื่อปรับปรุง
แนวทำงที่มีประสทิธภิำพขึ้นต่อไป

ควำมท้ำทำยส�ำคัญประกำรหนึ่งของ กสศ. คือกำรได้รับงบประมำณในควำมเป็นจริงน้อยกว่ำท่ี กอปศ. ได้เสนอแนว
ควำมคิดขณะจัดท�ำร่ำง พ.ร.บ. กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำฯ ค่อนขำ้งมำก ภำยใต้ข้อจ�ำกัดนี้ท�ำให้ กสศ. 
ต้องปรับเปล่ียนแผนงำนและรูปแบบวิธีท�ำงำนในรูปแบบท่ีต่ำงออกไป เพื่อให้เกิดผลดีท่ีสุด มีประสิทธิภำพท่ีสุด โดยยึด 
หลกักำรท่ีว่ำต้องหำจดุคำนงัดให้สำมำรถท�ำงำนได้ดภีำยใต้ทรพัยำกรท่ีมจี�ำกดั ซึง่สะท้อนได้จำกแนวทำงกำรท�ำงำนท่ีส�ำคญั 
ในปีท่ีผำ่นมำ ได้แก่ กำรพัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อสนับสนุนกำรปฏิรูปเชิงระบบหรือเพ่ือผลักดันเชิงนโยบำยท่ีน�ำไปสู่กำร 
ปฏิบัติจริง กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มเปำ้หมำยท่ีมีฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ รวมท้ังกำรระดม 
กำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วนในพื้นที่กลุ่มเป้ำหมำย เป็นต้น

" หน้าที่หลักของ กสศ. คือการเข้าไปบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือแก้ 
ปัญหาความเหลื่อมล�าทางการศึกษา ไม่ท�างานในแบบท่ีเคยท�ากัน 
มาอย่างไรก็ท�าอย่างน้ัน ทุกโครงการที่ท�าต้องหาประเด็นการปฏิรูป
เชิงระบบใหไ้ด้ ไม่ใช่โครงการลักษณะการสงเคราะห์ ตั้งรับ หรือ
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า แต่เป็นการสร้างโอกาสและสร้างศักยภาพ 
ให้แก่เด็กเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาสมากที่สุดเท่าที่จะ 
เป็นไปได้ "



รู้จัก
กสศ.

 1. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ควำมช่วยเหลือหน่วยงำน 
ท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐ ภำคเอกชน หรือภำค
ประชำสังคม เพื่อให้เด็ก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเด็กปฐมวยั 
ได้รบักำรพฒันำท้ังทำงด้ำนร่ำงกำย จติใจ วนิยั อำรมณ์ 
สังคม และสตปัิญญำท่ีเหมำะสมกบัวยั

2. ให้ควำมช่วยเหลอื ส่งเสรมิ พัฒนำ และสนบัสนนุเงินและ
ค่ำใช้จ่ำยให้แก่เด็กและเยำวชนซึ่งขำดแคลนทุนทรัพย์ 
หรือด้อยโอกำส และผู้ด้อยโอกำส จนส�ำเร็จกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน

3. เสริมสรำ้งและพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพคร ู
ให้มคีวำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน สำมำรถ 
พัฒนำเด็กและเยำวชนตำมพื้นฐำนและ ศักยภำพท่ี 
แตกต่ำงกัน

4. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ควำมช่วยเหลือผู้ขำดแคลน 
ทุนทรพัย์และผู้ด้อยโอกำสให้ได้รบักำรศกึษำ หรอืพฒันำ 
เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร ประกอบอำชีพ
ตำมควำมถนัด และมีศักยภำพที่จะพึ่งพำตนเองในกำร
ด�ำรงชีวิตได้

5. ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และให้ควำมช่วยเหลือสถำนศกึษำ  
เพือ่ให้มกีำรเรยีนกำรสอนท่ีท�ำให้ผู้เรยีนสำมำรถรู้ และ
พัฒนำได้ตำมควำมถนัดและศักยภำพของตน

6. ด�ำเนินกำรหรือจัดให้มีกำรศึกษำ วิจัย หรือค้นคว้ำ 
แนวทำงในกำรพัฒนำครูให้มีจิตวิญญำณของควำม 
เป็นคร ูมคีณุธรรม มจีรยิธรรม มคีวำมรู้ และมีควำม 
สำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำ 
ผู ้เรียน เพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำในกำรศึกษำโดยมี 
แรงจูงใจท่ีเหมำะสม รวมท้ังส่งเสรมิหรอืสนบัสนนุให้มี
กำรจัดตั้งสถำบันต้นแบบในกำรผลิตและพัฒนำครู

7. ด�ำเนินกำรหรือจัดให้มีกำรศึกษำ วิจัย และพัฒนำ 
องค์ควำมรู ้เพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ตลอดจน  
ส่งเสรมิ และสนบัสนนุกำรน�ำองค์ควำมรู้ดงักล่ำว ไปใช้ 
เพ่ือลดควำมเหลือ่มล�ำ้ในกำรศกึษำสนองควำมต้องกำร 
ทำงด้ำนก�ำลังแรงงำน และกำรยกระดับควำมสำมำรถ
ของคนไทย

กสศ. หรือ กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 
และได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ประกำศใช้บังคับเมื่อวันท่ี 14 
พฤษภำคม 2561 

ในมำตรำ 3 ของพระรำชบญัญตันิีร้ะบวุ่ำ ควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ หมำยถงึ กำรท่ีประชำชนมสิีทธิท่ีจะได้รบัและ
เข้ำถึงกำรศึกษำและพัฒนำอย่ำงเสมอภำคและท่ัวถึง โดยให้ควำมช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ ลดควำมเหลื่อมล�้ำใน
กำรศึกษำ รวมถึงเสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพและประสิทธภิำพครู ซึ่งในมำตรำ 5 ก�ำหนดวัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง กสศ. 
เพื่อสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ รวมทั้งวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

อย่ำงไรก็ดี กสศ. มิได้มีบทบำทแบบเบ็ดเสร็จในกำรด�ำเนินงำนท้ังหมดเพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำ แต่มี
บทบำทในฐำนะผู้ฉำยภำพอนัมลีกัษณะเป็นกำรให้ควำมรู้ ข้อมลู ทิศทำงหรอืทดลอง ท�ำเป็นต้นแบบและชีเ้ป้ำให้หน่วยงำน 
ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งมีทรัพยำกรมำกกว่ำน�ำไปใช้ด�ำเนินกำรต่อยอดขยำยผลต่อไป ซึ่งไมใ่ช่เฉพำะภำครัฐ แต่รวมถึงภำคเอกชน 
ประชำสังคม ประชำชนทุกคนท่ีจะมบีทบำทช่วยเหลอืดแูลผู้ด้อยโอกำส โดยกำรช่วยเหลอืดแูลไม่จ�ำเป็นต้องอยู่ในรปูตวัเงิน  
แต่เป็นกำรสนับสนุนในด้ำนอื่นๆ เช่น กำรให้โอกำสในกำรฝึกอำชีพหรือรับเข้ำท�ำงำน กำรร่วมเป็นจิตอำสำ
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วสัิยทศัน์

พันธกจิ

เดก็ เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทุนทรัพยห์รือด้อยโอกาสทกุคน 
มโีอกาสพฒันาตนเองตามศักยภาพ และเขา้ถึงการศึกษาท่ีมคุีณภาพ

ผูด้อ้ยโอกาสได้รับการ
ช่วยเหลอืและมโีอกาสในการ
ศึกษาพฒันาตามศักยภาพ

ครูและหน่วยจัดการเรียนรู้
ทัง้ในและนอกระบบไดรั้บ
การพฒันาคุณภาพทัว่ถงึ

ภาครัฐและสังคมมแีนวทาง
ในการสร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษาทีไ่ดผ้ลยิง่ขึ้น

สร้างความมัน่ใจใน
ศักยภาพและประสิทธิภาพ
หน่วยบริการ

เสริมสร้างระบบธรรมาภบิาล
ในการทาํงานร่วมกบัภาคี

พฒันาองคค์วามรู้เพือ่
การจัดการเชิงระบบเพือ่
ความเสมอภาคทางการศึกษา 
ทีม่ปีระสิทธิภาพยิง่ขึ้น

กระตุ้นการให้ทนุ
การศึกษาท่ีสอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายประเทศ

สร้างความเขม้แขง็ให้จังหวดั
มกีลไกความพร้อมในการ
สร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา

กระตุ้นให้ทกุภาคส่วน
ร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาส
และความเสมอภาคทาง
การศึกษา

ยกระดบัความสามารถในการ
พฒันาครูทัง้ในและนอกระบบ

สร้างเสริมการจดัการเชิงระบบเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา โดย
1 การลงทนุทีใ่ช้ความรู้นําเพือ่ช่วยเหลอืและสร้างคณุคา่เพิม่แกก่ลุม่เป้าหมาย
2 การระดมการมส่ีวนร่วมอยา่งสร้างสรรคจ์ากทกุภาคส่วน 
3 การเสนอแนะมาตรการเพือ่สร้างความเปลีย่นแปลงเชิงนโยบาย

เป้าประสงค์

จดุเน้นสําคญั
สร้างความมัน่ใจในการ
บริการแกก่ลุม่เป้าหมาย

สร้างความมัน่ใจในการ
ทาํงานร่วมกนัของ
หุ้นส่วนภาคแีละ กสศ.

สร้างความมัน่ใจในการ
จัดสรรทรัพยากรของรัฐ

ยทุธศาสตร์

1 2 3

1 3 6

2 4 7

5

1 2 3

วสัิยทัศน์ พันธกิจ 
และ ยุทธศาสตร์
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สถานการณ์ความเหลื่อมล�า
ทางการศึกษาไทย 2562

1 อัตราการเกิดที่จะช่วยให้อัตราการขยายตัวของประชากรมีความเหมาะสมอยู่ที่
 ร้อยละ 2.1
2 สังคมที่มีประชากรอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากร

ขณะนี้ประเทศไทยก�ำลังเผชิญหนำ้กับสถำนกำรณ์ส�ำคัญสองประกำร คือ กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรไปสู่ 
สังคมผู้สูงอำย ุและสถำนกำรณ์ควำมเหลือ่มล�ำ้ท้ังในทำงเศรษฐกิจและด้ำนสังคม ซึง่จะเป็นส่ิงท่ีคอยฉดุรัง้ไม่ให้ประเทศไทย 
สำมำรถก้ำวไปสู่ควำมเป็นประเทศรำยได้สูงได้ ทำงออกด้ำนหนึง่จำกปัญหำและอปุสรรคนีค้อื กำรท�ำให้ประชำชนสำมำรถ 
เข้ำถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพอย่ำงท่ัวถึง เพื่อท�ำให้คนไทยเป็นก�ำลังทรัพยำกรมนุษย์ท่ีมีศักยภำพและผลิตภำพ กำรสรำ้ง
ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำเพื่อเพิ่มผลิตภำพทำงเศรษฐกิจของบุคคล ลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงเศรษฐกิจและสังคม 
นบัเป็นหนึง่ในกญุแจส�ำคญัส�ำหรบักำรปลดล็อคปัญหำดงักล่ำว ภำคส่วนต่ำงๆ ท้ังหน่วยงำนภำครฐั ท้องถิน่ และภำคส่วน
ที่เกี่ยวข้องจึงจ�ำเป็นต้องบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกันอย่ำงมีแผนยุทธศำสตร์เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว

ส�ำหรับสถำนกำรณ์ในด้ำนอัตรำกำรเกิดและระดับฐำนะทำงเศรษฐกิจในประเทศไทยมีอัตรำกำรเกิดของประชำกร 
ต�่ำกวำ่ 1.5 ต่อผู้หญิงหนึ่งคน ด้วยอัตรำกำรเกิดท่ีต�่ำกวำ่ค่ำเฉล่ียท่ีเหมำะสมในระดับนำนำชำติถึงเกือบร้อยละ 301  
เช่นนี้ สัดส่วนประชำกรวัยแรงงำนของไทยจึงอยู่ในแนวโน้มท่ีลดลงทุกปี ตรงกันข้ำมกับสถำนกำรณ์เมื่อช่วงปี  
พ.ศ. 2520-2540 ท่ีสัดส่วนประชำกรวัยแรงงำนไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน และได้รับกำรศึกษำท่ีดีข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง  
รวมถึงกำรมีอัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจเฉลี่ยมำกกว่ำร้อยละ 3-5 ต่อปี อย่ำงต่อเนื่องตลอด 20 ปี จนท่ัวโลก 
เคยกล่ำวขำนว่ำประเทศไทยจะเป็นเสือเศรษฐกิจตวัท่ี 5 แห่งเอเชยี แต่โดยสถำนกำรณ์ของโครงสร้ำงประชำกรในปัจจบุนั  
ประเทศไทยก�ำลังก้ำวเข้ำสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์2 และยังไม่เห็นแนวโน้มท่ีจะก้ำวพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำง  
ไปสู่กำรเป็นประเทศที่มีรำยได้สูงได้

ความเสมอภาคทางการศึกษาคือกุญแจส�าคัญ
สู่การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย

ข้อมูลเบ้ืองต้น
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ที่มา: รายงานของธนาคารโลก (2563)

รูปที่ 1 สัดส่วนและจ�านวนของคนจน เปรียบเทียบประเทศไทยกับกลุ่ม ASEAN

นอกจำกแนวโน้มโครงสรำ้งประชำกรท่ีมีปัญหำทำ้ทำยแล้ว โครงสรำ้งกำรกระจำยรำยได้ของไทยก็มีแนวโน้ม 
ท่ีน่ำเป็นห่วง จำกรำยงำนสถำนกำรณ์ควำมยำกจนล่ำสุดของธนำคำรโลก3 ท่ีน�ำเสนอว่ำสถำนกำรณ์ควำมยำกจน 
ในประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 3 ปีท่ีผำ่นมำ และไทยเป็นประเทศเดียวในกลุม่อำเซียนท่ีมีอัตรำ 
ควำมยำกจนเพิม่ขึน้หลำยครัง้นบัตัง้แต่ปี 2543 เป็นต้นมำ (รปูท่ี 1) โดยจ�ำนวนประชำกรท่ีอยู่ในภำวะยำกจนแบบสัมบรูณ์ 
เพิ่มสูงขึ้นจำก 4,850,000 คน เป็นมำกกว่ำ 6,700,000 คน ภำวะควำมยำกจนดังกลำ่วในปี 2561 เพิ่มสูงขึ้น 
ท่ัวทุกภมูภิำคใน 61 จำก 77 จงัหวดัท่ัวประเทศ ประชำกรกว่ำร้อยละ 10 ของประเทศซึง่มรีำยได้เฉลีย่ต่อวันไม่ถงึ 60 บำท 
จงึจ�ำเป็นต้องได้รบักำรช่วยเหลอืและพฒันำศกัยภำพของตนเองอย่ำงเร่งด่วน หำกประเทศไทยจะสำมำรถบรรลเุป้ำหมำย
กำรเป็นประเทศรำยได้สูงได้ 

3 รายงานจับชีพจรความยากจนและความเหลื่อมล�้าในประเทศไทย โดยธนาคารโลก 
(2563)



9

รูปท่ี 2 และ 3 ยังได้แสดงถึงจ�ำนวนของเด็กและเยำวชนอำยุ 6-14 ปี ท่ัวประเทศไทย จ�ำแนกตำมภูมิภำค 
และระดบัควำมยำกจน พบว่ำในภำคตะวันออกเฉยีงเหนอื ภำคเหนือ และภำคใต้ มีจ�ำนวนเด็กและเยำวชนท่ียังอยู่ใน 
วัยเรียนกำรศึกษำภำคบังคับ และมีฐำนะยำกจนสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับภำคกลำงหรือกรุงเทพฯ แสดงให้เห็นถึง 
ควำมเหลื่อมล�้ำทำงเศรษฐกิจของประชำกรในประเทศ

รูปที่ 3 ประชากรเด็กอายุ 6-14 ปี จ�าแนกตามกลุ่มรายได้ 10 ระดับ

ที่มา: รายงานของธนาคารโลก (2563) โดยค�านวนจากฐานข้อมูลการส�ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทย ปี พ.ศ. 2560

ที่มา: รายงานของธนาคารโลก (2563) โดยค�านวนจากฐานข้อมูลการส�ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทย ปี พ.ศ. 2560

รูปที่ 2 ประชากรเด็กอายุ 6-14 ปี จ�าแนกตามระดับความยากจน (รายได้ต�ากวา่ 5.5 USD ต่อวนั) 
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นอกจำกนั้นธนำคำรโลกยังไดท้�ำกำรส�ำรวจดัชนีโอกำสของมนุษย์ในประเทศไทยซึ่งวัดจำกโอกำสด้ำนกำรศึกษำและ
กำรเข้ำถงึทรพัยำกรต่ำงๆ เช่น กำรเข้ำเรยีนของเดก็ปฐมวยั กำรมนี�ำ้ใช้ สุขำภิบำล และกำรมไีฟฟ้ำ พบว่ำเดก็และเยำวชน
ในภูมิภำคต่ำงๆ ยังมีควำมเหลื่อมล�้ำของโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรเหล่ำนี้ เช่น เด็กและเยำวชนในกรุงเทพมหำนคร 
ท่ีมอีำยรุะหว่ำง 6–14 ปีมำกกว่ำ 50 เปอร์เซน็ต์ สำมำรถเข้ำถงึโอกำสครบทุกด้ำน ในขณะท่ีเดก็และเยำวชนในภำคตะวนัออก 
เฉียงเหนือเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ มีโอกำสเช่นนั้น หนึ่งในข้อเสนอเชิงนโยบำยจำกรำยงำนของธนำคำรโลกนี้ คือภำครัฐ
และภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้องควรเร่งด�ำเนินกำรในด้ำนกำรพัฒนำทุนมนุษย์ให้เด็กและเยำวชนรุ่นใหม่ของไทยซึ่งมีแนวโน้มท่ี
จะมีจ�ำนวนลดลงเนื่องจำกอัตรำกำรเจริญพันธุ์ที่ลดลง เพื่อให้สำมำรถพัฒนำไปเป็นทรัพยำกรคุณภำพและเป็นแรงงำนที่
พร้อมส�ำหรับกำรท�ำงำนในระดับสูงท่ีเน้นทักษะในระดับสูงมำกกว่ำกำรเน้นกำรใช้แรงงำนขั้นต�่ำ ประเทศไทยซึ่งมีอัตรำ
กำรเพ่ิมของประชำกรวยัแรงงำนท่ีลดลงจึงจ�ำเป็นต้องมทีรพัยำกรมนษุย์ท่ีมศีกัยภำพสูงยิง่กว่ำในอดตีเพือ่รองรบักบัอำชพี
ท่ีต้องกำรทักษะในระดบัสูง ด้วยเหตนุีเ้ดก็ไทยทุกคนจงึจ�ำเป็นต้องได้รบัโอกำสท่ีเสมอภำคเท่ำเทียมกนั ท้ังในด้ำนกำรศกึษำ
ที่มีคุณภำพและด้ำนสุขภำพเพื่อให้พวกเขำสำมำรถพัฒนำศักยภำพของตนเองและประเทศชำติได้อย่ำงเต็มที่

สถานการณ์ความเหลื่อมล�าของการศึกษาไทย
ประเทศไทยมีควำมพยำยำมในกำรปฏิรูประบบกำรศึกษำมำอย่ำงยำวนำน ท้ังในดำ้นกำรเขำ้ถึงและด้ำนคุณภำพ  

รวมไปถึงในกำรสรำ้งควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ ประเทศไทยได้ให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องคุณภำพและกำรเข้ำถึง 
กำรศกึษำ นบัตัง้แต่ทศวรรษท่ี 1990 โดยเน้นไปท่ีกำรบรรลเุป้ำหมำยกำรศกึษำส�ำหรบัปวงชน (Education for All) ตำม
ปฏญิญำจอมเทียน และในช่วงปี พ.ศ. 2542 ได้มกีำรปฏริปูกำรศกึษำครัง้ใหญ่ โดยมี พ.ร.บ. กำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2542  
ซึ่งน�ำไปสู่กำรปฏิรูปโครงสรำ้งของกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐำนะและเงินประจ�ำต�ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 เพื่อสรำ้งแรงจูงใจให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กำรสนับสนุนให้มีกำรเข้ำถึงกำรศึกษำท่ีมำกข้ึนผำ่นกำรจัดสรรงบประมำณแบบรำยหัวนักเรียนเพื่อสถำนศึกษำ
ได้น�ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน รวมถึงขยำยกำรอุดหนุนให้ครอบคลุมระดับอนุบำล รวมเป็น 15 ปี รวมไป 
ถึงกำรปฏิรูปโครงสร้ำงกระทรวงศึกษำธิกำรส่วนภูมิภำคในช่วง พ.ศ. 2560-2562 ซึ่งท้ังหมดล้วนมีจุดมุ่งหมำย 
เพือ่ให้กำรศกึษำไทยมคีณุภำพ สำมำรถผลิตพลเมอืงท่ีมคีณุภำพสู่สังคม แต่อย่ำงไรกต็ำมสถำนกำรณ์ในด้ำนควำมเหลือ่มล�ำ้ 
ทำงกำรศกึษำไทยยงัไม่น่ำพอใจนกั โดยเฉพำะในด้ำนควำมเหล่ือมล�ำ้ของกำรเข้ำถงึกำรศกึษำท่ีมีคณุภำพและควำมเหล่ือมล�ำ้ 
ด้ำนผลสัมฤทธ์ิระหว่ำงประชำกรกลุ่มต่ำงๆ เช่น ผู้มีเศรษฐฐำนะสูงและผู้ยำกไร้ นักเรียนท่ีอยู่ในเมืองกับชนบท ผู้ท่ีเรียน 
ในโรงเรียนขนำดใหญ่และขนำดเล็ก 

ความเหลื่อมล�าด้านการเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีแนวโน้มลดลง
ในภำพรวม นับตั้งแต่ท่ีประเทศไทยได้แสดงเจตจ�ำนงเพ่ือสนับสนุนให้เกิดผลของกำรศึกษำเพื่อปวงชน (Education  

for All) ในปี 1990 เป็นต้นมำ รัฐบำลไทยสำมำรถท�ำให้ประชำกรไทยเข้ำถึงกำรศึกษำในระดับพื้นฐำนได้มำกขึ้น  
(รปูท่ี 4) ผ่ำนทำงโครงกำรเงินอดุหนนุเพือ่กำรศกึษำในระดบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนไปกระท่ังถงึกำรศกึษำระดบัมธัยมปลำย  
หรือ ปวช. ท�ำให้ประชำกรจำกทุกกลุ่มรำยได้มีโอกำสในกำรเข้ำศึกษำท่ีเพิ่มสูงข้ึน แต่ส�ำหรับกำรศึกษำระดับ 
ในสูงกว่ำขั้นพื้นฐำนที่รัฐจัดสรรให้ พบว่ำผู้ที่มำจำกกลุ่มครอบครัวยำกจนเพียง 5% เท่ำนั้นที่มีโอกำสได้ศึกษำต่อในระดับ
อุดมศึกษำ (รูปที่ 5) 
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รูปที่ 4 สัดส่วนการเข้าถึงการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของไทย จ�าแนกตามเศรษฐฐานะ

ที่มา: World Bank (2018)4 

รูปที่ 5 สัดส่วนการเข้าถึงการศึกษาระดับมหาวทิยาลัย จ�าแนกตามเศรษฐฐานะ

ที่มา: World Bank (2018)5

4 “Wanted: a Quality Education for All”  World Bank Report (2018)
5 ชยัยทุธ ปัญญสวสัดิสุ์ทธ์ิ สองทศวรรษของความเหลือ่มล�า้ทางคณุภาพการศกึษาและการ

จดัสรรทรพัยากรระดบัพืน้ท่ีของประเทศไทย รายงานประกอบการสัมมนาประจ�าปี คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
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ความเหลื่อมล�าด้านคุณภาพการศึกษามีแนวโน้มที่สูงขึ้น 

อย่ำงไรกต็ำมเมือ่กล่ำวถงึกำรเข้ำถงึกำรศกึษำท่ีมคีณุภำพ หรอืควำมเหลือ่มล�ำ้ด้ำนคณุภำพกำรศกึษำ พบว่ำประเทศไทย 
ยงัมคีวำมเหลือ่มล�ำ้ของกำรเข้ำถงึด้ำนคณุภำพอยู่ค่อนข้ำงสูง กล่ำวคอื แม้เดก็และเยำวชนจะได้มีโอกำสเข้ำเรยีนในกำรศกึษำ 
ระดบัพืน้ฐำนท่ีสูงขึน้ แต่สถำนศกึษำในแต่ละแห่งกม็ทีรพัยำกรทำงกำรศกึษำ ท้ังด้ำนอปุกรณ์กำรศกึษำ บคุลำกรทำงกำรศกึษำ 
มคีวำมพร้อมในกำรให้กำรศกึษำท่ีมคีณุภำพแตกต่ำงกนั รวมไปถงึควำมแตกต่ำงของควำมพร้อมต่อกำรสนบัสนนุกำรศกึษำ 
ของครัวเรือนในกลุ่มเศรษฐฐำนะต่ำงๆ โดยเฉพำะในกลุ่มท่ีด้อยโอกำสซึ่งครอบครัวมักจะมีควำมพร้อมในกำรสนับสนุน 
ต�่ำสุด อีกท้ังเด็กในกลุ่มนี้มีแนวโน้มท่ีจะต้องไปเรียนในสถำนศึกษำท่ีขำดแคลนทรัพยำกรท่ีจ�ำเป็น ได้รับกำรจัดสรร 
งบประมำณจำกรัฐไม่เพียงพอหรือมีควำมสำมำรถในกำรระดมทุนต�่ำ

ความเหลื่อมล�าของคุณภาพการศึกษาระหวา่งโรงเรียนขนาดใหญ่-ขนาดเล็ก

หำกพิจำรณำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรศึกษำของโรงเรียนท่ีมีขนำดแตกต่ำงกันโดยวัดจำกคะแนนโอเน็ต พบว่ำคะแนน 
โอเน็ตเฉลี่ยห้ำวิชำ ชั้น ป.6 ของโรงเรียนประถมศึกษำขนำดใหญ่พิเศษ สูงกว่ำโรงเรียนขนำดเล็ก 12 คะแนน คิดเป็น 
ร้อยละ 32 หำกเทียบกับปี 2552 พบว่ำ ควำมแตกต่ำงกลับเพิ่มขึ้นมำกว่ำเดิม (รูปท่ี 6) ส�ำหรับชั้น ม.3 ได้ข้อสรุป 
เช่นเดียวกันคือ โรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษมีคะแนนสูงกว่ำโรงเรียนขนำดเล็ก 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 26 และมี 
ควำมเหลื่อมล�้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่ำที่ผ่ำนมำ (ชัยยุทธ์, 25636) 

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (อ้างอิงจากชัยยุทธ์ 2563)

รูปที่ 6 คะแนนโอเน็ตเฉลี่ยห้าวชิา สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2552 -2560

(ก) คะแนนชั้น ป. 6 โรงเรียนประถมศึกษำ7

6 ชยัยทุธ ปัญญสวสัดิสุ์ทธ์ิ สองทศวรรษของความเหลือ่มล�า้ทางคณุภาพการศกึษาและการ
จดัสรรทรพัยากรระดบัพืน้ท่ีของประเทศไทย รายงานประกอบการสัมมนาประจ�าปี คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

7 นิยามขนาดของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ. คือ ขนาดเล็กมีนักเรียนน้อยกว่า  
120 คน  ขนาดกลางมีนกัเรียน 121 – 600 คน  ขนาดใหญ่มีนกัเรียน 601 – 1,500 คน  
และขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียนมากกว่า 1,500 คน 
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ความเหลื่อมล�าของคุณภาพการศึกษาระหวา่งโรงเรียนในเมือง-ชนบท

หำกพจิำรณำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรศกึษำ จ�ำแนกตำมเขตท่ีตัง้ของโรงเรยีน (ใน-นอก เขตเทศบำล) โดยดจูำกผลกำรทดสอบ
โอเน็ตวิชำคณิตศำสตร์ชั้น ป.6 และ ม.3 แยกตำมที่ตั้ง รูปที่ 7 ชี้ให้เห็นว่ำ โรงเรียนนอกเขตเทศบำลโดยเฉลี่ย ได้คะแนน
น้อยกว่ำโรงเรียนที่ตั้งในเขตเทศบำล แต่จะแตกต่ำงกันอย่ำงเห็นได้ชัดในระดับมัธยม (ชัยยุทธ์, 2563)

(ข) คะแนนชั้น ม. 3 โรงเรียนมัธยมศึกษำ8

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (อ้างอิงจากชัยยุทธ์ 2563)

รูปที่ 7 คะแนนโอเน็ต 5 วชิา ช้ัน ป.6 และ ม.3 สังกัด สพฐ. ปี 2552 – 2560 แยกตามที่ตั้ง

8 นิยามขนาดของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. คือ ขนาดเล็กมีนักเรียนน้อยกว่า  
500 คน  ขนาดกลางมีนักเรียน 501 – 1,499 คน  ขนาดใหญ่มีนักเรียน 1,500 – 
2,500 คน และขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียนมากกว่า 2,500 คน

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (อ้างอิงจากชัยยุทธ์ 2563)
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ความเหลื่อมล�าด้านการศึกษาระหวา่งภูมิภาคในประเทศไทย

เมื่อพิจำรณำจ�ำแนกรำยภำค รูปที่ 8 พบว่ำ พิสัยของคะแนนในระดับ ป.6 และ ม.3 ของภำคใต้และภำคเหนือสูงกว่ำ
ของภำคกลำงและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่นค่ำเฉลี่ยคะแนนทดสอบโอเน็ตพบว่ำ คะแนนเฉลี่ย ป.6 ของภำคกลำง
มีค่ำสูงท่ีสุด เทำ่กับ 38.2 คะแนน ภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนเฉลี่ยต�่ำท่ีสุด 36.9 คะแนน ส่วนค่ำเฉลี่ยคะแนน
ทดสอบโอเน็ต ม.3 พบว่ำ ภำคเหนือมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 33.1 คะแนน และภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนเฉลี่ยต�่ำ
ที่สุด 31.4 คะแนน

รูปที่ 8 การกระจายตัวของคะแนนโอเน็ต วชิาคณิตศาสตร์ระดับ ป.6 และ ม.3 ปี 2560 รายภาค

ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
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หำกพิจำรณำควำมเหล่ือมล�้ำด้ำนคุณภำพทำงกำร
ศึกษำแยกเป็นรำยจังหวัด จำกรูปท่ี 9 พบว่ำ กลุ่ม
จังหวัดท่ีมีคุณภำพกำรศึกษำต�่ำสุด (แถบสีแดง) ได้แก่
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และจังหวัดท่ีติดเขตชำยแดน 
เชน่ ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส ตำก แม่ฮ่องสอน  
หำกพิจำรณำเฉพำะภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 
บึงกำฬ นครพนม หนองบัวล�ำภู กำฬสินธุ์ (ชัยยุทธ,์ 
2563) 

รูปที่ 9 คะแนนโอเน็ตเฉลี่ยห้าวชิา ป.6 โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2560

หมายเหตุ: แบ่งช่วงคะแนนตามควินไทล์
ที่มา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
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สถานการณ์ความเหลื่อมล�าทางการศึกษาไทยในระดับนานาชาติ

ผลกำรวิเครำะห์ของข้อมูลกำรสอบ PISA รอบล่ำสุดในปี 2018 ท�ำให้เห็นหลักฐำนเชิงประจักษ์ว่ำสถำนกำรณ์ของ
ควำมเหล่ือมล�้ำทำงกำรศึกษำของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ก็ถือวำ่อยู่ในกลุ่มท่ีมีควำมเหล่ือมล�้ำสูงเช่นกัน 
ท้ังในด้ำนผลสัมฤทธ์ิ กำรเข้ำถงึกำรศกึษำท่ีมคีณุภำพต่ำงกนัระหว่ำงผู้มฐีำนะแตกต่ำงกนั ในหลำยๆ ตวัชีว้ดัด้ำนควำมเหลือ่มล�ำ้  
ประเทศไทยถือว่ำอยู่ในกลุ่มต้นๆ ของประเทศท่ีเข้ำร่วมสอบ PISA ปี 2018 จ�ำนวนเกือบ 80 ประเทศ เช่น ในดัชนี
กำรหลอมรวมกันในสังคม (Index of Social Inclusion) ซึ่งวัดจำกกำรกระจำยตัวของเศรษฐฐำนะอันแตกต่ำงกันของ
นักเรียนท้ังในโรงเรียนเดียวกันและระหว่ำงโรงเรียน และดัชนีกำรแบ่งแยกของนักเรียนเศรษฐฐำนะสูง (Segregation  
Index of Advantaged Students) ซึ่งวัดกำรแบ่งแยกของนักเรียนกลุ่มเศรษฐฐำนะสูงออกจำกนักเรียนในกลุ่มอื่นๆ 

จำกข้อมลู PISA 2018 แสดงให้เห็นว่ำนกัเรยีนไทยมกีำรแบ่งแยกกนัเรยีนในโรงเรยีนตำมระดบัเศรษฐฐำนะท่ีค่อนข้ำงชดั 
เมือ่เทียบกบัหลำยๆ ประเทศ กล่ำวคอืนกัเรยีนท่ีมีเศรษฐฐำนะดกีบันกัเรยีนกลุ่มด้อยโอกำส มสัีดส่วนของกำรเรยีนร่วมกนั 
ในโรงเรยีนเดยีวกนัท่ีต�ำ่ ในขณะท่ีนกัเรยีนท่ีมีเศรษฐฐำนะสูง มีผลคะแนนสอบท่ีด ีมักจะกระจุกตวักนัอยู่ในโรงเรยีนจ�ำนวน
ไม่กี่แห่ง พบวำ่ดัชนีเหลำ่นี้ของนักเรียนไทยในด้ำนกำรแบ่งแยกของนักเรียนเศรษฐฐำนะดีกับกลุ่มอื่นๆ เป็นรองเพียงแค่ 
ประเทศในกลุ่มละตนิอเมรกิำ คอื ชลิ ีเปร ูคอสตำรกิำ ปำนำมำ และบรำซลิ เท่ำนัน้ (รปูท่ี 10) ซึง่เป็นข้ัวตรงข้ำมกบัประเทศ
ท่ีมกีำรหลอมรวมตวักนัในสังคมสูงและมกีำรแบ่งแยกของนกัเรยีนตำมเศรษฐฐำนะในโรงเรยีนต่ำงๆ ในระดบัต�ำ่ เช่น กลุ่ม
แสกนดิเนเวียร์ อำท ินอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ เดนมำร์ก ไอซ์แลนด์ หรือ นิวซีแลนด์ หรือประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออก 
เช่น ญีปุ่่น เกำหลใีต้ กม็ดีชันกีำรหลอมรวมตวักนัสูง หรอืแม้แต่เพ่ือนบ้ำนของไทย เช่น บรไูน สิงคโปร์ มำเลเซยี ฟิลิปปินส์ 
ฯลฯ ก็มีดัชนีเหล่ำนี้ที่ดีกว่ำไทยมำก (ภูมิศรัณย์, 2563)9 

รูปที่ 10 ดัชนีของการรวมกันในสังคมและดัชนีของการแบ่งแยกเด็กกลุ่มเศรษฐฐานะสูง

ที่มา: OECD (2019)10  

9 ภูมศิรณัย์ ทองเลีย่มนาค มองผลสัมฤทธ์ิและความเหล่ือมล�า้ทางการศกึษาผ่านการประเมนิผล PISA 
ของประเทศไทย สถาบนัวจิยัเศรษฐกิจป๋วย อึง๊ภากรณ์ (มนีาคม 2563)

10 OECD (2019), PISA 2018 Results (Volume II): Where All Students Can Succeed, 
OECD Publishing
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นอกจำกนั้นข้อมลูจำก PISA 2018 ยังพบว่ำหำกเปรียบเทยีบควำมแตกต่ำงระหว่ำงโรงเรียนทีอ่ยู่ในกลุ่มเศรษฐฐำนะ
สูงสุดและล่ำงสุด 25% ของประเทศ โรงเรียนในประเทศไทยมีควำมเหลื่อมล�้ำซึ่งวัดจำกควำมแตกต่ำงของดัชนีด้ำนกำร
ขำดแคลนวสัดอุปุกรณ์ทำงกำรศกึษำและดชันกีำรขำดแคลนบคุลำกรในโรงเรยีนท่ีค่อนข้ำงสูง หรอืกล่ำวได้ว่ำประเทศไทย
มีควำมแตกต่ำงของทรัพยำกรทำงกำรศึกษำระหว่ำงโรงเรียนที่มีเศรษฐฐำนะสูงสุดและต�่ำสุดค่อนข้ำงมำกเป็นอันดับต้นๆ 
ของโลก รองจำกประเทศ เช่น เปรู ปำนำมำ บรำซิล โคลอมเบีย อุรุกวัย (รูปที่ 11) 

 

 

จำกข้อมูลเรื่องของควำมเหล่ือมล�้ำทำงกำรศึกษำดังกลำ่วท้ังในระดับประเทศและในระดับเปรียบเทียบกับนำนำชำติ 
และประกอบกบัสถำนกำรณ์ด้ำนโครงสร้ำงประชำกรไทยท่ีก�ำลงัก้ำวเข้ำสู่สังคมสูงวัยโดยสมบรูณ์ และแนวโน้มสถำนกำรณ์
ควำมเหลือ่มล�ำ้ทำงรำยได้ท่ีเพิม่สูงยิง่ขึน้นีจ้ะพบว่ำประเทศไทยก�ำลงัมปีระชำกรรุ่นใหม่ท่ีลดลง สวนทำงกบัประชำกรสูงวยั  
และประชำกรยำกจนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงกำรเข้ำถึงคุณภำพกำรศึกษำและทรัพยำกรต่ำงๆ ทำงกำรศึกษำท่ีมี
แนวโน้มของควำมเหลื่อมล�้ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในสังคม

กำรจะบรรลเุป้ำหมำยตำมยทุธศำสตร์ชำต ิ20 ปีในกำรก้ำวสู่กำรเป็นประเทศท่ีมรีำยได้สูงนัน้ ประเทศไทยจ�ำเป็นต้อง
ส่งเสรมิกำรเพิม่ขึน้ของประชำกรเดก็เยำวชนท่ีได้รบัโอกำสท้ังด้ำนกำรศกึษำ สำธำรณสุข และกำรพฒันำทุนมนษุย์ทุกด้ำน
อย่ำงเสมอภำคในท่ัวทุกภมูภิำคท่ัวประเทศไทย เพือ่ให้ประชำกรรุ่นใหม่ท่ีเพิม่ขึน้เหล่ำนีส้ำมำรถก้ำวเข้ำสู่วยัแรงงำนได้ด้วย
ผลิตภำพและศักยรูปที่สูงขึ้นกว่ำประชำกรสูงวัยที่ก้ำวออกจำกก�ำลังแรงงำน

หำกท�ำเช่นนี้ได้แล้ว นอกจำกประเทศไทยจะสำมำรถมีกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจจำกผลิตภำพก�ำลังคนท่ีเพิ่มขึ้น 
อย่ำงต่อเนื่อง จนกำ้วออกจำกกับดักรำยได้ปำนกลำงได้แล้ว ปัญหำควำมยำกจนก็จะไม่ตกทอดขำ้มชั่วคนจำก 
รุ่นประชำกรสูงวัยที่ก้ำวออกจำกก�ำลังแรงงำนสู่ประชำกรรุ่นใหม่ที่ก้ำวเข้ำสู่วัยท�ำงำนด้วยเช่นกัน 

รูปที่ 11 ดัชนีความเหลื่อมล�าของการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษาและการขาดแคลนบุคลากรของโรงเรียน 
ระหวา่งโรงเรียนที่เศรษฐฐานะสูงสุด (25% บน) และต�าสุด (25% ล่าง) ของประเทศ

ที่มา: OECD (2019)



บทสรุปผู้บริหาร

ประเทศไทยมีควำมพยำยำมในกำรปฏิรูประบบ 
กำรศึกษำมำอย่ำงยำวนำน ท้ังในด้ำนกำรเข้ำถึงโอกำสท่ี
เท่ำเทียมกันและคุณภำพกำรศึกษำ นับตั้งแต่กำรมี พ.ร.บ. 
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบันสถำนกำรณ์
ในกำรเข้ำถึงและคุณภำพยังมีควำมเหลื่อมล�้ำแตกต่ำง
อย่ำงเห็นได้ชดัเจน ฉะนัน้ในรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัร
ไทย พ.ศ. 2560 มำตรำ 54 วรรค 6 จึงไดร้ะบุให้จัดตั้ง
กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ.) ขึ้นเพื่อ
ลดควำมเหลื่อมล�้ำในกำรศึกษำและเพื่อเสริมสร้ำงและ
พฒันำคณุภำพและประสิทธิภำพคร ูจงึเป็นท่ีมำของ พ.ร.บ. 
กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรำ้งควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
และมีภำรกิจตำมวัตถุประสงค์ 7 ประกำร ดังนี้

1 ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรสมวัยและพร้อม 
เข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ

2 ช่วยเหลือและสนับสนุนให้เด็กและเยำวชนผู้ขำดแคลน
ทุนทรัพย์และผู ้ด้อยโอกำสใหส้�ำเร็จกำรศึกษำข้ัน 
พื้นฐำน

3 สนับสนุนและช่วยเหลือผู ้ขำดแคลนทุนทรัพย์และ 
ผู้ด้อยโอกำสทุกช่วงวัย ให้ได้รับกำรศึกษำและพัฒนำ
ศักยภำพ ทักษะในกำรประกอบอำชีพตำมควำมถนัด

4 ส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีกำรเรียนกำรสอนท่ีเอื้อต่อ 
กำรพัฒนำผู้เรียน ตำมควำมถนัดและศักยภำพของตน

5 เสริมสรำ้งและพัฒนำคุณภำพครูให้มีควำมสำมำรถ
จัดกำรเรียนกำรสอน พัฒนำเด็กและเยำวชนตำม 
พื้นฐำนศักยภำพที่แตกต่ำงกัน

6 ศึกษำวิจัยแนวทำงกำรพัฒนำครูต้นแบบท่ีมีควำม
สำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สำมำรถพัฒนำ 
ผู้เรียนเพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำในกำรศึกษำ

7 ศึกษำวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำทรัพยำกร
มนษุย์และลดควำมเหลือ่มล�ำ้ในกำรศกึษำ สนองควำม
ต้องกำรทำงดำ้นก�ำลังแรงงำนและยกระดับควำม
สำมำรถของคนไทย

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รฐับำลได้ก�ำหนดนโยบำย 
“การลดความเหลื่อมล�าทางการศึกษา” ไว้อย่ำงชัดเจน 
โดยมีเป้ำหมำยด้ำนกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู ้และ
กำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย โดยมุ่งเนน้กำร
บูรณำกำร กำรด�ำเนินงำนระหวำ่งหน่วยจัดกำรศึกษำกับ
กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มุ่งเน้นกลุ่ม 
เดก็ด้อยโอกำส และกลุ่มเดก็นอกระบบกำรศกึษำ ปรบัเปล่ียน 
กำรจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับควำมจ�ำเป็นของ 
ผู้เรียน และลักษณะพื้นที่ของสถำนศึกษำที่กระจัดกระจำย
อยู่ทั่วประเทศ

 กสศ. ได้น�ำหลักกำรรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560  
ของรฐับำล แผนระดบัประเทศ ไม่ว่ำจะเป็น ยทุธศำสตร์ชำต ิ
20 ปี (2561 - 2580) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) และแผนกำรปฏิรูป 
ประเทศด้ำนกำรศึกษำเป็นหลักในกำรก�ำหนดเป็นทิศทำง 
กำรด�ำเนนิงำน โดยมพีนัธกิจ 3 ด้ำนส�ำคญั ดงันี ้(1) กำรลงทุน 
ท่ีใช้ควำมรู้น�ำเพื่อช่วยเหลือและสร้ำงคุณค่ำเพิ่มแก่กลุ่ม 
เป้ำหมำย (2) กำรระดมกำรมีส่วนร่วมอย่ำงสร้ำงสรรค์จำก 
ทุกภำคส่วน และ (3) กำรเสนอแนะมำตรกำร เพื่อสรำ้ง
ควำมเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำยสำธำรณะ 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป็นการด�าเนินงาน 
ปีที่สอง กสศ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ�านวน 
2,537,365,000 บาท เพ่ือสร้างความเสมอภาคทาง 
การศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างการมี
ส่วนร่วมจากสังคม ใน 4 ลักษณะ ดังน้ี 

1) กำรช่วยเหลือเด็กและเยำวชนท่ีขำดแคลนทุนทรัพย์ 
และด้อยโอกำสในระบบและนอกระบบกำรศึกษำ  
ผ่ำนกำรให้ทุนอุดหนุนตำมควำมจ�ำเป็นรำยบุคคลและ
กำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือเป็นรำยบุคคล 

2) กำรส่งเสรมิโอกำสทำงกำรศกึษำในรปูของทุนกำรศกึษำ
ควบคู่ไปกับกำรสนับสนุนโครงกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถของกลุ่ม
ประชำกรวัยแรงงำนในระบบและนอกระบบ

3) กำรศึกษำวิจัย นวัตกรรม พัฒนำฐำนข้อมูล และ
เทคโนโลยีที่เหมำะสมเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ แนวทำง
มำตรกำรใหม่ๆ หรือต้นแบบท่ีทดลองให้มั่นใจวำ่ 
ได้ผลจริง น�ำไปสู่ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กและ
เยำวชนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และน�ำไปใช้ขยำยผลใน
หน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีเกีย่วข้อง สำมำรถขจัดควำมเหล่ือมล�ำ้ 
ทำงกำรศกึษำให้หมดไป ตลอดจนกำรส่งเสรมิภำคส่วน
ต่ำงๆ ท้ังในระดับพื้นท่ี ภำคเอกชน และประชำชนให้
มีส่วนร่วมกับกำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

4) กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
และกำรบริหำรจัดกำรส�ำนักงำน ระบบกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนตำ่งๆ ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยง ระบบสำรสนเทศภำยในส�ำนักงำน รวมทั้ง
ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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1. โครงการจัดสรรเงนิอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงือ่นไข  

ผลการด�าเนินงานทีส่�าคญัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ�านวน 9 โครงการดังน้ี 

 กสศ. ร่วมมือกับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และกองก�ำกับกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดน (ตชด.) ด�ำเนิน
โครงกำรจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนพิเศษแบบมี
เง่ือนไข สำมำรถช่วยเหลือนักเรียนจ�ำนวน 711,536 คน 
ครอบคลุมสถำนศึกษำจ�ำนวน 27,805 แห่งท่ัวประเทศ 
เพ่ือเป็นคำ่ครองชีพ คำ่เดินทำง คำ่อำหำร และกิจกรรม
พัฒนำนักเรียนทุนเสมอภำคท่ีสอดคล้องกับควำมถนัดและ
ควำมต้องกำรตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล ในจ�ำนวนนี้เป็น
เดก็ท่ีมคีวำมพกิำรด้อยโอกำส จ�ำนวน 69,104 คน จำกกำร
สุ่มตัวอยำ่งผู้ได้รับประโยชน์จำกโครงกำร พบว่ำ นักเรียน
ทุนเสมอภำค จ�ำนวนร้อยละ 98 มีอัตรำกำรมำเรียน 
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนร้อยละ 80 ของเวลำเรียนทั้งหมด
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2. โครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

 กสศ. ร่วมมือกับ 20 จังหวัดสรำ้งควำมเสมอภำคทำง 
กำรศึกษำ ส�ำรวจและค้นพบเด็กและเยำวชนนอกระบบ 
กำรศึกษำจ�ำนวน 49,474 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ของ 
เป้ำหมำยท่ีจะส�ำรวจท้ังหมดจ�ำนวน 216,192 คน จำกพืน้ท่ี 
897 ต�ำบล 115 อ�ำเภอ ใน 20 จังหวัดเป้ำหมำย ขณะนี้
อยู่ระหว่ำงกำรจัดท�ำแผนกำรช่วยเหลือรำยบุคคลโดยทีม 
สหวิชำชพีท่ีคณะท�ำงำนจงัหวดัได้ตัง้ข้ึน โดย กสศ. จะสนบัสนนุ 
งบประมำณ 4,000 บำทต่อคน เพือ่สนบัสนนุกระบวนกำร
ฟ้ืนฟเูยยีวยำและเตรยีมควำมพร้อมให้กลุ่มเป้ำหมำย รวมท้ัง 
เป็นคำ่ใช้จำ่ยสนับสนุนสถำนศึกษำหรือหน่วยฝึกอำชีพ 
เพ่ือรับกลุ่มเปำ้หมำยกลับเขำ้ศึกษำตอ่ หรือจัดให้มีกำร
พัฒนำทักษะอำชีพ กำรส�ำรวจค้นหำจะด�ำเนินกำรได้ครบ
ตำมเป้ำหมำยภำยในเดือนกันยำยน 2563  
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3. โครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพช้ันสูง  

 โครงกำรนี้มีนักศึกษำท่ีเป็นเยำวชนยำกจนด้อยโอกำส 
รบัทุนรวมท้ังส้ิน 2,113 คน แบ่งเป็นประเภททุน 5 ปี (ปวช. 
ต่อเนือ่ง ปวส.) จ�ำนวน 922 คน และประเภททุน 2 ปี (ปวส./
อนุปริญญำสำยอำชีพ) จ�ำนวน 1,191 คน มีผลสอบใน 
ภำคเรยีน 2562/1 เกรด 3.0-4.0 จ�ำนวนมำกกว่ำร้อยละ  
65 โดยสำขำวชิำวชิำท่ีมีจ�ำนวนผู้รบัทุนสูงสุด 5 อนัดบัแรก 
ได้แก่ สำขำเครือ่งกล สำขำเกษตรศำสตร์ สำขำกำรท่องเท่ียว 
และกำรโรงแรม สำขำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
และสำขำไฟฟ้ำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำ   

 นอกจำกนี้ กสศ. ยังร่วมกับสถำนศึกษำสำยอำชีพ
จ�ำนวน 36 สถำบนัใน 26 จงัหวดัครอบคลมุทุกภมิูภำคท่ัว
ประเทศปฏริปูหลกัสูตรและกระบวนกำรเรยีนกำรสอนให้มี 
คุณภำพสูง เช่น ควำมร่วมมือสำขำระบบขนส่งรำง สำขำ
ระบบไฟฟ้ำและสำขำเทคนคิเครือ่งกลกบัประเทศจนี ท่ีส่งผล 
ให้นกัศกึษำทุนท่ีส�ำเรจ็กำรศกึษำจะได้วฒุกิำรศกึษำจำกท้ัง 
ไทยและจีน และยังพัฒนำหลักสูตรใหม่ดำ้นเทคโนโลยี  
ตอบโจทย ์โดยกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษ 
ภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)
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4. โครงการพัฒนาสถาบันต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวยั
 เพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

 กสศ. ร่วมมอื 20 จงัหวดัสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ 
ส�ำรวจและค้นพบเด็กปฐมวัยจ�ำนวน 21,136 คน ท่ีอยู่ใน
เกณฑ์ผู้ขำดแคลนทุนทรพัย์ของ กสศ. เพือ่ให้ได้รบักำรดแูล
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดย กสศ. จัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมจำกส่วนท่ีรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้จัดสรรงบประมำณไว้  
เพือ่ดแูลและพัฒนำเดก็ปฐมวัยอย่ำงเหมำะสมเป็นรำยบคุคล 

 นอกจำกนีย้งัได้พฒันำศกัยภำพของศนูย์พฒันำเดก็เลก็ 
สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตำมมำตรฐำนสถำนพฒันำ 
เด็กปฐมวัยแห่งชำติ พ.ศ. 2561 ด�ำเนินกำรใน 300 ศูนย์  
ใน 17 จงัหวดั เพือ่ดแูลและพัฒนำเดก็ปฐมวัยอย่ำงเหมำะสม 
เป็นรำยบคุคล เมือ่เตบิโตขึน้ เดก็จะมคีวำมพร้อมและสำมำรถ 
เรียนรู้ได้อย่ำงเต็มศักยภำพเมื่อเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ

5. โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส�าหรับนักเรียนในพ้ืนที่หางไกลเป็นครูรุ่นใหม่
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน  (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) 

 กสศ. จบัมอื  5 หน่วยงำนหลกัในระดบันโยบำย ประกอบด้วย  
กระทรวงศกึษำธิกำร กระทรวงกำรอดุมศกึษำ วทิยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรครูและ
บคุลำกรทำงกำรศกึษำ ส�ำนกังำนเลขำธิกำรครุสุภำ ร่วมผลติ  
และพัฒนำครูรัก(ษ์)ถิ่น ในสำขำท่ีมีควำมต้องกำรและ
จ�ำเป็นเร่งด่วน 2 สำขำ คือ 1. สำขำวิชำประถมศึกษำ และ  
2. สำขำวชิำปฐมวยั ซึง่เป็นลกัษณะกำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่ง 
เป้ำหมำยรุ่นละ 300 คน ผลิตจ�ำนวน 5 รุ่น ในระยะเวลำ  
5 ปี (ปีกำรศกึษำ 2563 - 2581)  รวมท้ังหมด 1,500 คน

 นอกจำกนี้ ยังได้คัดเลือกมหำวิทยำลัยจ�ำนวน 11 แห่ง 
เข้ำร่วมเป็นสถำบันผลิตและพัฒนำครูรัก(ษ์)ถิ่นรุ่นที่ 1 โดย
มีกำรวำงแผนกำรค้นหำ คัดกรอง คัดเลือกนักเรียนยำกจน
ด้อยโอกำสในพื้นท่ีหำ่งไกล จ�ำนวน 328 คน ในพื้นท่ีเขต
ต�ำบลท่ีเป็นท่ีตั้งของโรงเรียนท่ีมีอัตรำบรรจุข้ำรำชกำรครู 
ในปี พ.ศ. 2567 ครอบคลุม 45 จังหวัด 
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6. โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ 

7. โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง หรือ TSQP 

 โครงกำรนีเ้ริม่ต้นเมือ่ 26 พฤศจกิำยน 2562  และขณะนี ้
อยู ่ระหว ่ำงกำรสรรหำนักศึกษำท่ีเปน็เด็กช ้ำงเผือก 
แม้ด้อยโอกำสแต่มีศักยภำพ มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง  
มผีลกำรเรยีนดเียีย่ม ท่ีก�ำลงัใกล้จบ ปวส. หรอือนปุรญิญำ 
สำยอำชีพ ให้ได้รับโอกำสศึกษำต่อเต็มศักยภำพในระดับ 

ปริญญำตรีถึงปริญญำเอกจ�ำนวน 40 ทุน ในสำขำท่ี 
สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของประเทศ โดยเฉพำะในสำขำ 
ท่ีเป็นกลุ่ม New Growth Engine (กลุ่ม First S-curve 
และกลุ่ม New S-curve) เทคโนโลยีดิจิทัล และสำขำท่ี
ขำดแคลนและเป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำน

 ควำมร่วมมือระหวำ่ง กสศ. และ สพฐ. ในโครงกำรนี้ 
ท�ำให้เกิดเครือขำ่ยโรงเรียนขนำดกลำงในพื้นท่ีหำ่งไกลท่ี 
ผู้บรหิำรและครผูู้สอนสมคัรใจ ร่วมพัฒนำโรงเรยีนให้สำมำรถ 
พัฒนำคุณภำพตนเองได้ท้ังระบบ (Whole School  
Approach) จ�ำนวน 291 แห่ง ในพ้ืนท่ีเป้ำหมำย 35 จงัหวดั  
สำมำรถพัฒนำครูจ�ำนวน 5,800 คน ให้สำมำรถจัดกำร
เรียนกำรสอนในลักษณะของ Active Learning เพื่อให้ 
ผูเ้รียนเกิดทักษะกำรเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 

และมแีนวโน้มผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรยีนสูงข้ึน โดยมนีกัเรยีน
ท้ังหมด 78,654 คน ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำท่ีมี
คุณภำพ ในจ�ำนวนนี้เป็นนักเรียนยำกจนและยำกจนพิเศษ 
จ�ำนวน 36,224 คน ในอนาคตโครงการน้ีจะบูรณาการ
กับโรงเรียนคุณภาพประจ�าต�าบลท่ัวประเทศของทาง 
สพฐ. และจะท�าให้เกิดโมเดลส�าหรับการปฏิรูปคุณภาพ
สถานศึกษาและครูเพ่ือลดความเหลื่อมล�าอย่างยั่งยืน
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8. โครงการการพัฒนาทักษะการคิดวเิคราะห์สร้างสรรค์ในโรงเรียน
 เพ่ือความเสมอภาคในการเติบโตเป็นแรงงานคุณภาพยุค 4.0 ของเยาวชนไทย

 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กสศ. สนบัสนนุโรงเรยีน 
ต้นแบบท่ีใช้เครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะควำมคิด 
สร้ำงสรรค์และทักษะกำรคิดวิเครำะห์ในทุกชั้นเรียน 
ของโรงเรียน จ�ำนวน 100 โรง ขณะที่ สพฐ. ร่วมสนับสนุน 
ให้ขยำยผลสู่ 42 เขตพืน้ท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำท่ัวประเทศ
ผ่ำนกลไกของศึกษำนิเทศก์ รวมท้ังในพื้นท่ีนวัตกรรม 
กำรศึกษำ เพื่อเป็นกลไกในกำรขยำยผลกำรด�ำเนินงำนใน
ระดับประเทศต่อไป

 นอกจำกนี้ กสศ. ยังสนับสนุนกำรพัฒนำแนวทำงกำร
อบรมวทิยำกร ผู้บรหิำรสถำนศกึษำ และครแูกนน�ำ รวมถงึ 
ศึกษำนิเทศก์ท้ัง 42 เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เพือ่ถ่ำยทอดกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนและเครือ่งมือ 
ท่ีพัฒนำทักษะควำมคิดสรำ้งสรรค์และทักษะกำรคิด
วเิครำะห์ให้แก่ครผูู้สอนในกำรเตรยีมควำมพร้อมผู้เรยีนไทย 
สู่กำรประเมิน PISA 2021 โดยมี พอล คอลลำร์ด (Paul 
Collard) นกักำรศกึษำระดบัโลกผู้พัฒนำแนวคดิ ‘กำรศกึษำ 
เชงิสร้ำงสรรค์’ ผู้ก่อตัง้มลูนธิิ Creativity, Culture and 
Education (CCE) เป็นวิทยำกรหลักในกำรอบรม

9. โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

 กสศ. ร่วมมือกับหน่วยพัฒนำอำชีพ จ�ำนวน 71 แห่ง
ใน 42 จงัหวดั ครอบคลมุท้ัง 5 ภมูภิำคท่ัวประเทศ พฒันำ
หลักสูตรอำชีพระยะส้ันท่ีช่วยยกระดับทักษะกำรประกอบ
อำชพีแรงงำนท่ีขำดแคลนทุนทรพัย์และด้อยโอกำส จ�ำนวน  
74 หลักสูตร อำทิ เกษตรผสมผสำนระบบอินทรีย์  
ผู้ประกอบกำรผ้ำไหมขนำดย่อม เครื่องปั้นดินเผำ ระบบ 

ประกอบกำรสังคมออนไลน์ นกัขำยมอืทอง (young salesman) 
นวดไทยเพือ่สุขภำพ กำรท�ำคกุกีค้รบวงจร กำรท�ำเครือ่งแกง 
พื้นบำ้น โดยระบบต้นแบบของ กสศ. สำมำรถช่วยเหลือ 
กลุ่มเป้ำหมำยซึง่เป็นแรงงำนนอกระบบ ผู้สูงอำย ุคนพกิำร  
ผู ้วำ่งงำน ผู้ถือบัตรสวัสดิกำรคนจน เด็กและเยำวชน 
ในสถำนพินิจ ได้จ�ำนวน 6,055 คน
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 ด้วยทรัพยากรที่จ�ากัด การสร้างการเปลี่ยนแปลง
ตามภารกิจของ กสศ. ให้เกิดผลกระทบสูงสุด (High  
Impact) และมคีวามยัง่ยนื (Sustainability) คณะกรรมการ 
บริหาร กสศ. มีนโยบายให้ กสศ. มุ่งเน้นการสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ และมีผลกระทบเชิงระบบสูง 
เพ่ือพัฒนารูปแบบและช้ีเป้าให้หน่วยงานหลกัทีเ่ก่ียวขอ้ง
ซ่ึงมีทรัพยากรมากกว่า ขยายผลการท�างานสู่กลุ่ม 
เป้าหมายขนาดใหญ่ต่อไป      

 ภำยใต้นโยบำยดังกล่ำว กสศ. ได้ร่วมประชุมแนวทำง
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับศูนย์วิจัย (Abdul Latif  
Jameel Poverty Action Lab หรือ J-PAL) แห่ง
มหำวิทยำลัย MIT สำขำภูมิภำคอำเซียน ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย เพ่ือพัฒนำกรอบแนวทำงควำมร่วมมือเพื่อ
วิจัยประเมินผลโครงกำรลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำ 
ของ กสศ. ด้วยเครื่องมือนวัตกรรมกำรวิจัยเชิงทดลอง  
(Randomized Controlled Trials: RCTs) ซึ่งเป็น 
แนวทำงของนักวิจัยรำงวัลโนเบลด้ำนเศรษฐศำสตร์ โดย
ศูนย์วิจัย J-PAL จะคัดเลือกทีมนักเศรษฐศำสตร์จำก
มหำวทิยำลยั MIT และ สถำบนัวชิำกำรภำค ีเพือ่สนบัสนุน 
กำรวิจยัและประเมินผลโครงกำรของ กสศ. ในประเทศไทย  
โดยจะเริ่มทดลองในบำงพื้นที่ 

 การประเมินผลลักษณะน้ี จะช่วยให้เกิดผลการวจิัย 
ทีม่คีณุภาพสูงเพ่ือประกอบการตัดสินใจปรับปรุงพัฒนา
มาตรการเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ กสศ. 
และหน่วยงานภาค ีตลอดจนก�าหนดทศิทางการท�างาน
ของ กสศ. ในการจัดล�าดับความส�าคัญของพันธกิจ 
ภายใต้งบประมาณที่จ�ากัด รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความ 
มั่นใจว่า กสศ. จะสามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล�า
ทางการศึกษาได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน 

 นวัตกรรมส�ำคัญท่ี กสศ. พัฒนำข้ึน เพ่ือเป็นเครื่องมือ
สนบัสนนุกำรท�ำงำนอกีนวตักรรมหนึง่ คอืระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ 
Information System for Equitable Education (iSEE) 
ซึ่งเป็นฐำนข้อมูลขนำดใหญ่เพื่อระดมกำรมีส่วนร่วมจำก
ทุกภำคส่วนในกำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำ 
iSEE สำมำรถประมวลผลสถำนกำรณ์ควำมเหล่ือมล�้ำ
ทำงกำรศึกษำและจ�ำนวนนักเรียนยำกจนพิเศษในระดับ
ประเทศ ภมูภิำค จงัหวดั สถำนศกึษำ ไปจนถงึระดบัผู้เรยีน
ท้ังในรูปแบบกรำฟฟกิและตำรำงสรุปข้อมูลสถิติ รวมถึง
ข้อมูลภูมิสำรสนเทศของสถำนศึกษำ  

 ในอนำคตอันใกล้จะบูรณำกำร iSEE กับฐำนข้อมูล
ภำครฐั 6 กระทรวงท่ีเกีย่วข้อง ได้แก่ กระทรวงศกึษำธิกำร 
กระทรวงพฒันำสังคมและควำมมัน่คงของมนษุย์ กระทรวง
สำธำรณสุข กระทรวงมหำดไทย กระทรวงกำรคลัง และ
กระทรวงแรงงำน โดยเชื่อมโยงกับระบบสำรสนเทศทำง
ภูมิศำสตร์ (GIS)  

 การด�าเนินงานด้านการลดความเหลื่อมล�าทาง 
การศึกษาที่ผ่านมา แม้เพียงปีเศษก็พิสูจน์ว่าความ
เหลื่อมล�าทางการศึกษา เป็นนโยบายสาธารณะที่อยู่
เหนือประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง (Beyond 
Politics) ทุกภาคส่วนเร่ิมมีบทบาทในการลดความ 
เหลื่อมล�าทางการศึกษามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดย
ในส่วนของ กสศ. พ.ร.บ. กองทุนเพื่อควำมเสมอภำค 
ทำงกำรศึกษำ มำตรำ 29 (5) ได้ก�ำหนดให้มีหน้ำที่ในกำร 
ส่งเสรมิและรณรงค์ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรบรจิำค 
หรือให้กำรสนับสนุนกิจกำรของสถำนศึกษำหรือของ 
กองทุน โดย กสศ. ได้ใช้ระบบสำรสนเทศเพือ่ควำมเสมอภำค
ทำงกำรศกึษำหรอื iSEE เป็นเครือ่งมอืสร้ำงกำรมส่ีวนร่วม 
ของภำคธุรกิจเอกชนและประชำชน โดยกำรชี้เป้ำหมำย
สถำนศึกษำและนักเรียนท่ีต้องกำรได้รับควำมช่วยเหลือ
เร ่งด ่วนฉุกเฉินในมิติป ัญหำท่ีเกี่ยวข ้องกับอุปสรรค
ทำงกำรศึกษำ และสำมำรถรำยงำนผลกำรติดตำมรำยคน 
จนจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เพื่อให้สังคมมั่นใจว่ำทุก
ควำมช่วยเหลือท่ีร่วมกับ กสศ. จะตรงไปยังเด็กและ
เยำวชนท่ีเดือดร้อนและสำมำรถแก้ปัญหำได้อย่ำงแท้จริง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มียอดบริจาคที่ประชาชน 
และภาคธุรกิจเอกชนร่วมกับ กสศ. ในกิจกรรมรณรงค์ 
เดือนมิถุนายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงนิรวม :  
7,299,233.98 บาท จากผู้บริจาคจ�านวน 4,448 ราย 

 แม้ กสศ. จะเกดิข้ึนมาเพียงปีเศษ แตผ่ลการด�าเนินงาน 
ในปี 2562 ก็เป็นสัญญาณที่จะให้เกิดความมั่นใจได้ว่า  
กสศ. และหน่วยงานหลกัทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนทกุภาคส่วน 
ได้ร่วมมอืกนัอยา่งจริงจงัในการลดความเหลือ่มล�าดา้น 
การศึกษา ซ่ึงเป็นปัจจยัส�าคญัในการลดความเหลือ่มล�า 
ดา้นอืน่ๆ โดยมีเป้าหมายวา่จะไม่มีการส่งตอ่ความยากจน 
ข้ามรุ่นของสังคมไทยในอนาคตอันไม่ไกลนัก
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1,838,931,550 บาทงบประมาณโครงการส�าคัญ 

ประจ�าปี พ.ศ. 2562 รวมทั้งส้ิน

2,537,365,000 บาทปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ได้รับการจัดสรร รวมทั้งส้ิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการส�าคัญดังน้ี

1 โครงการจัดสรรเงนิอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมีเงือ่นไข

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา - 2562 
914,102,000 บาท

2 โครงการทุนนวตักรรม 
สายอาชีพช้ันสูง

389,790,000 บาท

3 โครงการทุนพัฒนา 
เต็มศักยภาพสายอาชีพ 

120,000,000 บาท

4 โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา
ส�าหรับนักเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลเป็นครู
รุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของ
ชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) 

42,200,000 บาท

5 โครงการพัฒนาครูและโรงเรียน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
อย่างต่อเน่ือง

111,000,000 บาท

6 โครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา (กลุ่มเป้าหมาย
เด็กนอกระบบ และเด็กปฐมวยั)

111,000,000 บาท

7 โครงการพัฒนาสถาบันต้นแบบด้านการ
พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวยัเพ่ือสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา

30,000,000 บาท

9 โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนา
ทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ
ด้อยโอกาส

111,000,000 บาท

8 โครงการการพัฒนาทักษะการคิดวเิคราะห์
สร้างสรรค์ในโรงเรียนเพ่ือความเสมอภาค
ในการเติบโตเป็นแรงงานคุณภาพยุค 4.0 
ของเยาวชนไทย

9,839,550  บาท

27
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ผลการด�าเนินงาน
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1
โครงการจัดสรรเงนิอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงือ่นไข (Conditional Cash Transfer: CCT) 
หรือทุนเสมอภาค
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โครงการจัดสรรเงนิอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงือ่นไข (Conditional Cash Transfer: 

CCT) หรือทุนเสมอภาค
1

กลุ่มเป้าหมาย : ประชากรวยัเรียนในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (3-18 ปี)

แม้รฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศกัรำช 2560  
มำตรำ 54 ระบุให้รัฐต้องด�ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับ 
กำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ 
กำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย  
แต่ข้อเท็จจริงมีเด็กกลุ่มหนึ่งท่ีแม้จะได้เรียนฟรี แต่ควำม 
ยำกจนในระดบัท่ีรนุแรงกว่ำ ยงัเป็นอปุสรรคท�ำให้ไม่สำมำรถ 
มำเรียนได้ เช่น ไม่มีค่ำครองชีพ คำ่อำหำร คำ่เดินทำง  
กำรช ่วยเหลือลักษณะนี้จึงยังไม ่สำมำรถแก ้ป ัญหำ 
ควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำได้  

จึงน�ำมำสู่โครงกำร จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจน
พิเศษแบบมีเง่ือนไข (Conditional Cash Transfer: 
CCT) หรือทุนเสมอภำค ท่ีเริ่มต้นในสถำนศึกษำสังกัด
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั ้นพืน้ฐำน (สพฐ.) ตัง้แต่
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561  

โครงกำรนี้มีรำกฐำนจำกงำนวิจัย 3 เรื่องส�ำคัญ ได้แก่  
บัญชีรำยจ ่ำยด้ำนกำรศึกษำแห่งชำติ (National  
Education Account of Thailand : NEA) กำรวจิยัระบบ 
เกณฑ์กำรคัดกรองรำยได้ทำงอ้อม (Proxy Means 
Tests) และระบบสำรสนเทศเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำร
ศึกษำ ที ่กสศ. ร่วมมอืกบั สพฐ. มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
และมหำวิทยำลัยนเรศวร น�ำมำสู่ข้อเสนอเชิงนโยบำย  
“กำรปฏริปูกำรจดัสรรงบประมำณเพือ่ควำมเสมอภำคทำง 
กำรศึกษำ” (Equity-based Budgeting) เพื่อปรับปรุง 
ประสิทธิภำพกำรจัดสรรงบประมำณให้เป็นไปตำมอุปสงค์  
(Demand-side Financing) ตรงตำมควำมต้องกำรของ 
นักเรียนเป็นรำยบุคคล ในบริบทพื้นท่ีซึ่งแตกต่ำงกันเพื่อ 
แบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศกึษำและบรรเทำอปุสรรค 
กำรมำเรียน นอกเหนือจำกค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
เป็นกำรช่วยลดควำมเหลื่อมล�้ำท่ีต้นทำง ปกป้องเด็กไทย 
ไม่ให้หลุดจำกระบบกำรศึกษำ

แนวคิดโครงการ
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ปีงบประมาณ 2562 กสศ. จบัมือ 3 หน่วยงาน ได้แก ่
สพฐ. อปท. และ ตชด. ขยายผลปฏิรูประบบจัดสรร 
ทรัพยากร ช่วยนักเรียนทุนเสมอภาคไปมากกวา่ 7 แสนคน

ในภำคเรยีนท่ี 2 ปีกำรศกึษำ 2561 (ปีงบประมำณ พ.ศ.
2562) กสศ. จดัสรรเงินอดุหนนุแบบมีเง่ือนไขให้แก่นกัเรยีน
ทุนเสมอภำคระดับชั้นประถมศึกษำ–มัธยมศึกษำตอนต้น 
ในสถำนศกึษำสังกดั สพฐ. รวมจ�ำนวนท้ังส้ิน 510,040 คน 
เพ่ือเป็นคำ่ครองชีพ คำ่เดินทำง ค่ำอำหำร และกิจกรรม
พัฒนำนักเรียนทุนเสมอภำคที่สอดคล้องกับควำมถนัดและ
ควำมต้องกำรตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล 

ต่อมำคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ กสศ. ปรับอัตรำเงิน
อดุหนนุแบบมเีง่ือนไขให้แก่นกัเรยีนยำกจนพิเศษ (นกัเรยีน
ทุนเสมอภำค) จำกเดมิจ�ำนวน 1,600 บำท/คน/ปี  เพิม่เป็น 
จ�ำนวน 3,000 บำท/คน/ปี และ กสศ. ได้ขยำยกลุ่มเป้ำหมำย 
สู่สังกัด อปท. และ ตชด. รวมถึงขยำยกำรช่วยเหลือตั้งแต่
ระดับอนุบำล - มัธยมศึกษำตอนต้น เพื่อให้เป็นไปตำม
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560  

นอกจำกนี้ กสศ. ยังสนับสนุนกำรคัดกรองนักเรียน
ยำกจนจ�ำนวนกว่ำ 2 ล้ำนคนในสถำนศกึษำสังกดั สพฐ. อปท. 
และ ตชด. เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนนักเรียน
ยำกจนเป็นรำยบุคคล (Demand-side Financing)  
ช่วยเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรใช้เงินของสถำนศึกษำให้
จัดสรรเงินสดไปยังตัวนักเรียนและครัวเรือนท่ีขำดแคลน
โดยตรง

จากความทุม่เทของครูกวา่ 400,000 คน จากสถาน
ศึกษาทัง้ 3 สังกดั ไดแ้ก ่สพฐ. ตชด. และ อปท. ในการคน้หา  
เยีย่มบ้านและคดักรอง ท�าใหใ้นภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา  
2562 กสศ. สามารถจดัสรรเงนิอุดหนุนแบบมเีงือ่นไขให้
แกนั่กเรียนทนุเสมอภาค รวมจ�านวนทัง้ส้ิน 711,536 คน  
ครอบคลุมสถานศึกษาจ�านวน 27,805 แห่งทั่วประเทศ  
ในจ�านวนน้ีเป็นเด็กที่มีความพิการด้อยโอกาส จ�านวน 
69,104 คน ครอบคลุมทุกภูมิภาค

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ช่วยเหลือนักเรียนทุน
เสมอภาค 3 สังกัด 711,536 คน 

• สถำนศึกษำสังกัด สพฐ. จ�ำนวน 699,737 คน 

• สถำนศึกษำสังกัด ตชด. จ�ำนวน 10,216 คน 

• สถำนศึกษำสังกัด อปท. ในพื้นที่ 10 จังหวัดน�ำร่อง  
(เชียงใหม่ เชียงรำย ร้อยเอ็ด ขอนแก่น กำญจนบุรี  
นนทบุรี สระแก้ว สุรำษฎร์ธำนี ยะลำ และภูเก็ต) 
จ�ำนวน 1,583 คน

ผลการด�าเนินงาน

บรรเทำอุปสรรคกำรมำเรียน และสนับสนุนสถำน
ศกึษำให้สำมำรถส่งเสรมิควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ
และพัฒนำกำรของนักเรียนยำกจนพิเศษท่ีสอดคล้อง
กับควำมถนัดและควำมต้องกำรตำมศักยภำพเป็น 
รำยบคุคล โดยเงินอดุหนนุท่ีนกัเรยีนยำกจนพเิศษหรอื 
นกัเรยีนทุนเสมอภำคจะได้รบั มเีง่ือนไขพเิศษให้นกัเรยีน 
จะต้องรักษำอัตรำกำรมำเรียนสูงกว่ำร้อยละ 80 ของ
เวลำเรียนทั้งหมด

1. สนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนของสถำนศกึษำสังกดัส�ำนกังำน
คณะกรรมกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน (สพฐ.) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) และกองก�ำกับกำรต�ำรวจตระเวน
ชำยแดน (ตชด.) ในกำรคดักรอง ตรวจสอบ และรบัรอง
ข้อมูลผลกำรคัดกรองนักเรียนยำกจน และนักเรียน
ทุนเสมอภำคตำมหลักเกณฑ์กำรคัดกรองผู้ขำดแคลน 
ทุนทรพัย์ด้วยวธีิกำรวดัรำยได้ทำงอ้อม (Proxy Mean 
Tests: PMT) ของ กสศ. โดยนกัเรยีนทุนเสมอภำคจะอยู่
ในกลุ่มท่ีมีค่ำคะแนนควำมยำกจนท่ีระดบั 0.91 – 1.00  
(Extremely Poor) 

2.  จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไขให้แก่นักเรียนทุน 
เสมอภำคในสถำนศึกษำสังกัด สพฐ. สังกัด ตชด. และ
สังกัด อปท. น�ำร่อง 10 จังหวัด ตำมหลักเกณฑ์และ
แนวทำงที่ กสศ. ก�ำหนด

3. สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของ สพฐ. อปท. และ ตชด. ใน
กำรลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำของนักเรียนทุน
เสมอภำคท่ีสอดคล้องกับควำมถนัดและควำมต้องกำร
ตำมศัพยภำพเป็นรำยบุคคล

4. สนับสนุนกำรติดตำมผลกำรจัดสรรเงินอุดหนุนของ
นักเรียนทุนเสมอภำค ครัวเรือน และสถำนศึกษำที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรตำมเงื่อนไขของโครงกำร

เป้าหมาย

วธีิการ



1 ค�านวณจากนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ ต่อเนื่องสองภาคเรียน และมีอัตราการเข้า
เรียนในภาคการศึกษาที่ 1/61 ต�่ากว่าร้อยละ 80 จ�านวน 523 คน
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ขยำยควำมครอบคลุม (Coverage) สังกัดหน่วยงำน 
หลักและขยำยกำรอุดหนุนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
กำรศึกษำภำคบังคับ 12 ปี เพิ่มกลุ่มโรงเรียนสังกัดเอกชน  
(ท่ีไม่แสวงหำก�ำไร) เน้นกำรติดตำมประเมินผลเพิ่ม
ประสิทธิภำพของโครงกำรจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
ยำกจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข และเน้นพัฒนำคุณภำพของ 
นักเรียนทุนเสมอภำคโดยใช้เครื่องมือและผลกำรวิจัยมำ 
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ตำมศักยภำพของ 
นักเรียน ควบคู่กับพัฒนำและส่งเสริมหน่วยบริกำรจัดสรร 
เงินอดุหนนุ หน่วยก�ำกบัตดิตำม เพือ่สร้ำงควำมม่ันใจ และมี 
ควำมสำมำรถในกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรอย่ำงมปีระสิทธิภำพ  
รวมท้ังมีกำรบูรณำกำรกำรด�ำเนินงำนร่วมกับแผนงำน
ระดมทุน เพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชนและ 
ภำคประชำสังคมในกำรช่วยเหลอืกลุ่มเป้ำหมำย นอกเหนอื 
จำกกำรใช้ทรัพยำกรของรัฐเพียงอย่ำงเดียว

ก้าวต่อไปทุนเสมอภาคยกระดับอัตราการมาเรียนของ
นักเรียนยากจนพิเศษ นักเรียนร้อยละ 98 มอีตัราการ 
มาเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

จำกกำรรำยงำนของระบบสำรสนเทศเพื่อควำม
เสมอภำคทำงกำรศึกษำ พบว่ำนักเรียนทุนเสมอภำค  
จ�ำนวนร้อยละ 98 มีอัตรำกำรมำเรียนตำมเกณฑ์
มำตรฐำนร้อยละ 80 ของเวลำเรียนทั้งหมด 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างเด็กกลุ่ม
ที่ได้รับทุนเสมอภาคต่อเน่ือง1 ที่มีอัตราการมาเรียน
ต�ากวา่ร้อยละ 80 หรือกลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษที่
ขาดเรียนบ่อยมากกวา่ 1 วนัต่อสัปดาห์ กับกลุ่มที่มา
เรียนมากกวา่ร้อยละ 80 ท�าให้ค้นพบข้อสังเกตที่น่า
สนใจ คือ เด็กนักเรียนยากจนพิเศษกลุ่มน้ี เมื่อได้
รับเงนิทุนเสมอภาคแล้ว ท�าให้มีอัตราการมาเรียนที่
สูงข้ึนอย่างเห็นได้ชัด (อัตราการมาเรียนเฉลี่ยเพ่ิม
ขึ้นกวา่ร้อยละ 20 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.01) กล่ำวคือ ก่อนได้รับเงินทุนเสมอภำค เมื่อเทอม  
1/2561 เด็กกลุ่มนี้มีอัตรำกำรมำเรียนเฉลี่ยประมำณ
ร้อยละ 69.4 เมื่อเด็กกลุ่มนี้ได้รับเงินช่วยเหลือในภำค
เรียนถัดมำ (2/2561) พบว่ำ อัตรำกำรมำเรียนเฉลี่ย
เพิม่สูงขึน้เป็นร้อยละ 89.4 และเมือ่เดก็กลุ่มเดมินีไ้ด้รบั
เงนิอุดหนุนต่อเนื่องอีกหนึ่งภำคเรียน (1/2562) อัตรำ
กำรมำเรียนเฉล่ียของเด็กกลุ่มนี้ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 
91.0 แสดงให้เห็นวา่ เงนิทนุเสมอภาคท่ีจดัสรรให้แก่
นักเรียนยากจนพิเศษ ช่วยยกระดับอตัราการมาเรียน
ของเด็กยากจนพิเศษที่มีอัตราการมาเรียนเฉลี่ยต�า
กวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
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ความคุ้มค่าทุนนักเรียนเสมอภาค งอกเงย 
ช่วยเด็กเรียนต่อเน่ือง หยุดปัญหาเด็กหาย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ กสศ.

“ทุนท่ีได้สำมำรถแบ่งเบำภำระทำงบำ้นไปได้เยอะมำก  
เดีย๋วนีเ้ด็กไม่ขำดเรียนหรือขำดเรียนน้อยมำก บำงวัน 
ฝนตกหนักเด็กก็ยังมำเรียน ไม่จ�ำเป็นต้องหยุดไปช่วย
ผู้ปกครองท�ำงำนเหมอืนแต่ก่อน จะมนีำนๆ ครัง้ท่ีหยดุ
เพรำะเหตุจ�ำเป็นจรงิๆ เงนิ 800 บำทอำจจะดูไม่เยอะ
แต่บำงครอบครัวท่ีขัดสนจริงๆ ก็เป็นเงินท่ีส�ำคัญเป็น 
ค่ำกบัข้ำวท�ำให้พวกเขำสำมำรถกลับมำเรยีนหนงัสือได้

ถำมว่ำทุนเสมอภำคท่ีได้นัน้ส�ำคญัแค่ไหน มันไม่ได้ช่วย 
แค่ตัวเด็ก แต่ยังช่วยไปถึงครอบครัวเด็กด้วย และทำง
โรงเรียนยังจัดกิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อน�ำผัก
ท่ีได้มำประกอบอำหำรกลำงวันให้กับเด็กนักเรียนและ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้เด็กสำมำรถน�ำไปประกอบอำชีพ
ได้ต่อไปในอนำคต” 

ครูจินดาพร เรืองรักษ์  
คุณครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง  

อ.เวยีงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

 ทุนที่ได้สามารถแบ่งเบา
ภาระทางบ้านไปได้เยอะมาก

เดี๋ยวน้ีเด็กไมข่าดเรียน
หรือขาดเรียนน้อยมาก 

“เงินสนับสนุนจำก กสศ. ถือวำ่มีประโยชน์เป็น 
อย่ำงมำก สำมำรถช่วยท�ำให้เด็กๆ ได้กลับมำเรียน 
หนังสือกันมำกขึ้น เพรำะโรงเรียนของเรำอยู่หลังเขื่อน 
ไกลจำกตวัอ�ำเภอ เดก็ท่ีนีม่ฐีำนะยำกจน เงินตรงนีจ้ะช่วย 
ทุกอย่ำงแบบเป็นลูกโซ่ เพรำะเมื่อเด็กมีเงินเขำก็จะได ้
กินอำหำรดีๆ ปกติเด็กท่ีนี่จะอยู่กันล�ำบำก บำงคน 
ขำดสำรอำหำร ทุน กสศ. ยังช่วยให้เขำไม่ต้องลำเรียน
ไปช่วยพ่อแม่ท�ำงำน ท�ำให้เรียนทันเพื่อน ผลกำรเรียน
ก็ดีขึ้นตำมไปด้วย”

จ.ส.ต.สมบัติ แก้วสะอาด  
คุณครูจากโรงเรียน ตชด. บ้านปิล๊อกคี่  

อ.ทองผาภูม ิจ.กาญจนบุรี

เปิดพ้ืนที่การศึกษานักเรียนหลังเขื่อน 
ช่วยยกคุณภาพชีวติ หยุดวงจรขาดลา

 เงนิสนับสนุนจาก กสศ. 
ถือวา่มปีระโยชน์เป็นอย่างมาก 
สามารถช่วยท�าให้เด็กๆ ได้กลับ
มาเรียนหนังสือกันมากขึ้น 

กรณีตัวอย่าง
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“ก่อนหน้ำนีจ้ะม ี2-3 คนท่ีต้องหยดุเรยีนบ่อยเพือ่ไป 
ช่วยพ่อแม่ตัดปำล์ม รับจ้ำงขนทะลำยปำล์ม แต่พอ 
หลังจำกได้ทุนเสมอภำคเขำก็กลับมำเรียนกันมำกขึ้น  
ไม่ขำดเรียนเหมือนก่อน เงนิส่วนใหญ่เด็กน�ำไปใช้จ่ำย 
ในครอบครัวซื้ออำหำร ซื้ออุปกรณก์ำรเรียนท่ียัง
ขำดแคลน

เงินแปดร้อยบำทส�ำหรบัใครบำงคนอำจจะดไูม่เยอะ  
แต่ส�ำหรับนักเรียน ผู ้ปกครองท่ีเขำได้รับก็รู ้สึกดีใจ  
สำมำรถน�ำไปช่วยเหลือจุนเจือในครอบครัว บำงที
เรำเขำ้ไปเยี่ยมบำ้นนักเรียนเจอสภำพบ้ำนเด็กถูกท้ิง 
ให้อยู่กบัตำยำย รำยหนึง่ไม่มบ้ีำนอยู่ต้องไปอยู่กบัเถ้ำแก่ 
ท่ีไปรบัจ้ำงกรดียำง ครกูด็ใีจเป็นส่วนหนีง่ให้เดก็มอีนำคต 
กลบัมำได้เรยีนหนงัสอืเหมือนเพื่อนๆ” 

ครูธนัชนันท์ แสงอุไร  
ครูโรงเรียนบ้านบ่อพระ จ.สุราษฎร์ธานี

"ดีใจเป็นส่วนหน่ึงให้เด็กมีอนาคต"  
เติมเต็มโอกาส เติมเต็มชีวติ มีความสุขกับโรงเรียน

เราดีใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึง 
ให้เด็กมีอนาคตกลับมาได้เรียนหนังสือ

พอเราได้ช่วยเหลือเด็กจนได้รับทุน เราก็รู้สึกดีใจภูมิใจ 
ที่ช่วยพาเด็กกลับเข้าโรงเรียนเหมือนเพ่ือนๆ ของเขา

 หลังจากได้ทุนเสมอภาค 
เขาก็กลับมาเรียนกันมากขึ้น  

ไมข่าดเรียนเหมอืนก่อน 

 ทุน กสศ. ไมไ่ด้ซ้�าซ้้อน  

“ทุน กสศ. ไม่ได้ซ�ำ้ซ้อน อยู่ท่ีจดุประสงค์และแนวคดิ 
ของโรงเรยีนว่ำจะน�ำไปใช้อะไรมำกกว่ำ เช่น จัดโครงกำร 
อำหำรเช้ำเพรำะเดิมมีแต่ทุนส�ำหรับอำหำรกลำงวัน 
หรือจัดกำรเรียนกำรสอนทักษะอำชีพ สร้ำงรำยได้ใน
อนำคต ซึ่งปกติไม่มีงบประมำณในส่วนนี้ มีแค่งบจัด 
กำรเรยีนกำรสอนรำยหัวเท่ำนัน้ ทุนเสมอภำคจงึเตมิเตม็
ให้เด็กได้รับประโยชน์มำกขึ้น บำงคนน�ำไปซื้ออำหำร  
เป็นค่ำใช้จ่ำยในชวีติประจ�ำวนั ช่วยให้เดก็กลับมำเรยีน 
แต่ก็มีบำงรำยจริงๆ ท่ีบำ้นเขำไม่พร้อมก็ต้องสลับไป
ท�ำงำนหรอืหยดุเรยีนบ้ำง พอได้เงินในส่วนนี ้เดก็ๆ กด็ใีจ 
เพรำะผ่อนหนักเป็นเบำ ยังได้กลับมำเรียน”

นายอภิชาติ ไพลด�า  
ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านควนใต้ จ.กระบ่ี

"ทุนเสมอภาค" ช่วยเด็กกลับมาเรียน
เติมเต็มโอกาสในชีวติสู่อนาคตสดใส
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2
โครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที ่
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
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โครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ 
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา2

กลุ่มเป้าหมาย : เด็กนอกระบบการศึกษาอายุระหวา่ง 2 – 21 ปี

ผสำนพลังพื้นท่ี สรำ้งตัวแบบช่วยเหลือเด็กนอกระบบ
รำยกรณี ป้องกันหลุดซ�้ำด้วยระบบกำรศึกษำท่ียืดหยุ่น 
เน้นควำมต้องกำรและปัญหำของเด็กเป็นตัวตั้ง

ประเทศไทยมีกลุ ่มเด็กและเยำวชนด้อยโอกำส
นอกระบบกำรศึกษำ รำว 670,000 คน แต่ท่ีผ่ำนมำ 
กำรช่วยเหลือดูแลเด็กกลุ่มนี้ ยังขำดกำรเชื่อมโยงข้อมูล 
ระหว่ำงหน่วยงำนทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม  
จำกประสบกำรณ์กำรขับเคลื่อนงำนปฏิรูปกำรศึกษำโดย
อำศัยพื้นท่ีเป็นตัวตั้ง หรือ Area-Based Education  
ของ กสศ. พบว่ำ หากย่อโจทย์การแก้ปัญหาความ 
เหลือ่มล�าทางการศึกษาจากระดบัประเทศสู่ระดบัจงัหวดั 
จะลดความซับซ้อนและขนาดของปัญหาลงมาราว 
100 เทา่ วธีิการน้ียงัท�าให้จ�านวนหน่วยงานและบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับที่สามารถจัดการปัญหา และ 
ร่วมกันดูแลกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างตามลักษณะ 
ของพ้ืนที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

กสศ. จึงได้พัฒนำโครงกำรจัดกำรศึกษำเชิงพื้นท่ีเพื่อ
ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ
ระดับพื้นท่ีในกำรดูแลกลุ่มเด็กและเยำวชนนอกระบบกำร
ศึกษำอำยุระหว่ำง 2 - 21 ปี รวม 115 อ�ำเภอ ใน 20 
จังหวัด ได้แก่ 

เชียงใหม่ ล�ำปำง แม่ฮ่องสอน น่ำน แพร่ สุโขทัย 
พิษณุโลก ภูเก็ต สงขลำ สุรำษฎร์ธำนี ยะลำ ขอนแก่น 
อ�ำนำจเจริญ มหำสำรคำม นครรำชสีมำ สุรินทร์ 
อุบลรำชธำนี นครนำยก ระยอง และกำญจนบุรี  

แนวคิดโครงการ

วธีิการ
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เด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ จ�ำนวน  
5,000 คน ได้รบัโอกำสในกำรกลบัเข้ำสู่ระบบกำรศกึษำ  
หรือได้รับกำรฝึกทักษะอำชีพเพื่อดูแลตนเองและ
ครอบครัว

เป้าหมาย

ส�ารวจแล้วกวา่ 50,000 คน ใน 20 จังหวดั สู่แผน 
ช่วยเหลือที่ยืดหยุ่น เปลี่ยนชีวติเด็กๆ ให้ดีขึ้นได้จริง

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มเีดก็และเยำวชนนอกระบบ 
กำรศึกษำ จ�ำนวน 216,192 คน จำกพื้นท่ี 897 ต�ำบล  
115 อ�ำเภอ ของ 20 จังหวัดเปำ้หมำย ได้รับกำรส�ำรวจ 
รอบแรกแล้ว 49,474 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ของ 
เปำ้หมำยส�ำรวจท้ังหมด ปัจจุบันอยู่ระหวำ่งกำรจัดท�ำ
แผนกำรช่วยเหลือรำยบุคคลโดยทีมสหวิชำชีพท่ีคณะ
ท�ำงำนจังหวัดได้ตั้งขึ้น โดย กสศ. จะสนับสนุนงบประมำณ 
4,000 บำทต่อคน เพือ่สนบัสนนุกระบวนกำรฟ้ืนฟเูยยีวยำ
และเตรียมควำมพร้อมให้กลุ ่มเป้ำหมำย รวมท้ังเป็น 
ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนสถำนศึกษำหรือหน่วยฝึกอำชีพ เพื่อรับ 
กลุม่เป้ำหมำยกลับเข้ำศึกษำต่อ หรือจัดให้มีกำรพัฒนำ
ทักษะอำชีพ กำรส�ำรวจค้นหำจะด�ำเนินกำรได้ครบตำม 
เป้ำหมำยภำยในเดือนกันยำยน 2563 

ระบบสำรสนเทศเพื่อจัดกำรศึกษำเชิงพื้นท่ี และ 
แอพพลิเคชั่นท่ีพัฒนำข้ึน เพื่อส�ำรวจ ค้นหำ และวำงแผน
กำรช่วยเหลือกลุ่มเปำ้หมำย ได้มีกำรทดลองใช้ใน 20 
จังหวัดเปำ้หมำย และผู้ใช้งำนในระดับต�ำบล อ�ำเภอ และ
จังหวัด ได้มีกำรสะท้อนผลกำรใช้งำนในพื้นท่ีเพื่อพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศให้มีควำมแม่นย�ำและสอดคล้องกับ 
กำรใช้งำนจริง

โดยทั้ง 20 จังหวดั มุ่งเน้นท�างาน 3 ด้านส�าคัญ 

1. ท�างานประสานความร่วมมือของกลไกจังหวัด 
ให้เป็นหน่ึงเดียว ประกอบด้วย ส่วนรำชกำร อำทิ  
ส�ำนกังำนศกึษำธิกำรจังหวัด ส�ำนกังำนส่งเสรมิกำรศกึษำ 
นอกระบบและกำรศกึษำตำมอธัยำศยั (กศน.) ส�ำนกังำน 
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด ส�ำนักงำนพัฒนำ 
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ส�ำนักงำน 
สำธำรณสุขจงัหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สมชัชำ
กำรศกึษำ สภำกำรศกึษำ เครอืข่ำยประชำสังคม มลูนธิิ 
สมำคมต่ำงๆ สถำบันวิชำกำรในพื้นท่ี ภำคเอกชน 
ภำคประชำสังคม และภำคประชำชน 

2. ระบบข้อมลูสารสนเทศฐานเพ่ือการส�ารวจ วางแผน 
ติดตามและช่วยเหลือเด็กนอกระบบเป็นรายคน 
สำมำรถเชื่อมโยงกำรท�ำงำนระหวำ่งหน่วยงำนในพื้นท่ี
กับส่วนกลำง  

3. ตัวแบบมาตรการให้ความช่วยเหลือเด็กนอกระบบ 
โดยมีทีมสหวิชำชีพท่ีกลไกจังหวัดตั้งขึ้นคอยดูแลอยำ่ง
ใกล้ชิด  

การดแูลเดก็นอกระบบของ กสศ. และ 20 จงัหวดัน�าร่อง 
จะแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังน้ี 

1. เดก็ปฐมวยั 2-6 ปีท่ียำกจนสำมำรถเข้ำรบักำรดแูลโดย
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหรือหรือโรงเรียนในพื้นที่   

2. เด็กเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำท่ียังไม่จบกำรศึกษำ
ภำคบังคับให้เขำ้ศึกษำต่อใน กศน. หรือโรงเรียนท่ีมี
ควำมพร้อมในกำรปรับวิธีกำรเรียนกำรสอนให้มีควำม
ยืดหยุ่น และมีระบบแนะแนวเพื่อป้องกันเด็กหลุดออก
นอกระบบซ�้ำ 

3. เด็กเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำท่ีประสงค์จะได้รับ 
กำรฝึกทักษะอำชีพ ให้สำมำรถหำรำยได้ดูแลตนเอง 
และครอบครัว เช่น กำรสำมำรถเก็บสะสมชั่วโมง 
กำรฝึกอำชีพเทียบโอนเป็นวุฒิกำรศึกษำได้ โดยกลไก 
จังหวัดจะประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันอำชีวศึกษำ 
พัฒนำฝีมือแรงงำน วิทยำลัยกำรอำชีพ 

ผลการด�าเนินงาน
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ในปี 2563 จังหวัดน�ำร่อง 20 แห่ง จะได้รับกำรหนุนเสริม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำนในกำรคน้หำและชว่ยเหลือ 
กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ กำรเชื่อมโยงกลไกระดับจังหวัดกับระดับ
อ�ำเภอหรือต�ำบล กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของจังหวัด
เพ่ือบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยให้แม่นย�ำมำกขึ้น  
กำรพัฒนำระบบช ่วยเหลือดูแลแบบประกบตัว รวมท้ัง 
กำรสังเครำะหแ์ละถอดบทเรียนผลกำรด�ำเนินงำนของจังหวัด
น�ำร่อง 20 แห่ง เพื่อขยำยผลในระดับนโยบำย

ก้าวต่อไป
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2560-2561 : ออกก้าว

เม่ือมะสำกิอำยุได้ 15 ปี พ่อก็หำไม้ค�้ำช่วยเดินมำให้ 
ซึง่ครำวนีเ้ขำไม่เพียงลุกจำกวลีแชร์ไปหำไม้ค�ำ้ แต่ยงัต่อสู้กบั
ควำมเจบ็ปวดด้วยกำรท�ำกำยภำพบ�ำบดัเอง โดยใช้มอืช่วย 
เหยียดขำกับเทำ้ให้ค่อยๆ คลำยออกซ�้ำๆ ทุกวัน ร่วมกับ
กำรลุกขึ้นหัดเดิน จน 1 ปีผ่ำนไป ในท่ีสุดก็บิดดัดร่ำงกำย
ตัวเองจนขำกับเทำ้ท่ีเคยพับกลับยืดตรง พร้อมกับเริ่มยืน
บนขำตนเองโดยปรำศจำกไม้ค�้ำ ฝึกเดินทุกวัน วันหนึ่งก็
สำมำรถออกเดินด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีอะไรมำช่วยอีก

 แค่เดินได้ยังไมพ่อ 
ต้องสานต่อฝันที่อยากเรียน 

ปี 2562 เปิดประตูสู่โอกาส

เป็นชว่งเวลำเดียวกับท่ีประตูสูก่ำรศึกษำของเด็กนอก
ระบบนับแสนคนในประเทศไทยก�ำลังจะเปดิขึ้นพร้อมกัน 
หลังกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (กสศ.) 
มโีครงกำรส�ำรวจเดก็นอกระบบ เพือ่หำทำงจดักำรศกึษำท่ี
เหมำะสมเป็นรำยกรณี 

พฤศจิกำยน 2562 มะสำกิก็ได้เดินตำมฝันท่ีรอมำ
ทั้งชีวิต ด้วยกำรเข้ำร่วมเรียนในชั้นอนุบำล 3 ที่ โรงเรียน
บันนังสตำอินทรฉัตรมิตรภำพท่ี 200 ท่ีระลึก ส.ร.อ. 

เส้นทางการศึกษาที่ต่างออกไป

ด้วยควำมท่ีไม่เคยเรยีนมำก่อน มะสำกิจงึต้องปพูืน้ฐำน
ภำษำไทย ร่วมกับเด็กชั้นอนุบำล 3 เพื่อเรียนรู้ทักษะด้ำน
สังคม ปรับตัวกับห้องเรียน ซึ่งทุกวันเขำจะมำโรงเรียนแต่
เชำ้เพื่อรอเวลำเขำ้ห้องเรียน ในคำบเรียนปกติ เชำ้-เท่ียง 
จะมีหน้ำท่ีเป็นผู้ช่วยครูดูแลน้องๆ พอถึงช่วงบ่ำย น้องๆ 
เขำ้นอนแลว้ ก็จะได้มำเรียนอำ่นเขียนเบื้องต้นกับ “ครูเอ๋
มณีรัตน์ ขำวทอง” ครูประจ�ำชั้นอนุบำล 3 แบบตัวต่อตัว

ครูเอ๋เลำ่ว่ำมะสำกิไม่เคยขำดเรียนแม้แต่วันเดียว 
หลังเลิกเรียน เขำจะกลับไปทบทวนส่ิงท่ีครูสอน และมี 
พฒันำกำรทุกครัง้หลงักลับมำเจอกนัวนัถดัไป แสดงให้เห็น 
ว่ำเขำทบทวนอย่ำงหนกัทุกวนั ซึง่ไม่ใช่เรือ่งง่ำยท่ีใครสักคน 
ต้องมำเริม่เรยีนอ่ำนเขยีนตอนอำยยุ่ำงเข้ำ 17 ปี โดยเฉพำะ 
ในภำษำท่ีไม่คุ้นเคย (ท่ีชำยแดนใต้ใช้ภำษำยำวเีป็นภำษำถิน่) 
แต่มะสำกิแสดงให้เห็นวำ่ กำรท่ีเขำพูดว่ำเขำอยำกเรียน
หนังสือมำตลอดชีวิต “เขำหมำยควำมตำมนั้นจริงๆ” 

”‘วันน้ีมะสากิสามารถอ่านออกและเขียนได้แล้ว’  
หลังจากใช้เวลาเพยีง 3 เดือนเท่าน้ัน ตั้งแต่ได้เข้าเรียน” 

มะสำกิเอำชนะทุกอุปสรรคชีวิตโดยมีควำมพยำยำม
เป็นท่ีตัง้ และหำกจะนยิำมค�ำว่ำ “ปำฏิหำรย์ิ” ส่ิงๆ นัน้กค็อื
หวัใจของเขำเองที่เชื่อมั่นเสมอว่ำจะท�ำได้ ร่วมด้วยโอกำส
ดีๆ ที่ช่วยผลักดันให้เขำได้แสดงควำมสำมำรถที่มีออกมำ

“มะสำกิคือผลลัพธ์จำกองค์ประกอบของควำมพร้อม
ทุกด้ำนท่ีมำบรรจบกนั เขำมใีจมมุำนะจะท�ำให้ได้ แต่อกีด้ำน
หนึง่คอื เมือ่หัวใจนัน้ได้รบัโอกำสท่ีเหมำะสม เขำได้รบักำร
ค้นพบ ได้รบัควำมช่วยเหลอื ได้เข้ำเรยีนในรปูแบบท่ีเรำใส่
ควำมรู้ให้เขำได้เต็มที่ทุกวัน หลำยอย่ำงที่ประกอบกันนี้จึง
ท�ำให้เขำเรยีนรู้ได้เรว็ขึน้ด้วย เป็นพฒันำกำรท่ีพเิศษตัง้แต่
จุดเริ่มต้น แม้จะต้องเจอข้อแม้ท่ีหนักกว่ำคนอื่น แต่ก็ยัง 
มุ่งมั่นเสมอ ส่ิงนี้แหละท่ีเป็นควำมพิเศษในตัวเขำ” ครูเอ๋
กล่ำวปิดท้ำยด้วยรอยยิ้ม

"มะสากิ มีมะ" 
เด็กหนุ่มผู้สร้างปาฏิหาริย์ ด้วยการออกเดิน

16 ปีคอืวนัเวลำท่ีมะสำกิต้องหำยไปจำกระบบกำรศกึษำ 
ด้วยควำมบกพร่องทำงร่ำยกำย แขนขำมสีภำวะอ่อนแรง 
กระดูกขำและเทำ้พับผิดรูป จนหมอลงควำมเห็นวำ่ 
“ไม่สำมำรถเดินได้ไปตลอดชีวิต” อีกท้ังครอบครัวยังมี 
รำยได้ไม่พอจะจ่ำยค่ำรกัษำ ท�ำให้เขำไม่มีโอกำสไปโรงเรยีน 
เหมือนเด็กคนอื่น

กสศ. - อบจ. ยะลา สานฝันเด็กไทย
ชีวติ 16 ปี เด็กปลายด้ามขวานไม่เคยได้ศึกษา  
มานะสู้ฝันสักคร้ังขอเข้าห้องเรียน

พอเริ่มเดินได้มะสำกิเริ่มคิดถึงกำรเรียนหนังสือ 
แต่ส�ำหรับคนท่ีไม่เคยผ่ำนระบบกำรศึกษำมำก่อนเลยจน
อำย ุ16 ปี ท้ังตวัเขำ ครอบครวั หรอืครอูำสำในชมุชน ทุกคน 
ไม่มีใครรู้ว่ำต้องเริ่มต้นจำกตรงไหน

ซึง่เป็นกำรจัดกำรศกึษำรปูแบบพเิศษ เพือ่ปพูืน้ฐำนกำรเรยีนรู ้
ท่ีเหมำะสมส�ำหรับมะสำกิ โดย “โครงกำรจัดกำรศึกษำ 
เชิงพื้นท่ีเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ” ภำยใต้ควำม 
ร่วมมอืของ กสศ. กบั กศน. ท้องท่ี องค์กำรปกครองส่วนท้องถิน่ 
จ.ยะลำ และภำคีเครือข่ำยทุกระดับ

กรณีตัวอย่าง
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เร่ิมชีวติใหม่ที่เบ่งบาน

หยุดชีวตินอกร้ัวโรงเรียน
ด้วยระบบการเรียนที่ยืดหยุ่น

“ท่ีเรำเสียดำยคอืเขำเป็นเดก็เรยีนด ี เขำท�ำคะแนน
วิชำภำษำอังกฤษได้ดีมำก ชอบท�ำงำนฝีมือ แล้วเขำ 
แสดงให้เห็นว่ำกระตือรือร้นอยำกจะเรียนหนังสืออยู่
ตลอด แต่ว่ำทำงบำ้นไม่มีเงินทุนให้ อั๋นจึงต้องออก
ไปท�ำงำน จำกนั้นก็กลับมำอยู่บ้ำนช่วยแม่เล้ียงน้อง 
ตำเขำก็พิกำรเดินไม่ได้ ต้องมีคนคอยดูตลอด ตอน
ชักชวนให้อั๋นไปเรียนอีกครั้ง สิ่งแรกที่ต้องท�ำคือพำอั๋น
กลับไปที่โรงเรียน แก้ ร เพื่อรับวุฒิ ม.3 จำกนั้นจึงพำ
เขำไปสมัครเรียน กศน. ให้ได้วุฒิ ม.6 ซึ่งใจจริงแล้ว
อั๋นอยำกเรียนในโรงเรียน แต่ติดวำ่ยังต้องช่วยท่ีบำ้น
ท�ำงำนหลำยอย่ำง กศน. จึงเป็นกำรเรียนท่ีเหมำะสม
กับอั๋นในเวลำนี้” 

จิรนันท์ เครือจันทร์ 
ครูผู้ลงพืน้ที่ค้นหาและดูแลเด็กนอกระบบ 

ต.เมอืงลีง จ.สุรินทร์ 

“ตอนนั้นที่บ้ำนไม่มีเงินเลย ผมรู้สึกเศร้ำที่จะไม่ได้ 
ไปเรียนอีก แต่ก็ไม่มีทำงอื่นนอกจำกนั้น เมื่อออกจำก 
โรงเรยีนมำแล้วผมกไ็ปหำงำนท�ำในสวนในไร่ มีงำนอะไร 
ให้ท�ำกท็�ำหมด ส่วนใหญ่คอืเกบ็น�ำ้ยำงและขึน้ต้นลองกอง  
ใครบอกว่ำมงีำนท่ีไหนผมกไ็ป จงัหวดัอืน่ๆ ผมกไ็ป มบ้ีำง 
ท่ีตอนท�ำงำนอยู่แล้วคิดถึงโรงเรียน คิดถึงตอนได้เล่น
ฟุตบอลกับเพื่อนๆ แต่ก็คิดว่ำคงไม่มีทำงได้กลับไป
เรียนอีกแล้ว” 

ฮูดอยบี เหล่าเขตกิจ 
อายุ 17 ปี 

“ฮูดอยบี เหล่ำเขตกิจ เป็นเสมือนตัวแทนของเด็ก
นอกระบบอีกหลำยคน ครอบครัวของเขำไม่มีรำยได้
เพียงพอที่จะส่งลูกทุกคนเรียนหนังสือ พี่น้องต้องแบ่ง
กันเรียน ถึงจุดหนึ่งพี่ก็ต้องออกจำกโรงเรียนให้น้อง
ได้เรียนต่อไป กสศ. และ อบจ. ยะลำ ประสำนควำม
ช่วยเหลือ ให้ฮูดอยบีได้เรียนหนังสือจนจบชั้น ม.3  
ท่ีโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 41 ซึ่งมีนโยบำยรับ
เด็กท่ีหลุดจำกโรงเรียนไปแล้วให้กลับเข้ำเรียนอีกครั้ง 
โดยมีกระบวนกำรช่วยปรับตัวกลับสู่ระบบกำรศึกษำ 
มีครูที่ปรึกษำ และกลุ่มเพื่อนที่มีทักษะสังคมช่วยดูแล
ใกล้ชิด เพื่อไม่หลุดออกนอกระบบซ�้ำอีก และเมื่อจบ
ชั้น ม.3 จะไปเรียนต่อท่ีโรงเรียนพระดำบสซึ่งเปน็
โรงเรยีนกินนอน-ฝึกอำชพี ไม่มค่ีำใช้จ่ำย ซึง่เป็นควำม
ต้องกำรของเจำ้ตัวท่ีมีเปำ้หมำยอยำกเป็นช่ำงยนต์ 
และหลังจำกจบกำรฝึกอำชพีเป็นเวลำ 1 ปี เขำกจ็ะพร้อม 
ส�ำหรบักำรท�ำงำน ซึง่จะประสำนผู้ประกอบกำรรบัเข้ำ
ท�ำงำนได้ทันที” 

นางพาตีมะ ดีรี  
ครู กศน. ในพืน้ที่อ�าเภอรามนั จ.ยะลา

ความฝัน ความหวงั ก�าลังใจ
ชีวติใหม่ก้าวแรก...ได้กลับมาเรียนหนังสือ 
เติมก�าลังใจเด็กนอกระบบ กล้าคิด มุ่งท�าตามฝัน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ กสศ.
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โครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพช้ันสูง
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3
กลุ่มเป้าหมาย :  นักเรียน ม.ปลาย /ปวช. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงเยาวชน 
 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจากช้ัน ม.3

โครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพช้ันสูง

ทุนสร้างโอกาสให้เด็กยากจนที่เก่ง เรียนดี มีฝีมือ  
มีโอกาสเรียนสูงกว่าชั้น ม.3 ได้งานทันทีเมื่อเรียนจบ  
พร้อมร่วมมือสถานศึกษายกระดับหลักสูตรสายอาชีพ
ช้ันสูง ผลิตก�าลังคนคุณภาพ ตอบโจทย์นโยบาย 
ขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

"ความจนไม่ได้ท�าร้ายผมเลย ตั้งแต่เกิดมา 
มันเป็นแรงบันดาลใจให้สู้ด้วยซ�า” 
ทิด แสนองค์ นักเรียนทุนนวตักรรมสายอาชีพช้ันสูงรุ่นที่ 1

แนวคิดโครงการ

หนึ่งในชุดตัวเลขท่ีสะท้อนถึงปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำ
ทำงกำรศึกษำท่ีส�ำคัญคือ ประเทศไทยมีเด็กและเยำวชน
จำกครัวเรือนท่ีมีรำยได้ต�่ำสุด 20% แรก ประมำณ  
160,000 คน มีโอกำสศกึษำต่อระดบัอดุมศกึษำโดยเฉล่ีย
เพยีง 5 % หรอืประมำณ 8,000 คน ต่อรุ่น ต�ำ่กว่ำค่ำเฉล่ีย
ครอบครวัท่ัวไปท่ีได้เรยีนต่อระดบัอดุมศกึษำถงึร้อยละ 32 

เด็กและเยำวชนด้อยโอกำสเหล่ำนี้เป็นกลุ่มท่ีอยู่ก้นบึ้ง 
ของสังคมไทย ภารกิจหลักด้านหน่ึงของ กสศ. คือ 
การช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาส
ศึกษาต่อเต็มศักยภาพ ด้วยงบประมำณจ�ำกัด เรำคิดค้น
วิธีกำรลงทุนเพื่อพัฒนำเรื่องนี้ให้ถูกจุดเริ่มต้นจำกโจทย์ 
ท่ีวำ่ กำรเรียนรูปแบบไหนท่ีสรำ้งโอกำสให้กับเยำวชน 
กลุ่มนีม้ำกท่ีสุด และยงัตอบโจทย์ทำงเศรษฐกิจของประเทศ
ควบคู่กันไปด้วย

จึงน�ำมำสู่กำรคิดค้นนวัตกรรมกำรสนับสนุนทุนให้
นกัเรยีนท่ีมศีกัยภำพสูงเรยีนต่อสำยอำชพี ภำยใต้โครงการ  
"ทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง" ท่ีมุ ่งเน้นท�ำงำนใน 
3 เรื่องส�ำคัญ ได้แก่ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนท่ีขำดแคลน
ทุนทรพัย์และด้อยโอกำสให้ได้รบัโอกำสกำรพัฒนำและ
ศึกษำต่อในสำยอำชีพชั้นสูง

2. สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำนศึกษำในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรสถำน
ศึกษำท่ีสรำ้งสมรรถนะ (Competencies) และ
คุณภำพชีวิตของเยำวชน

3. พฒันำให้เกิดกำรพฒันำคณุภำพในกำรผลติและพฒันำ
ก�ำลังคนสำยอำชีพท่ีตอบสนองต่อนโยบำยขับเคลื่อน
ประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0
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กสศ. สนับสนุนกำรด�ำเนินงำน 3 ด้ำน ดังนี้

1.  ทุนพัฒนำสถำบันกำรศึกษำท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำไม่เกิน 50 
สถำบนัต่อปี เพือ่ใช้ในกำรจดักิจกรรมพฒันำคณุภำพกำรเรยีน
กำรสอน กำรดูแลควำมเป็นอยู่และสวัสดิภำพของผู้เรียนให้
สำมำรถเรยีนจบตำมก�ำหนดเวลำ ตลอดจนกำรส่งเสรมิโอกำส
กำรท�ำงำนของผู้รับทุน เช่น กำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำร 
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี เน้นกำรเรียนรู้ 
โดยลงมือปฏิบัติงำนจริง

 กสศ. และสถำบันกำรศึกษำ จะท�ำงำนร่วมกันในลักษณะ
พันธมิตรเพ่ือปฏิรูปคุณภำพหลักสูตรและกระบวนกำรเรียน
กำรสอนให้มคีณุภำพสูง สร้ำงก�ำลังคนสำยอำชพีให้มีสมรรถนะ  
ทักษะอำชีพตำม 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย ซึ่งเป็นนโยบำย
รฐับำล รวมถงึควำมต้องกำรตลำดแรงงำนในท้องถิน่ควบคู่ไปด้วย 

2. ทุนกำรศึกษำแก่นักเรียนจ�ำนวนไม่เกิน 2,500 ทุนตอ่ปี 
ท่ีมคีณุสมบตัติำมเกณฑ์ คอื มีฐำนะยำกจน เรยีนด ีหรอืมทัีกษะ
ฝีมอืหรอืควำมสำมำรถพเิศษ ผ่ำนกำรคดัเลือกโดยสถำบนักำร
ศึกษำที่ร่วมโครงกำร 

 ทุนนวัตกรรมสำยอำชีพชั้นสูงเป็นทุนให้เปล่ำ ประกอบไปด้วย
ค่ำใช้จำ่ยรำยเดือน ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในอัตรำประหยัด 
โดยแบ่งเป็นทุน 2 ประเภท คือ

• ทุน 5 ปี ส�ำหรบันกัเรยีนชัน้ ม.3 ให้เรยีน ปวช. ต่อเนือ่งจนถงึ
ระดับปวส. / อนุปริญญำสำยอำชีพ

• ทุน 2 ปี ส�ำหรบันกัเรยีนชัน้ ม.6 หรอื ปวช.3 ให้เรยีน ปวส. /  
อนุปริญญำสำยอำชีพ

3. กิจกรรมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพสถำบันกำรศึกษำและ
ผู้รบัทุน กำรสนบัสนนุเชงิวชิำกำรโดยผู้เชีย่วชำญท้ังในและต่ำง
ประเทศ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมกำรท�ำงำนระหวำ่ง
สถำบันกำรศึกษำและสถำนประกอบกำร

นักเรียนทุนรุ่นแรก 2,113 คน มีเกรดเฉลี่ยสูง 3.00-4.00 
ถึงร้อยละ 65 เกิดต้นแบบปฏิรูปหลักสูตร เรียนจบได้วฒุิการ
ศึกษาจากทั้งไทยและจีน 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  มีสถำบนักำรศกึษำสำยอำชพีท่ีได้รบั 
คดัเลือกเข้ำโครงกำร จ�ำนวน 36 สถำบนัใน 26 จงัหวดั ครอบคลมุ 
ทุกภูมิภำคท่ัวประเทศ มีนักศึกษำผู้รับทุนรวมท้ังส้ิน 2,113 คน  
แบ่งเป็น ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) จ�ำนวน 922 คน 
และประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนปุรญิญำสำยอำชพี) จ�ำนวน 1,191 
คน เข้ำศกึษำต่อใน 30 สำขำวิชำขำดแคลนและเป็นท่ีต้องกำรของ
ประเทศ  

• ส่งเสรมิโอกำสทำงกำรศกึษำให้เยำวชนยำกจนหรอืด้อยโอกำส 
ได้รับกำรศึกษำต่อระดับสำยอำชีพชั้นสูง เปน็กำรลดควำม 
เหล่ือมล�้ำทำงกำรศึกษำระหว่ำงผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์และ 
ด้อยโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตร 
ชัน้สูง/อนปุรญิญำ โดยกลุ่มเป้ำหมำยมีโอกำสทำงเศรษฐกิจ 
และสังคมท่ีสูงขึ้น เกิดกำรเล่ือนระดับทำงสังคม (Social 
Mobility) และส่งผลถึงกำรขจัดควำมยำกจนข้ำมชั่วคน 
(Generations)

• สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำนศึกษำเชิงระบบในระบบดูแล
ป้องกันกำร drop-out กำรจัดกำรเรียนกำรสอน พัฒนำ
สมรรถนะ และคุณภำพเยำวชนให้มีงำนท�ำ

• เป็นส่วนหนึง่ของกำรผลิตก�ำลังคนสำยอำชพี/อำชวีศกึษำให้
กับภำคกำรผลิตและภำคธุรกิจ สร้ำงควำมสำมำรถทำงกำร
แข่งขันตำมนโยบำยประเทศไทย 4.0

• ผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจและทำงอ้อม

1. ผลตอบแทนทำงตรงต ่อนักศึกษำรับทุนจำกกำร 
ประมำณกำร Cost-Benefit Analysis ของโครงกำร  
พบอัตรำผลตอบแทนกำรลงทุน IRR อยู่ท่ีร้อยละ 10.1  
โดยนักศึกษำรับทุนมีกำรท�ำงำนท่ีใช้ทักษะสูงขึ้น และมี
ผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น สรำ้งรำยได้เพ่ิม 11,784 ลำ้นบำท 
คิดเป็นค่ำตอบแทนโครงกำร (หักต้นทุนโครงกำร)  
10,063 ล้ำนบำท

2. ผลตอบแทนทำงอ้อม ได้แก่ ผลตอบแทนต่อผู้ประกอบกำร  
กำรเพิม่ผลติภำพของบรษิทั กำรประหยดัต้นทุนของบรษิทั
ในกำรสรรหำแรงงำนทักษะสูง ลดอัตรำกำรเขำ้ออกของ
พนักงำน และส่งเสริมภำพลักษณ์บริษัท

และผลตอบแทนต่อสังคมในกำรเพ่ิมกำรมีส่วนร่วมในสังคม  
ลดปัญหำอำชญำกรรม เพิ่มสุขอนำมัยแก่ประชำกร และลด
ต้นทุนสำธำรณสุข

วธีิการ

ผลการด�าเนินงาน
โดยสำขำวิชำท่ีมีจ�ำนวนผู้รับทุนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่  

สำขำเครือ่งกล สำขำเกษตรศำสตร์ สำขำกำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม  
สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และสำขำไฟฟ้ำ 

นอกจำกนี้ยังร่วมกับสถำนศึกษำสำยอำชีพปฏิรูปหลักสูตร  
เช่น ควำมร่วมมอืสำขำระบบขนส่งรำง สำขำระบบไฟฟ้ำและสำขำ
เทคนิคเครื่องกลกับประเทศจีน (นักศึกษำทุนท่ีเรียนจบจะได้วุฒิ
กำรศึกษำจำกทั้งไทยและจีน) พัฒนำหลักสูตรใหม่ด้ำนเทคโนโลยี
ตอบโจทย์ EEC   

นักศึกษำผู ้รับทุนมีผลสอบในภำคเรียนแรก (2562/1)  
ระดับเกรดเฉลี่ย 3.0-4.0 มำกกว่ำร้อยละ 65 

เป้าหมาย 
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โครงกำรทุนนวัตกรรมสำยอำชีพชั้นสูง รุ่นท่ี 2 กสศ. 
พัฒนำแนวทำงเพิ่มเติม 2 เรื่องส�ำคัญได้แก่

(1) กำรให้ทุนเชิงรุก (Strategic Grant) โดยให้ควำม
ส�ำคญักบัสถำนศกึษำท่ีมคีวำมร่วมมอืในกำรผลติก�ำลงั
คนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจภำคตะวันออก (Eastern  
Economic Corridor : EEC) โดยเป็นกำรเสรมิหนนุ
กำรท�ำงำนตำมนโยบำยและเปำ้หมำยด้ำนกำรพัฒนำ
ก�ำลังคนสำยอำชพีตำมยทุธศำสตร์ชำต ิโดยกำรท�ำงำน
ปี 2563 จะมุ่งให้กำรสนบัสนนุทุนสถำบนัท่ีมโีครงกำร
ควำมร่วมมอืผลิตบคุลำกรให้แก่บรษิทัท่ีมคีวำมชดัเจน 
และสำขำท่ีให้กำรสนบัสนนุทุนจะเน้นในสำขำท่ีมีโอกำส
ได้รับกำรเข้ำท�ำงำนสูง 

(2) กำรระดมควำมร่วมมอืผ่ำนกำรร่วมทุนกบับรษิทัต่ำงๆ  
เป ็นกรอบแนวคิดส�ำคัญท่ีเพิ่มเติมขึ้นมำในกำร
สรำ้งโอกำสให้แก่เยำวชนท่ีขำดแคลนทุนทรัพย์และ
ดอ้ยโอกำสและสร้ำงก�ำลังคน ซึ่งควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (Corporate Social  
Responsibility : CSR) เป็นนโยบำยส�ำคัญในกำร
ด�ำเนนิงำนของหลำยองค์กร กสศ. สำมำรถใช้หลกักำร 
ข ้ำงต ้นในกำรแสวงหำควำมร ่วมมือในลักษณะ 
Co-funding หำกได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ 
ทุนกำรศึกษำจะลดลง

ก้าวต่อไป

 “ส่ิงแรกท่ีทุนนวัตกรรมสำยอำชีพชั้นสูงมอบให้  
คือเงินทุนท่ีหนูได้น�ำมำใช้เป็นคำ่เลำ่เรียน คำ่ท่ีพัก  
ค่ำเดินทำง และค่ำอำหำร ไดรู้ ้จักเพื่อนใหมจ่ำก
หลำกหลำยวิทยำลัย ได้แลกเปลี่ยนควำมรู ้และ
ประสบกำรณ์ชีวิตกัน เรำได้พบว่ำทุกคนล้วนล�ำบำก 
และต้องต่อสู้เพื่อจะได้เรียนหนังสือ รวมถึงยังเป็น 
ครั้งแรกท่ีได้ออกเดินทำงไปในหลำยพื้นท่ีท่ีไม่เคยไป 
มำก่อน ท�ำให้โลกของเรำกว้ำงขึ้น ท้ังยังต่อยอดให้ 
เรำได้ไปเข้ำร่วมกบัโครงกำรอืน่ๆ โดยเฉพำะกำรได้เป็น 
หนึ่งในตัวแทนของวิทยำลัยไปแข่งขันทักษะวิชำชีพ
ขององค์กำรเกษตรกรในอนำคตแห่งประเทศไทย 
(อกท.) และได้รำงวัลอันดับ 1 กลับมำทั้งในระดับภำค  
และระดับประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องท่ีภูมิใจมำก 
ผลท่ีได้นี้หนูคิดว่ำควำมดูแลเอำใจใส่และช่วยฝึกฝน
ของอำจำรย์ท่ีปรึกษำโครงกำรคือปัจจัยท่ีส�ำคัญ
มำกๆ แต่เหนืออื่นใด กำรได้เป็น ‘นักศึกษำรำงวัล
พระรำชทำนประจ�ำปี 2562’ จำกกรมสมเด็จพระ
เทพรัตนรำชสุดำฯ คือควำมภำคภูมิใจท่ีสุดของชีวิต 
ตอนขึ้นไปรับรำงวัลนักศึกษำรำงวัลพระรำชทำนฯ 
หนูคิดในใจวำ่ ถ้ำวันนั้นครูไม่แนะน�ำให้เรำสมัครทุน 
กสศ. ถ้ำครูไม่ยอมล�ำบำกเดินทำงไปเยี่ยมบ้ำนเรำ 
หรือถ้ำเรำไม่ได้เป็นนักศึกษำทุนนวัตกรรมสำยอำชีพ
ชั้นสูง หนูคงไม่ได้ไปยืนอยู่กับเพื่อนๆ บนเวทีนั้น 
มันท�ำให้มองเห็นเป็นภำพล�ำดับขั้นตอนของชีวิตว่ำ 
หำกไม่ได้รับโอกำสดีๆ เข้ำมำ หนูก็คงต้องท�ำงำนอยู่ 
ท่ีบ้ำน ไม่ได้เรยีนหนงัสือ ไม่ได้ร่วมโครงกำรดีๆ  มำกมำย  
และท่ีส�ำคัญคือไม่มีสิทธ์ิจะคิดเกี่ยวกับแผนกำรใดๆ 
ในอนำคตเลย”

 ถ้าไมไ่ด้เป็นนักศึกษาทุนนวตักรรม

สายอาชีพช้ันสูง หนูก็คงต้องท�างาน

อยู่ที่บ้าน ไมไ่ด้เรียนหนังสือ

ไมไ่ด้ร่วมโครงการดีๆ มากมาย 

 และที่ส�าคัญคือไมม่สิีทธ์ิจะคิด

เกี่ยวกับแผนการใดๆ ในอนาคตเลย  

“น้องนา” สุภาวรรณา วงษ์พิพันธ์  
นักศึกษาทุนนวตักรรมสายอาชีพช้ันสูง กสศ. รุ่น 1 

สาขาวชิาแปรรูปสัตวน์�า  
วทิยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี 

ความภูมิใจในชีวติ 
จุดประกายการศึกษาพ้ืนที่ห่างไกล  
จากฝันที่เลือนราง เพ่ิมอนาคตมั่นคง

กรณีตัวอย่าง
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 พวกเขาและเธอ เป็นส่วนหน่ึงในความภาคภูมิใจของเรา  

วิชญาพล คงรอด หรือ ‘ขนุน’ นักศึกษาทุน
นวตักรรมสายอาชีพช้ันสูง รุ่น 1 ช้ัน ปวส.1 แผนก
วิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ได้รับ
รำงวัลเหรียญทอง สำขำเทคโนโลยียำนยนต์ ในกำร
แข่งขันฝีมือแรงงำนแห่งชำติ ครั้งท่ี 28 ระดับภำค  
จำกสถำบนัพฒันำฝีมอืแรงงำน ท่ำมกลำงผู้เข้ำแข่งขนั  
ท่ีมีท้ังนักศึกษำระดับมหำวิทยำลัย ช่ำงยนต์อำชีพ 
จำกบริษัทยำนยนต์ขนำดใหญ่ รวมถึงนักศึกษำ 
สำยอำชีพที่มีประสบกำรณ์และชั้นเรียนสูงกว่ำ

นอกจำกนี้ เขำยังมีหน้ำท่ีเป็นช่ำงประจ�ำชุมชน  
ใครท่ีมีปัญหำมอเตอร์ไซค์สตำร์ทไม่ติด หรือเครื่อง 
ตัดหญ้ำมปัีญหำก็มักจะแวะเวียนมำให้เขำซอ่มเสมอ  
รวมถึงงำนอำสำเพื่อสังคมท่ีได้เขำ้ร่วมกับวิทยำลัย  
เช่น กำรลงพื้นท่ีช่วยชำวบำ้นผู้ประสบภัยน�้ำท่วม  
ในพื้นท่ีอ�ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ให้บริกำร
ช่วยเหลือประชำชนในเรื่องงำนช่ำงซ่อมแซมรถยนต์ 
มอเตอร์ไซค์ และเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่จมน�้ำ 

พรญาณี สมดี หรือ แจ๋ว  
นักศึกษาทุนนวัตกรรม 
สายอาชีพช้ันสูง กสศ.  
รุ่น 1 ปวช.1 วิทยาลัย
เทคโนโลยี พาณิชยการ
ปากช่อง สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีแจ๋วสมชื่อ 
ได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ใน
เทอมนี้ ด้วยควำมมุ่งมั่น 
ตั้งใจเรียน จะใช้เวลำหลัง 

เลิกเรียนและท�ำธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อย มำนั่ง 
ทบทวนบทเรยีนจนถงึตสีอง และตืน่เช้ำมำอ่ำนอกีรอบ  
เพรำะตอนเช้ำเป็นเวลำที่สมองจดจ�ำบทเรียนได้ดี

 “เมื่อได้ทุนจำก กสศ. ช่วยแบ่งเบำภำระครอบครัว
ได้เยอะ เพรำะคุณพ่อเสียตั้งแต่ยังเล็ก คุณแม่ตอ้ง
ดูแลพี่ชำยท่ีรถล้มขำเสียจนพิกำร ต้องดูแลคุณตำ 
คณุยำยท่ีแก่มำก แต่คณุแม่กบ็อกว่ำให้เกบ็เงินไว้เรยีน
ต่อด้วย ท�ำให้ต้องใช้เงนิอย่ำงประหยัดที่สุดและตั้งใจ
เรียนให้เต็มท่ีเพื่อกลับมำตอบแทนสังคมในอนำคต
และดูแลครอบครัวให้ดีที่สุด” 

สุกัญญา ขันสวะ หรือ ‘ฮิปเตอร์’ นักศึกษา
นวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูงรุ่นท่ี 1 ช้ัน ปวส.1  
สาขาอาหารและโภชนาการ วทิยาลัยเทคนิคล�าพูน  
ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กำรแข่งขันทักษะ 
วิชำชีพระดับชำติ ประเภทวิชำคหกรรม สำขำวิชำ 
อำหำรและโภชนำกำร ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ  
(ปวช.) ปีกำรศึกษำ 2562 จัดโดยส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) ณ จังหวัด 
สุรำษฏร์ธำนี จำกกำรท�ำเมนูแสร้งว่ำกุ้งปลำดุกฟู  
ขนมจีนน�้ำพริก และเมนูลูกชุบ

ถ้าไม่มีทุนการศึกษาคงท�าได้เพียงอย่างเดียว  
คือ หยุดเรียน บันไดสู่ "เชฟมือทอง" ดีกรีแชมป์ท�าอาหาร
ระดับชาติ กับโอกาสการศึกษาใหม่ในชีวติ

จิตอาสาสาธารณะ
ช่างซ่อมประจ�าชุมชน สู่แชมป์เหรียญทองแรงงานฝีมือ
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4
โครงการพัฒนาสถาบันต้นแบบ 
ด้านการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวยั 
เพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
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โครงการพัฒนาสถาบันต้นแบบ 
ด้านการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวยั 

เพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
4

กลุ่มเป้าหมาย : เด็กปฐมวยัในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ปกป้องเด็กไทยไม่ให้หลุดออกจำกระบบกำรศึกษำ
ตั้งแต่ปฐมวัย และได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้ท่ีมีคุณภำพ
อย่ำงเท่ำเทียม

เด็กปฐมวัยในครอบครัวยำกจนและด้อยโอกำสท่ี
อยู่ในสถำนพัฒนำเดก็ปฐมวยั จ�ำนวน 30,000 คน ต่อปี  
ได้รับเงินอุดหนุนส�ำหรับจัดบริกำรเพิ่มเติมเพื่อดูแล
และพัฒนำเด็กปฐมวัยอยำ่งเหมำะสมเป็นรำยบุคคล 
ซึง่เมือ่เตบิโตขึน้ เดก็จะมคีวำมพร้อมและสำมำรถเรยีนรู้ 
ได้อย่ำงเต็มศักยภำพเมื่อเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ

แนวคิดโครงการ

เป้าหมาย 



49

งำนวิจัยด้ำนเศรษฐศำสตร์ชี้ให้เห็นอยำ่งชัดเจนวำ่ 
การพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัย (early childhood  
development) สามารถช่วยลดความแตกต่างด้าน
ทุนมนุษย์ตั้งแต่จุดเร่ิมต้นของชีวติ ซึ่งเป็นสำเหตุส�ำคัญ
ของควำมเหลื่อมล�้ำทำงเศรษฐกิจและสังคม อย่ำงไรก็ตำม
พบว่ำที่ผ่านมาความยากจนยังเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาเร่ืองน้ีในประเทศไทย กำรส�ำรวจสถำนกำรณ์
เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2559 ของ
ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ พบวำ่ เด็กอำยุระหวำ่ง 0-4 ปี 
ในประเทศไทยมำกกว่ำ 1 ใน 5 ไม่ได้อยู่กบัพ่อแม่ แม้พ่อแม่ 
ยังมีชีวิตอยู่ เนื่องจำกครอบครัวยำกจน ต้องท�ำมำหำ
เล้ียงชีพท้ังคู่ จึงต้องฝำกลูกไวก้ับปู่ย่ำตำยำยหรือสมำชิก
คนอื่นๆ ของครอบครัวในจังหวัดบ้ำนเกิด ส่ิงท่ีเกิดขึ้น คือ 
ผลกระทบเร่ืองภาวะไม่พร้อมเรียน รวมถึงการหลุด
ออกนอกระบบตั้งแต่วัยเยาว์ ในระยะยาวหากแกไ้ม่ได้  
เด็กกลุ่มน้ีก็จะเข้าสู่วัฏจักรความยากจนข้ามช่ัวคน 
เพราะเขา้ไมถ่งึการศึกษา หรือได้รับการศึกษาทีม่คีณุภาพ 
ต่างกัน เพื่อให้กำรพัฒนำกำรศึกษำเด็กปฐมวัยเป็นกำร
ลงทุนท่ีสำมำรถเพิม่ประสิทธิภำพด้ำนกำรผลติและลดควำม
เหลื่อมล�้ำดำ้นเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไปในระยะยำว  
(Heckman and et.al., 2010, 2013) กสศ. จึงได้ 
พัฒนำ “โครงกำรกำรพัฒนำคุณภำพเด็กปฐมวัยเพ่ือสรำ้ง
ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ” ท่ีมุ่งด�ำเนินงำนใน 3 วิธี
กำรหลักคือ

(1) กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
และส่งเสรมิให้เกิดกำรศกึษำวจิยัและพฒันำองค์ควำมรู ้
เพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และสรำ้งควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำ

(2) กำรพฒันำสถำนพัฒนำเดก็ปฐมวยั สังกดัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ ใน 2 รปูแบบ คอื ศนูย์อบรมเชงิปฏิบตักิำร 
ในสถำนท่ีจริง (On-site training center) และ
พัฒนำศักยภำพของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยตำม
มำตรฐำนสถำนพฒันำเดก็ปฐมวยัแห่งชำต ิพ.ศ. 2561 
ในจังหวัดต้นแบบของ กสศ.

(3) กำรศึกษำและวิจัยเพื่อพัฒนำข้อเสนอนโยบำยใน 
กำรจัดตั้งสถำบันต้นแบบฯ และกำรพัฒนำครูปฐมวัย

วธีิการ ผลการด�าเนินงาน
กสศ. ร่วมมือ 20 จังหวัด รุกช่วยเด็กปฐมวัยใน

ครอบครัวด้อยโอกาสมากกว่า 20,000 คน ยกระดับ
ต้นแบบ ศพด. 300 ศูนย์ และก้าวสู่การส�ารวจวจิัยที่มี
พ้ืนที่ทดลองเห็นผลจริง     

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 กสศ. จึงได้พัฒนำระบบ
ตัวอยำ่งเพื่อสรำ้งโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับกลุม่เด็ก
ปฐมวัย เพื่อท�ำงำนในประเด็นส�ำคัญดังนี้ 

1. กลไกจังหวัดเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำจ�ำนวน  
20 จงัหวัด ท�ำงำนเชงิรกุส�ำรวจเดก็ปฐมวยั ท่ีอยู่ในเกณฑ์ 
ผู้ขำดแคลนทุนทรพัย์ของ กสศ. เพือ่ให้ได้รบักำรดแูลใน 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จำกกำรคดักรองควำมยำกจนพบว่ำ มเีดก็ปฐมวยัท่ีต้อง 
ได้รับกำรช่วยเหลือ จ�ำนวน 21,136 คน ซึ่ง กสศ.  
จัดสรรเงินอุดหนุนจ�ำนวน 400 บำทตอ่คนต่อภำค 
กำรศึกษำ เพื่อให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กใช้ในกำรจัด
กิจกรรม หรือบริกำรเพิ่มเติมจำกส่วนท่ีรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้จัดสรรงบประมำณไว้ 

2. กำรพัฒนำสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ใน 2 รูปแบบ คือ 

• กำรพัฒนำศูนย์อบรมเชิงปฏิบัติกำรในสถำนท่ีจริง  
(On-site training center) เพื่อเป็นแหล่งถ่ำยทอด 
ควำมรู ้และสรำ้งทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ด้วยหลักสูตรไฮสโคปแก่ครูปฐมวัยทุกสังกัด โดยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 พัฒนำศูนย์อบรมฯ 5 ศูนย์  
ใน 5 ภูมิภำค 

• พัฒนำศักยภำพของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัดองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็ก 
ปฐมวัยแห่งชำติ พ.ศ. 2561 ด�ำเนินกำรใน 300 ศูนย์ 
ใน 17 จังหวัด

3. กำรพฒันำระบบสำรสนเทศของเดก็ปฐมวยัท่ีขำดแคลน 
ทุนทรัพย์ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมให้เกิด 
กำรวจิยั ตดิตำม และพฒันำชดุสิทธิประโยชน์ท่ีเหมำะสม 
ส�ำหรับเด็กปฐมวัยกลุ ่มนี้ โดยระบบสำรสนเทศ
จะแสดงให ้เ ห็นควำมเปลี่ ยนแปลงก ่อน-หลัง 
กำรจัดสรรเ งินอุดหนุน ท้ังอัตรำกำรมำเรียน  
พัฒนำกำรของ เด็ กปฐมวั ยตำมแบบประ เ มิน 
DSPM และน�้ำหนัก-ส่วนสูง ตลอดช่วงระยะเวลำ 
ที่รับบริกำรในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กดังกล่ำว
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4. ส�ำรวจสถำนะควำมพร้อมในกำรเขำ้สู ่ระบบกำร
ศึกษำของเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด โดยพัฒนำ
เป็นฐำนข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นถึงควำมพร้อมในกำร
เข ้ำเรียนต ่อระดับประถมศึกษำของเด็กปฐมวัย 
โดยใช ้ชุดเครื่องมือท่ีพัฒนำมำจำกชุดเครื่องมือ  
Measuring Early Learning and Quality and  
Outcomes (MELQO) (UNICEF et al., 2017) 
ครอบคลุมปัจจัยท้ัง 3 มิติคือ 1) ควำมพร้อมของ
เด็กปฐมวัย (readiness in the children)  
2) ควำมพร้อมของสถำนศกึษำ (school’s readiness  
for children) และ 3) ควำมพร้อมของครอบครัว 
(family’s readiness for children) รวมถึง 
ประเด็นควำมพร้อมในดำ้นรอยต่อระหวำ่งอนุบำล 
และประถมศึกษำ (transition) อีกด้วย โดยแล้วเสร็จ 
ใน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ศรีสะเกษ ระยอง 
กำญจนบุรี ภูเก็ต และมหำสำรคำม  

5. กำรพัฒนำฐำนข้อมูลเด็กปฐมวัยระยะยำว (Early 
Childhood Longitudinal Database) ด�ำเนิน
กำรร่วมกับสถำบันวิจัยเพื่อกำรประเมินและออกแบบ
นโยบำย มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย โดยเก็บขอ้มูล
ตั้งแต่ปี 2558 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในพ้ืนท่ีจังหวัด
มหำสำรคำมและกำฬสินธุ์ทุกปี ปัจจุบันกลุ่มตัวอยำ่ง 
มีจ�ำนวน 1,100 คน อำยุระหว่ำง 5 ถึง 8 ปี ซึ่งข้อมูล 
ชุดนี้ครอบคลุมทุกมิติของเด็กปฐมวัยรำยบุคคล 
ท้ังสภำพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน กำรศึกษำ 
และสุขภำพของเด็กปฐมวัย รูปแบบและพฤติกรรม 
กำรเลี้ยงดู รวมถึงรูปแบบและคุณภำพกำรเรียน 
กำรสอนของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ดังนั้นจึงเป็น 
ประโยชน์อยำ่งยิ่งต่อกำรศึกษำ วิจัย และพัฒนำ 
องค์ควำมรู ้เพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เพรำะ
กำรเก็บข้อมูลอย่ำงต่อเนื่องในกลุ ่มตัวอย่ำงเดิม  
จะช่วยให้สำมำรถประเมินผลกระทบของนโยบำย 
ต่ำงๆ ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัย น�ำไปสู่กำรก�ำหนด 
นโยบำยกำรศึกษำจำกหลักฐำนเชิ งประจั กษ ์  
(Evidence-based education policy) ซึ่งจะช่วย 
ให้ประเทศชำติสำมำรถจัดสรรงบประมำณได้อย่ำง 
มีประสิทธภิำพ

6. สนับสนุนสถำบันอุดมศึกษำให ้มี กำร วิจั ย เพื่ อ
พัฒนำข ้อเสนอในกำรปฏิรูประบบกำรผลิตและ
พัฒนำครูปฐมวัย ผู ้ดูแลเด็ก และครูผู ้ช่วย ได้แก่ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต และ
มหำวิทยำลัยหอกำรคำ้ไทย โดยข้อเสนอดังกลำ่ว
จะครอบคลุมถึงกำรพัฒนำระบบกำรผลิตครูปฐมวัย 
ระดับปริญญำตรี  ระบบกำรพัฒนำครูปฐมวัย 
ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยที่ประจ�ำกำรแล้ว และเมื่อน�ำไป
สู่กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือทดลองในสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวยัจรงิแล้ว จะได้พฒันำเป็นข้อเสนอเชงินโยบำยใน
ระดับต่ำงๆ ต่อไป

ผลการวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล 
ศาสตราจารย์ James J. Heckman แห่ง University  
of Chicago (Heckman and et.al., 2010, 2013) 
พบว่า การลงทุนในเด็กที่มีอายุน้อยกว่าจะน�าไปสู่ 
อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่า 7 - 12 เท่า การด�าเนินงาน 
ของ กสศ. จะช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ไมว่า่ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม สามารถพัฒนา
เด็กปฐมวัยทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาได้อย่างเหมาะสม ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และลดความเหลื่อมล�าด้าน
เศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไปในระยะยาว 
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ปี 2563 

(1) ขยำยผลกำรส�ำรวจควำมพร้อมในกำรเขำ้สู่ระบบกำร
ศึกษำของเด็กปฐมวัยไทยและพัฒนำเป็นฐำนข้อมูล
ควำมพร้อมในกำรเข้ำเรียนต่อระดับประถมศึกษำของ
เด็กปฐมวัย อีก 35 จังหวัด และจะครอบคลุม 76 
จังหวัด และ กทม. ภำยในปี 2565 

(2) วิเครำะห์ผลลัพธ์จำกฐำนข้อมูลเด็กปฐมวัยระยะยำว  
(Longitudinal Data-base) ท่ีด�ำเนินกำรรว่มกับ 
สถำบันวิจัยเพื่อกำรประเมินและออกแบบนโยบำย 
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย เพ่ือพัฒนำเป็นข้อเสนอ 
เชิงนโยบำยท่ีจะส่งผลกระทบส�ำคัญต่อกำรพัฒนำ
คุณภำพของเด็กปฐมวัยไทย

(3) พัฒนำศูนย์อบรมฯ เพิ่มเติมอีก 10 ศูนย์ครอบคลุม  
5 ภูมิภำค โดยมุ่งให้ศูนย์อบรมฯ เปน็แหล่งในกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้และทักษะกำรจดักำรเรยีนกำรสอนแบบ
ไฮสโคปแก่สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยทุกสังกัด 

(4) ยกระดับและจัดท�ำแนวทำงพัฒนำคุณภำพศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็ก สังกัด อปท. ในจังหวัดต้นแบบของ กสศ.  
และบูรณำกำรกำรท�ำงำนระดับพื้นท่ีร่วมกับ อปท.  
ต้นสังกัด

(5) น�ำผลกำรศึกษำวิจัย และขอ้เสนอเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
สถำบนัต้นแบบในกำรผลติและพฒันำครปูฐมวยั ครผูู้ช่วย  
และผู้ดูแลเด็กไปทดลองจริงในระดับพื้นที่

ก้าวต่อไป

“ปฐมวัยถือเป็นช่วงที่มีควำมส�ำคัญเป็นอับดับหนึ่ง 
ส�ำหรบักำรพฒันำคน แต่ควำมยำกจนท�ำให้เดก็จ�ำนวน 
ไม่น้อยถกูปล่อยปละให้อยู่กบัญำตผิู้ใหญ่ ขณะท่ีพ่อแม่ 
ต้องออกไปท�ำงำนรับจำ้งตำมสถำนท่ีตำ่งๆ ท�ำให้มี 
ควำมเส่ียงจะหลุดออกจำกระบบกำรศึกษำต่อไป
ในอนำคต กำรติดตำมเพื่อพำเด็กเหล่ำนี้เขำ้มำสู่ 
กำรศึกษำจะช่วยตัดวงจรไม่ให้เป็นปัญหำกับสังคม 
ในอนำคต และท่ีส�ำคัญศูนย์พัฒนำเด็กก่อนวัยเรียน 
ในปัจจุบนักมี็พัฒนำกำรอย่ำงด ีมีหลักสูตรท่ีได้มำตรฐำน 
ในกำรพฒันำเดก็ ไม่ใช่อย่ำงท่ีเคยถกูมองว่ำเป็นแค่ศนูย์
ฝำกเลีย้งเช้ำมำส่งเยน็รบักลบัเหมือนในอดตีอกีต่อไป”

“เรำลงพื้นท่ีติดตำมค้นหำเด็กลุ่มนี้เพื่อให้ควำม
ช่วยเหลือ เรำได้พบกับเด็กคนหนึ่ง อยู่ในสภำพบ้ำน
ท่ีใช้ไม้ผุมำต่อๆ กันพอให้อำศัยอยู่ได้ ไม่มีท่ีดินเป็น 
ของตัวเอง ดำ้นหลังบำ้นเป็นปำ่ พ่อท�ำงำนรับจำ้ง 
คนเดียวรำยได้ไม่มำกนัก แม่ไม่ได้ท�ำงำน เรำก็ชวนให้ 
เขำพำน้องมำท่ีศูนย์เมื่ออำยุครบ จำกเดิมท่ีติดแม่  
กลวัคนแปลกหน้ำ ปัจจบุนัน้องแพรวอำย ุ3 ปี 10 เดอืน  
เมื่อเขำ้มำท่ีศูนย์และเริ่มเห็นพัฒนำกำรท่ีดีขึ้นสดใส 
มำกขึ้น เด็กจบออกไปจำกท่ีนี่ไปเข้ำอนุบำลทุกคน 
จะมีควำมพร้อม ได้รับผลตอบรับจำกโรงเรียนท่ีอยู ่
ใกล้เคียงและรับเด็กของเรำรับไปเรียนต่อ เขำบอกว่ำ 
เด็กท่ีผ่ำนจำกท่ีศูนย์มีพัฒนำกำรไว สำมำรถเรียนรู้
ตอบสนองได้ดี พื้นฐำนดี”

ครูบังอร ตงสาล ี
หัวหน้าศูนย์พฒันาเด็กก่อนวยัเรียน 

ชุมชนบ้านคูคตพฒันา เขตมนีบุรี กรุงเทพมหานคร

เด็กจบออกไปจากที่น่ีไปเข้าอนุบาล  
ทุกคนจะมีความพร้อม

กรณีตัวอย่าง
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 “กำรศกึษำปฐมวยัถอืเป็นส่ิงส�ำคญั หำกได้รบักำรปลกูฝัง 
สิ่งที่ดีๆ เขำก็จะจดจ�ำ น�ำไปใช้ต่อยอดตอนโตขึ้น เรำก็ 
ต้องปลูกฝังพัฒนำกำรท่ีดีให้เขำในช่วงวัยนี้ เช่นเล่น 
ยังไงให้ได้ควำมรู้ เรียนยังไงให้มีควำมสุข คุณครูมี
ควำมสุข เดก็กมี็ควำมสุข เชือ่ว่ำเดก็ทุกคนท่ีจบจำกท่ีนี่
ไปจะไปเข้ำ ป.1 ได้ทุกคนแน่นอน แต่เป้ำหมำยท่ีส�ำคญั
คอืกำรท่ีเดก็จบจำกท่ีนีไ่ปจะเข้ำสังคมได้ สำมำรถอยู่กบั 
เพื่อนคนอื่นได้ ปฏิบัติหน้ำที่ภำรกิจของตัวเองได้”

 “ท่ีศนูย์จะไม่มกีำรตเีดก็ จะเกบ็เดก็ด้วยรอยยิม้ เสียงเพลง  
เพรำะเด็กแต่ละคนมีท่ีมำแตกต่ำงกัน เม่ือมำอยู่ท่ีนี ่
เรำก็อยำกให้เด็กรู้สึกมีควำมสุขท่ีสุด เด็กบำงคนมี
ปัญหำเพรำะพ่อแม่สมัยนี้สปอยล์ให้เล่นโทรศัพท์  
บำงคนกจ็ะมอีำกำรออทิสตกิเทียม ไม่ปฏสัิมพนัธ์กบัครู  
กบัเพ่ือนคนอืน่ พดูไม่ได้ วิง่อย่ำงเดยีว เรำกต้็องสอนให้ 
เขำเขำ้สังคม ต้องคอยเอำใจใส่ดูแล บำงคนถำ้อำกำร
หนกักต้็องแจ้งผู้ปกครองให้ไปรกัษำ หำกรกัษำเรว็กจ็ะ
แก้ไขง่ำย แต่บำงคนพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ยอมรับ เรำก็
ต้องใช้วธีิคยุอ้อมๆ หำกเขำยอมรบักค่็อยบอกให้พำไป
หำหมอ แต่ก็มีบำงคนไม่ยอมรับ บำงเคสก็บอกไม่ว่ำง 
ไม่มีเวลำ” 

ชริวรรณ หงษ์ทอง  
ครูผู้ดูแลเด็กผู้มทีักษะ ศพด. นครนนท์ 12

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ กสศ.

ที่ศูนย์จะไม่มีการตีเด็ก 
จะเก็บเด็กด้วยรอยยิ้ม
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5
โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส�าหรับนักเรียน
ในพ้ืนที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น)
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โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส�าหรับ
นักเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น)
5

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน ม.ปลาย ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครูในพ้ืนที่ห่างไกล  
       และโรงเรียนที่ดูแลเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ปฏริปูกระบวนกำรผลิตครอูย่ำงมส่ีวนร่วม สร้ำงครขูอง
ชุมชน เพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำในโรงเรียนห่ำงไกล

แนวคิดโครงการ

ปัจจุบันมีโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัดส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรกำรศกึษำขัน้พ้ืนฐำน (สพฐ.) ประมำณ 2,000 แห่ง  
ที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลซึ่งไม่อำจจะควบรวมได้ เช่น โรงเรียน
บนพืน้ท่ีสูงตำมแนวชำยขอบ หรอืตัง้อยู่บนเกำะแก่ง จ�ำเป็น
ต้องได้รับกำรดูแลเพื่อให้ด�ำรงอยู่ต่อไป (Protected 
School หรอื Standalone) เพือ่สร้ำงโอกำสทำงกำรศกึษำ 
ให้แก่เยำวชน และคนในชุมชนท้องถิ่น โรงเรียนเหล่ำนี้
ยังขำดแคลนครูโดยเฉพำะครูท่ีสอนระดับประถมศึกษำ
เนื่องจำกกำรจัดสรรทรัพยำกร และกำรกระจำยของครูท่ี
ยังไม่เพียงพอ รวมถึงระบบกำรผลิตและพัฒนำครูท่ียังไม่
ตอบสนองกับควำมต้องกำรได้อย่ำงแท้จรงิ เรื่องนีเ้ป็นหนึง่
ในปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำ  

วธีิการ

จึงเป็นท่ีมำของโครงกำรครูรัก(ษ์)ถิ่น ทุนสร้ำงโอกำส
ส�ำหรับนักเรียนจำกครอบครัวท่ีขำดแคลนทุนทรัพย์ท่ีมี 
ผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู 
ได้เรยีนครจูนจบปรญิญำตรอีย่ำงมีคณุภำพ มทัีกษะควำมพร้อม 
ส�ำหรับกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และมีสมรรถนะของ 
นักพัฒนำชุมชน ปีละประมำณ 300 คน ศึกษำจนจบ 
ตำมหลกัสูตร และได้รบักำรบรรจเุป็นครรูุ่นใหม่ในโรงเรยีน
ขนำดเล็กพืน้ท่ีห่ำงไกลซึง่เป็นบ้ำนเกิดของตนเอง ซึง่จะช่วย
ลดควำมเหลื่อมล�้ำในเชิงคุณภำพกำรศึกษำใหก้ับโรงเรียน
ในพื้นท่ีห่ำงไกล (Protected School/Standalone) 
ประมำณ 2,000 แห่ง ภำยในระยะเวลำ 10 ปี จะท�ำให้มี
ครูเพียงพอต่อควำมต้องกำร

ครรูกั(ษ์)ถิน่เป็นควำมร่วมมอืระหว่ำง กสศ. และ 5 หน่วยงำน 
ประกอบด้วย กระทรวงศกึษำธิกำร กระทรวงกำรอดุมศกึษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส�ำนักงำนเลขำธกิำรคุรุสภำ 
โดยได้มีบนัทึกข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำง 6 หน่วยงำนหลกั 
ในระดับนโยบำยร่วมผลิตและพัฒนำครูรุ่นใหม่ 

ส�ำหรับวิธีกำรท�ำงำนมีรำยละเอียดดังนี้ 

• กสศ. จะท�ำงำนร่วมกบัสถำบนัอดุมศกึษำท่ีเปิดสอนหลักสูตร 
ระดับปริญญำตรี คณะครุศำสตร์ คณะศึกษำศำสตร ์
ท่ีผ่ำนกำรคดัเลอืกอย่ำงน้อย 10 แห่งในลกัษณะเครอืข่ำย 
ร่วมพัฒนำ โดยสถำบนัจะมีบทบำทในกำรคดัเลือกผู้รบัทุน 
ร่วมกับโรงเรียนและผู้แทนชุมชน ให้ได้จ�ำนวนอย่ำงน้อย 
ปีละ 300 คน ตำมเกณฑ์กำรพจิำรณำซึง่ประกอบไปด้วย
คณุสมบตัด้ิำนเศรษฐกิจและสังคม ด้ำนผลกำรเรยีน และ
ด้ำนทัศนคติ

• โครงกำรนี้ยังสนับสนุนให้สถำบันผลิตและพัฒนำครู
เกิดกำรปรับกระบวนกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรม 
สรำ้งเสริมควำมเป็นครูเพื่อให้ได้บัณฑิตครูคุณภำพตำม
เป้ำหมำย สอดคล้องบริบทโรงเรียนในพื้นที่ห่ำงไกล 
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1. ช่วยลดควำมเหลื่อมล�้ำและเพิ่มโอกำสทำงกำร
ศึกษำให้แก่ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกำส 
ทำงกำรศึกษำ ให้มีโอกำสเรียนครูจนจบกำรศึกษำ 
ระดบัปรญิญำตรอีย่ำงมคีณุภำพ เพือ่กลบัไปท�ำงำน 
ในโรงเรียนพื้นท่ีห่ำงไกล (Protected School/ 
Standalone) ลดอัตรำกำรโยกย้ำย และ 
กำรขำดแคลนครูปีละ 300 คน ต่อเนื่อง 5 ปี  
(2563 – 2567 รวม 1,500 คน)

2. สถำบนัอดุมศกึษำ 11 แห่ง เกิดกำรปรบักระบวนกำร
เรยีนกำรสอน และกิจกรรมเสรมิสร้ำงควำมเป็นครู  
เ พ่ือให ้ได ้บัณฑิตครูคุณภำพตำมเป ้ำหมำย 
สอดคล้องบริบทโรงเรียนในพื้นที่ห่ำงไกล และเกิด
เป็นเครือขำ่ยสถำบันอุดมศึกษำท่ีเข้มแข็ง ในกำร
ร่วมยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของประเทศ

3. เกิดกำรขับเคลื่อนกำรท�ำงำนโดยกำรน�ำผลกำร
ศึกษำ ค้นควำ้ วิจัยในประเด็นตำ่งๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ท้ังในและต่ำงประเทศ มำใช้เป็นแนวทำงของกำร
ออกแบบกำรด�ำเนินโครงกำร ก�ำหนดทิศทำงของ
กำรพัฒนำหลักสูตรและกิจกรรมของกำรผลิตและ
พัฒนำครู

เป้าหมาย
1. เกิดควำมร่วมมือของภำคีเครือข่ำยร่วมด�ำเนินกำรผลิต

และพัฒนำครูรุ่นใหม่ ท้ังในระดับนโยบำยและระดับ
ปฏบิตักิำร โดยมเีครอืข่ำยมหำวทิยำลยั 11 แห่ง ได้รบักำร
คัดเลือกให้ร่วมด�ำเนินกำรผลิตและพัฒนำครูรัก(ษ์)ถิ่น 
รุ่นท่ี 1 ในสำขำท่ีมีควำมต้องกำรและจ�ำเป็นเร่งด่วน  
2 สำขำ คือ 

 1)  สำขำวชิำประถมศึกษำ และ 

 2) สำขำวชิำปฐมวัย 
   ซึง่เป็นลกัษณะกำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่ง ประกอบด้วย

มหาวทิยาลัย

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย      

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่       

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก�ำแพงเพชร   

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม   

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย              

มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์                 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี       

มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ             

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี    

หลักสูตร

ปฐมวัย

ประถมศึกษำ

ปฐมวัย

ประถมศึกษำ

ปฐมวัย

ประถมศึกษำ

ปฐมวัย

ปฐมวัย

ปฐมวัย

ประถมศึกษำ

ปฐมวัย

ผลการด�าเนินงาน

โดยได้มีบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ ระหวำ่ง 11 
มหำวิทยำลัยท่ีได้รับคัดเลือก ในกำรเข้ำร่วมเป็นสถำบัน
ผลิตและพัฒนำครูในโครงกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ
ส�ำหรับนักเรียนในพ้ืนท่ีห่ำงไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนำ
คุณภำพโรงเรียนของชุมชน 
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1. กำรค้นหำ คดักรอง และคดัเลอืกนกัเรยีนในพืน้ท่ีห่ำงไกล 
และด้อยโอกำสเรยีน เพือ่ให้ทุนกำรศกึษำส�ำหรบัศกึษำ
ต่อในคณะครุศำสตร์และคณะศึกษำศำสตร์ รุ ่นท่ี 1 
จ�ำนวน 328 คน ครอบคลุมพื้นที่ 45 จังหวัด

2. สนับสนุนสถำบันอุดมศึกษำ 11 แห่ง พัฒนำหลักสูตร
กิจกรรมเสริมศักยภำพ (Enrichment Program) 
ท่ีเหมำะสมส�ำหรับนักศึกษำผู ้รับทุนในโครงกำรครู 
รัก(ษ์)ถิ่น เพื่อให้นักศึกษำครูมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มทัีกษะท่ีจ�ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 สอคคล้องกบั
ควำมต้องกำรของชมุชน และมจีติวญิญำณควำมเป็นครู

3. กำรค้นหำสถำบนัผลติและพฒันำคร ูจ�ำนวน 10 สถำบนั  
เพือ่ด�ำเนนิกำรร่วมผลติและพฒันำครรูุ่นใหม่ ในรุ่นท่ี 2 
ที่จะเข้ำศึกษำต่อในปีกำรศึกษำ 2564

4. กำรพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมโรงเรียนปลำยทำง 
ที่มีอัตรำบรรจุข้ำรำชกำรครูในปี 2567 และ ปี 2568  
ซึง่เป็นโรงเรยีนท่ีจะรองรบัครรูุ่นใหม่ใน รุ่นท่ี 1 และ รุ่นท่ี 2  
อย่ำงต่อเนื่อง

5. สนับสนุนให้เกิดกำรวิจัย ติดตำม ประเมินผล และถอด
บทเรียนกำรด�ำเนินงำนโครงกำร ของกำรผลิตและ
พัฒนำครูรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 เพื่อน�ำ
มำพัฒนำแนวทำงกำรด�ำเนนิงำน

ก้าวต่อไป2. เครือขำ่ยมหำวิทยำลัยท้ัง 11 สถำบัน จะร่วมมือกับ 
กสศ. ยกระดับหลักสูตรกำรผลิตครูใน 4 เรื่อง ได้แก่

 1)  กำรพัฒนำรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรศึกษำท่ี 
 เหมำะสมกับโรงเรียนขนำดเล็กในถิ่นทุรกันดำร

 2) กำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำจิตส�ำนึกควำมเป็นครู 
 และทักษะกำรท�ำงำนโดยใช้ชุมชนเป็นฐำนส�ำหรับ 
 นักศึกษำครูผู้รับทุน

 3) รปูแบบกำรให้ค�ำปรกึษำ ช่วยเหลอืดแูลระบบหอพกั  
 และกิจกรรมเสริมสรำ้งควำมเป็นครู ส�ำหรับ 
 นักศึกษำครูผู้รับทุนตลอด 4 ปี

 4) กระบวนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู และระบบ 
 นิเทศทำงกำรศึกษำทำงไกลส�ำหรับนักศึกษำครู 
 ผู้รับทุน

3. กสศ. สนบัสนนุทีมวชิำกำรเพือ่พฒันำคณุภำพกำรเรยีน
กำรสอน กำรเตรยีมควำมพร้อมของโรงเรยีนปลำยทำง
ท้ัง 282 แห่งควบคู่กันไปด้วยตั้งแต่ในปีแรกนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับโครงกำรและรองรับกำรท�ำงำนของครูรุ่น
ใหม่ได้ตำมเป้ำประสงค์ของโครงกำรซึง่ถอืเป็นส่วนหนึง่
ของภำรกิจเพื่อปฏิรูปกำรศึกษำ 

4. เกิดระบบฐำนข้อมูลครูรัก(ษ์)ถิ่น ส�ำหรับเก็บข้อมูล 
นกัเรยีนผูร้บัทุน และตดิตำมกำรท�ำงำนของมหำวทิยำลัย  
11 แห่งที่ร่วมผลติและพัฒนำครู

 1)  วำงแผนกำรค้นหำ คัดกรอง และคัดเลือกนักเรียน 
 ยำกจนด้อยโอกำสในพ้ืนท่ีห่ำงไกลส�ำหรบักำรศกึษำ 
 ต่อในคณะครุศำสตร์และคณะศึกษำศำสตร์ 

 2) สนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำโรงเรียนปลำยทำงท่ีม ี
 อตัรำบรรจขุ้ำรำชกำรครใูนปี 2567 ครอบคลมุพืน้ท่ี  
 45 จังหวัด จ�ำนวน 282 โรงเรียน  

ครูรัก(ษ์)ถิ่นเป็นโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล�า
ด้านการศึกษาในโรงเรียนพ้ืนที่ห่างไกล และปลายทาง
จะเกิดเป็นเครือขา่ยสถาบันอุดมศึกษาที่เข้มแข็ง ในการ
ร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ
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ส่องแนวทางเจียระไน "ครูรัก(ษ์)ถิ่น" 
จาก 'เด็กม้งยากไร้' สู่  'ครูดอยหัวใจนักพัฒนา'

“โรงเรยีนเปิดโอกำสทำงกำรศกึษำให้เดก็ๆ ในพืน้ท่ี
มำโดยตลอด เพรำะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชำยแดน
ห่ำงไกล เดก็ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ำม้ง และมฐีำนะยำกจน 
ซึ่งตั้งแต่ร่วมโครงกำรกับ กสศ. ก็ได้เข้ำไปมีส่วนร่วม
ตั้งแตก่ำรวำงแผน และประสำนงำนโดยมอบหมำย 
“ครูแนะแนว” ของโรงเรียนไปให้ควำมรู้แก่เด็กในชั้น
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 ท่ีมีฐำนะยำกจนและมีใจอยำกเป็น
ครใูห้มำสมคัรกนัเยอะๆ เพรำะนีค่อืโอกำสท่ีดทีำงกำร
ศึกษำส�ำหรับเด็กชำยขอบ

ส่ิงท่ีทำงโรงเรียนคำดหวัง คือ อยำกเห็นเด็กท่ี
เขำ้ร่วมโครงกำร เรียนจบออกมำแล้วกลับมำเป็นครู
ท่ีดีของโรงเรียน และกลับมำพัฒนำชุมชนของตัวเอง 
อยำกให้จดักิจกรรมดีๆ  ปลกุจิตส�ำนกึสำธำรณะแก่เดก็
ระหว่ำงอยู่ในมหำวทิยำลัย ส�ำหรับ กสศ. ก็อยำกให้มี
โครงกำรดีๆ แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพรำะยังมีเด็กที่ขำด
โอกำสทำงกำรศึกษำในพื้นที่ชำยขอบแบบนี้อีกมำก”

นายศักดิ์ดนัย พฤกษ์เจริญ
ผู้อ�านวยการโรงเรียนป่าไมอุ้ทิศ 4 ในฐานะ 1 ใน 282 โรงเรียน 

ที่นักศึกษาทุนจะบรรจุเป็นครูรัก(ษ์)ถิ่น

ปลูกจิตส�านึกสร้างครูชุมชน
“โครงกำรครูรัก(ษ์)ถิ่น กสศ. ไม่ได้ผลิตครูให้กลับมำ

เป็นครูในโรงเรียนอย่ำงเดียว แต่ต้องกำรให้กลับมำเป็นครู
ของชุมชน ดังนั้นกำรมีส่วนร่วมของชุมชนจึงมีควำมส�ำคัญ 
เพรำะหำกชมุชนอยำกป้ันเดก็ให้เป็นอย่ำงไร ชมุชนสำมำรถ
เข้ำมำมีส่วนร่วม ผ่ำนกำรท�ำงำนกบัสถำบนัผลติและพัฒนำ
ครูได้ทุกขั้นตอน นับเป็นมิติใหม่ของกำรพัฒนำครูรุ่นใหม่” 

ผศ.ดร.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล  
ผู้จัดการโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 

เส้นทางเจียระไนครูรัก(ษ์)ถิ่น

กรณีตัวอย่าง
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ครูกลับมาสอนที่บ้านเกิด 
แรงบันดาลใจส�าคัญของท้องถิ่น

รอยยิม้ ท่ำทีร่ำเรงิเป็นมติรของเดก็ๆ และควำมตัง้ใจ 
มำเรียนจนอัตรำกำรขำดเรียนด้วยสำเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่
กำรลำป่วยมตีวัเลขเป็นศนูย์ เป็นหลกัฐำนเชงิประจักษ์ 
ท่ีเห็นได้จำกโรงเรียนในสังกัดกองก�ำกับกำรต�ำรวจ
ตระเวนชำยแดน (ตชด.) บ้ำนห้วยสลุง อ.แม่ระมำด 
จ.ตำก

ส่ิงท่ีกลำ่วมำ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญท่ีเกิดข้ึน แต่เป็น 
ควำมส�ำเรจ็ในกำรจดักำรท่ีเกิดจำกกำรร่วมแรงร่วมใจ 
ของคร ูนกัเรยีน ผู้ปกครองและทุกๆ คน ในโรงเรยีนแห่งนี้  
ท่ีค่อยๆ ถักทอภำพของโรงเรียนในฝันข้ึนมำร่วมกัน  
แต่ส่ิงเหลำ่นี้อำจจะเกิดข้ึนยำก หำกขำดหัวเรือหลัก
อย่ำง ด.ต.หญิง วิไล ธนวิภำศรี ครูใหญ่โรงเรียน ตชด. 
บ้ำนห้วยสลุง คอยก�ำกับทิศทำง

“เหตผุลส�ำคญัของกำรท�ำงำนได้อย่ำงเข้ำใจธรรมชำต ิ
ของเดก็ในพืน้ท่ีและชมุชนนัน้มำจำกกำรเป็นคนในพืน้ท่ี 
เป็นครู ตชด. ที่ได้กลับมำท�ำงำนในบ้ำนเกิดตัวเอง”  

ด.ต.หญิง วไิล ธนวภิาศรี  
ครูใหญ่โรงเรียน ตชด. บ้านห้วยสลุง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ กสศ.

"ครูนี" และ "ครูยู" ผู้อุทิศตนเพ่ือให้เด็กๆ ในพ้ืนที่ ได้กลับมา 
มีโอกาสที่ดีอีกคร้ัง

“ข่ำวท่ีถูกเสนอออกไปนั้นส่ังสมยำวนำนพอจะ
ท�ำให้ภำพลักษณ์ของ อ.ศรีสำคร ดูนำ่กลัวส�ำหรับคน
ภำยนอก แต่ในฐำนะครคูนหนึง่ท่ีเตบิโตขึน้จำกกำรเป็น 
นักเรียนท่ีนี่ ควำมยำกจนด้อยโอกำสของเด็กๆ คือ 
ส่ิงท่ี “นำ่กลัวยิ่งกวำ่” และนั่นคืออุปสรรคของกำร
พัฒนำชุมชนที่แท้จริง”

ครูสุนิดา อุมา หรือ ‘ครูนี’ ครโูรงเรยีนบ้ำนคอลอกำเว  
อ.ศรีสำคร จ.นรำธิวำส เป็นคนที่นี่ตั้งแต่เกิด เริ่มเรียน
หนังสือท่ีโรงเรียนบ้ำนคอลอกำเวแห่งนี้ พอจบ ป.6 
จึงย้ำยไปเรียนท่ียะลำจนจบเอกครูจำกมหำวิทยำลัย
รำชภัฏยะลำ จำกนั้นได้งำนเป็นครูสอนในโรงเรียน
เอกชนแห่งหนึง่ใน อ.รำมนั จ.ยะลำ เป็นเวลำ 3 ปี พอถงึ 
เวลำสอบบรรจุ เธอก็ตัดสินใจกลับมำสอนที่นี่

“ตอนเรำเรยีนท่ีนีค่รเูขำท�ำให้เรำมองเห็นเป้ำหมำย
ชีวิต ท�ำให้เรำมีแรงพยำยำมเรียนจนส�ำเร็จ จำกวันนั้น 
เรำเลยรู ้สึกวำ่ไม่มีอำชีพไหนท่ีเปลี่ยนแปลงผู้คนได้
เท่ำกับกำรเป็นครู เพรำะท่ีเรำเป็นอยำ่งทุกวันนี้ได้ก็
เพรำะมีครูท่ีดีมำก่อน ทุกวันนี้เหตุกำรณ์รุนแรงตำ่งๆ 
เงียบเสียงลงไปแล้ว แต่มันเหมือนเป็นภำพจ�ำว่ำชมุชน
ของเรำไม่ปลอดภัย นำนครั้งจึงจะมีคนจำกพื้นท่ีอื่นๆ 
มำท่ีนี ่ครสู่วนหนึง่ท่ีบรรจเุข้ำมำแล้วเขำกอ็ยู่กนัไม่นำน  
จะมีก็แตค่นในพื้นท่ีเรำเองท่ีพร้อมจะปักหลักท�ำงำน 
เพรำะเรำมองว่ำชุมชนนี้คือบ้ำน คือครอบครัวของ
พวกเรำ”



59

6
โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ
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6
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน ม.ปลาย/ปวช. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ

โครงกำรทุนพัฒนำเต็มศักยภำพสำยอำชีพ เป็นทุน 
ส่งเสรมิโอกำสทำงกำรศกึษำของ กสศ. เพือ่ค้นหำคดัเลอืก
พฒันำเดก็เยำวชนท่ีเรยีกว่ำ ‘เดก็ช้ำงเผอืก’ ท่ีมำจำกพืน้ฐำน 
สำยอำชีพให้มีโอกำสได้เรียนต่อในระดับปริญญำตรี 
ปริญญำโท และปริญญำเอก เพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำ
ทำงกำรศึกษำ คือเปดิโอกำสปฏิรูปให้เด็กท่ียำกจนท่ีสุด 
20 % แรกของประเทศได้เรียนต่อสูงขึ้น เป็นกำรเสริมเด็ก
ช้ำงเผือกให้ก้ำวไกลด้วยทุนพัฒนำเต็มศักยภำพสำยอำชีพ 
เรียนจนจบปริญญำเอก

งำนศกึษำขององค์กำรเพือ่ควำมร่วมมอืและกำรพัฒนำ
ทำงเศรษฐกิจ หรอื OECD พบว่ำประเทศไทยมีกลุ่มนกัเรยีน
ช้ำงเผือกท่ีมีฐำนะยำกจนกลุ่มลำ่งสุด 25% ของประเทศ 
แต่สำมำรถท�ำคะแนนได้อยู่ในกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด 25% 
ของประเทศ โดยประเทศไทยมีเด็กช้ำงเผือกกลุ่มนี้จ�ำนวน 
13% ของเดก็ในกลุ่มเศรษฐฐำนะล่ำงสุด (bottom 25%) หรอื  
6,111 คน ซึ่งสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยโออีซีดีซึ่งมี 11.3% ซึ่งหำก
เด็กกลุ่มนี้ไม่ได้รับโอกำสสนับสนุนกำรเรียนต่อ จะมี 
แนวโน้มหลดุออกนอกระบบกำรศกึษำ หรอืได้รบักำรศกึษำ
ท่ีไม่สำมำรถแสดงศักยภำพหรือได้รับกำรพัฒนำอย่ำง 
เต็มท่ี นับเป็นกำรสูญเสียทรัพยำกรมนุษย์ท่ีส�ำคัญของ 
ประเทศ สอดคล้องกับข้อมูลเด็กและเยำวชนด้อยโอกำส 
มีโอกำสศึกษำต่อระดับสูงเพียงร้อยละ 5 หรือ 8,000 คน
ต่อรุ่นเทียบกับค่ำเฉล่ียของประชำกรประเทศท่ีมีโอกำสถึง 
ร้อยละ 30 

แนวคิดโครงการ  

วธีิการ 
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จำกข้อเท็จจริงดังกลำ่ว จึงเป็นท่ีมำของโครงการทุน
พัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ซึง่ตัง้อยู่บนหลกักำรส�ำคญั  
4 เรื่อง ได้แก่ 

1.  ส่งเสริมโอกาสทางศึกษาตอ่เตม็ศักยภาพให้กบักลุ่ม 
เป้าหมายผูใ้กล้จบ ปวส. หรืออนุปริญญาสาย
อาชีพใหไ้ด้รับโอกาสทางศึกษาและการพัฒนาต่อ
เต็มศักยภาพอย่างต่อเน่ือง ระดับปริญญาตรีถึง
ปริญญาเอก โดยต้องเป็นเยำวชนท่ีมีผลกำรเรียน 
ดเียีย่ม มคีวำมสำมำรถพเิศษ โดยเฉพำะด้ำนนวตักรรม
และเทคโนโลยี และมีเจตคติท่ีดีต่อสำยอำชีพแต่
ขำดแคลนทุนทรพัย์และด้อยโอกำสตำมเกณฑ์ของ กสศ. 

2. เสริมสร้างสมรรถนะของก�าลังคนเพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการสายอาชีพ โดยสาขาที่ส่งเสริม 
จะเป็นสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการและ 
พัฒนาก�าลังคนของประเทศ โดยฉพำะในสำขำ 
ท่ีเป็นกลุม่ New Growth Engine (กลุ่ม First 
S-curve และกลุ่ม New S-curve) เทคโนโลยี
ดิจิทัล และสำขำท่ีขำดแคลนและเป็นท่ีต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน

3. การส่งเสริมให้ภาคเอกชนหรือภาคประกอบการ 
มีส่วนร่วมในการลงทุนในลักษณะ co-funding 
โดยสำมำรถท�ำในรูปแบบกำรใช้โจทย์ศึกษำวิจัยจำก
ภำคเอกชนหรือผู้ประกอบกำรในกำรท�ำโครงงำน/วิจัย
ของนักศึกษำทุน มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ 
หรือกำรประยุกต์ใช้งำนแบบใหม่ร่วมกันระหว่ำงภำค
เอกชนหรือผู้ประกอบกำรและนักศึกษำทุน จำกกำร
ศึกษำวิจัยสู่ภำคกำรผลิต และภำคบริกำร เป็นกำรเพิ่ม
มูลค่ำของโครงกำร โดยภำคเอกชนหรือภำคผู้ประกอบ
กำรร่วมลงทุนทำงกำรศึกษำ

4. การพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และ 
ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ในการ 
บ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนกลุ่ม 
เป้าหมาย ผ่านกิจกรรมเสริมคุณภาพ อำท ิโครงงำน  
(Project-based learning) กำรเรียนรู้แลกเปลี่ยน 
ประสบกำรณ์และกำรฝึกงำน (Internship/Attachment)  
จำกประสบกำรณ์จรงิของพีเ่ลีย้ง และภำคผู้ประกอบกำร  
เพือ่เสรมิสร้ำงควำมเชีย่วชำญในสำยงำน เป็นกำรสร้ำง
ก�ำลังคนที่มีควำมรู้และทักษะวิชำชีพ

ทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ จะให้สถำบันกำร
ศกึษำเป็นผู้เสนอชือ่ผู้รบัทุน โดยสำมำรถเสนอชือ่นกัศกึษำ
ผู้รับทุนสำขำละไม่เกิน 2 คน สถำบันกำรศึกษำท่ีสำมำรถ
เสนอชื่อได้ ได้แก่ สถำบันท่ีมีนักศึกษำก�ำลังศึกษำระดับ
ปริญญำตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอนในปีกำรศึกษำ 
2562 ในสำขำที่ก�ำหนด ได้แก่

1) สำขำท่ีเป็นเปำ้หลักในกำรพัฒนำประเทศ ได้แก่
อุตสำหกรรมท่ีมีศักยภำพ (First S-Curve) 
อตุสำหกรรมยำนยนต์ใหม่ อตุสำหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ 
อัจฉริยะ อุตสำหกรรมกลุ่มรำยได้ดีและอุตสำหกรรม 
กำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพ อุตสำหกรรมกำรเกษตรและ 
เทคโนโลยีชีวภำพ และอุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำร  
อุตสำหกรรมอนำคต (New S-Curve) หุ่นยนต์ 
เพื่ออุตสำหกรรม อุตสำหกรรมกำรบินและโลจิสติกส์ 
อุตสำหกรรมดิจิทัล อุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร

2) สำขำด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี (STEM) และ
เทคโนโลยีดิจิทัล
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ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 อยู่ระหว่ำงกำรสรรหำ
นักศึกษำท่ีมีศักยภำพและควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีก�ำลัง
ศึกษำอยู ่ในระดับปริญญำตรีในหลักสูตรต่อเนื่องหรือ 
เทียบโอนของสำขำวิชำชีพท่ีสำมำรถศึกษำต่อในระดับ
ปริญญำโทและปริญญำเอก จ�ำนวน 40 ทุน  

กระบวนกำรสรำ้งกำรมีส่วนร่วมของมหำวิทยำลัยและ
ภำคเอกชน เพือ่ให้นกัศกึษำทุนได้รบักำรบ่มเพำะและพฒันำ
ควำมสำมำรถเป็นเลศิอย่ำงต่อเนือ่ง เช่น กำรพฒันำหลกัสูตร
นวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อรองรับกำรพัฒนำเทคโนโลยีและ 
อตุสำหกรรมในอนำคต กำรรบันกัศกึษำฝึกงำน/เข้ำท�ำงำน 
และกำรระดมทุนในลักษณะ Co-funding รวมถงึกำรวจัิย  
ติดตำม และประเมินผลของนักศึกษำทุนรุ่นแรก ท้ังเชิง
ปริมำณและเชิงคุณภำพ 

• ส่งเสริม สนับสนุนเยำวชนท่ีมีศักยภำพและควำม
สำมำรถพเิศษแต่ขำดแคลนทุนทรพัย์และด้อยโอกำส
ให้ได้รับกำรพัฒนำและโอกำสทำงกำรศึกษำต่อ 
เต็มศักยภำพต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญำตรีขึ้นไป 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกำรผลิตและพัฒนำก�ำลังคน
สำยอำชพีท่ีตอบสนองต่อกำรขบัเคลือ่นประเทศตำม
นโยบำยประเทศไทย 4.0

• ส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษจำกกลุ่มอำชีวศึกษำ
ให้ได้ใช้ทักษะและพัฒนำตนเองเป็นผู้เชี่ยวชำญ/
บุคลำกรชั้นน�ำของประเทศจำกระบบกำรศึกษำ 
ระดบัสูง โดยจะเกิดผลกระทบในกำรพฒันำเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ

• ส่งเสริมให้เห็นถึงโอกำสทำงกำรศึกษำและกำร
พัฒนำทำงด้ำนสำยอำชีพ/อำชีวศึกษำว่ำมีโอกำส 
ก้ำวหน้ำในกำรศึกษำต่อระดับสูง (กำรเป็น role 
mode)

เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

ก้าวต่อไป
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7
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง
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7
กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนที่ดูแลเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครูในพ้ืนที่ห่างไกลและ  
 ครูผู้ดูแลเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นักเรียนในระบบการศึกษา 
 ภาคบังคับ

โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง

• TSQP โมเดลปฏิรูปคุณภำพกำรศึกษำด้วยพลังของ 
ทุกคนในโรงเรียน แม้ห่ำงไกลก็ไม่เหลื่อมล�้ำ

แนวคิดโครงการ  

 คณุภำพกำรศกึษำของประเทศไทยยงัคงมคีวำมเหล่ือมล�ำ้ 
ด้ำนควำมรู้ระหว่ำงนักเรียนในเมืองกับนักเรียนในชนบท
ท่ีต่ำงกันเกือบ 2 ปีกำรศึกษำ เนื่องมำจำกคุณภำพของ
โรงเรยีนท่ีไม่เท่ำกนั มคีวำมแตกต่ำงท้ังในด้ำนงบประมำณ
และทรัพยำกร

ท่ีผ่ำนมำกำรพัฒนำคุณภำพครูและโรงเรียนเพื่อแก้
ปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำในประเทศไทย 
มโีครงกำรวจิยัทดลองท่ีเป็นทุนเดมิของ กสศ. และหน่วยงำน 
ท่ีเกีย่วข้องกบักำรศกึษำ ซึง่เห็นผลเป็นรปูธรรมและสำมำรถ
น�ำมำเป็นต้นแบบขยำยผลได้ พบว่ำกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ด้วยวิธีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรบริหำรเพียงมิติใด
มิติหนึ่ง ไม่สำมำรถท�ำให้กำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนเกิด

วธีิการ 

ผลส�ำเร็จได้ เนื่องจำกไม่น�ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลงกำรเรียน
กำรสอนในห้องเรยีนอย่ำงแท้จรงิ กำรปฏริปูจ�ำเป็นต้องเกิด
กำรพัฒนำร่วมกันทั้งในมิติของกำรเรียนรู้ในห้องเรียนและ
โรงเรียนท้ังระบบ จนสำมำรถสร้ำงกลไกท่ีเข้มแข็งในกำร
พัฒนำคุณภำพโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่องด้วยตนเองได้ 

กสศ. และ สพฐ. จึงได้ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือโครงกำรพัฒนำครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง (Teachers & School  
Quality Program : TSQP) เพื่อพัฒนำโรงเรียน
ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำขนำดกลำงสังกัด สพฐ.  
ในชนบทท่ีมีเด็กและเยำวชนซึ่งขำดแคลนทุนทรัพย์หรือ 
ด้อยโอกำสอยู่อย่ำงหนำแน่น ให้เป็นโรงเรยีนท่ีสำมำรถพัฒนำ 
คุณภำพตนเองได้ท้ังดำ้นกำรบริหำรจัดกำร และดำ้นกำร 
จดักำรเรยีนกำรสอนในระดบัชัน้เรยีน เพือ่ลดควำมเหลือ่มล�ำ้ 
ทำงกำรศึกษำในมิติของคุณภำพโรงเรียนและครู

โครงกำร TSQP จะเป็นกำรพัฒนำครูท้ังโรงเรียน
ท่ีสอดคล้องกับทิศทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำท้ังในระดับ
นำนำชำตแิละของประเทศไทย ตำมหลกักำรศกึษำวจิยัและ
พัฒนำโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) 
โดยเสริมจุดเน้นไปยังกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนใน 
ชั้นเรียนซึ่งใช้โรงเรียนเป็นฐำน (School based) 

กสศ. สนบัสนนุกำรท�ำงำนของโรงเรยีนโดยมทีีมพีเ่ลีย้ง 
จำก 5 เครือขำ่ยให้ค�ำปรึกษำ แนะน�ำเทคนิคกระบวนกำร 
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ตำมบริบทของพื้นที่อย่ำงใกล้ชิดในประเด็นส�ำคัญดังนี้  

(1) สนับสนุนให้โรงเรียนก�ำหนดเป้ำหมำย (Goal)  
ที่ชัดเจนเพื่อยกระดับกำรเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน

(2) สนับสนุนกำรใช ้ระบบสำรสนเทศส�ำหรับ 
ผู้บริหำรและครูเพื่อกำรพัฒนำโรงเรียนและกำรจัดกำร
ศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ (Q-info) อันจะน�ำไปสู่กำรติดตำม
กำรเปลี่ยนแปลงของเด็กในชั้นเรียนเป็นรำยบุคคล
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(3) สนับสนุนให้เกิดกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)  
ให้ครูเกิดกำรเรียนรู ้และพัฒนำตนเองร่วมกันกับเพื่อนครูท้ัง
โรงเรียน (Professional Learning Community: PLC)

(4) สนับสนุนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำและเครือข่ำยต่ำงๆ (Network) 

ผลผลติและผลลพัธ์
โรงเรียนสามารถพัฒนาคนดเีองอยา่งเข้มแขง็

ก. มีการทํางานเป็นทีม ข. มเีป้าหมายและแผนการพัฒนาทีชั่ดเจน
ค. มรีะบบสารสนเทศทีใ่ช้ประโยชน์ได้
จ. มีกระบวนการ PLC อย่างต่อเน่ือง

ง. มีสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้

ครูมทัีกษะพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผูเ้รียนและครูรุ่นใหม่

- นักเรียนได้รับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทีเ่หมาะสมตามช่วงวยั
- นักเรียนดอ้ยโอกาสได้รับการดแูลและพัฬนาเตม็ศักยภาพ

- ชุมชนมส่ีวนร่วมในการกาํหนดเป้าหมานพัฒนาโรงเรียน
- มส่ีวนร่วมในการดูแลการศึกษาของผูเ้รียนและครูรุ่นใหม่

Impact School Transformation

เกดิการปฏิรูปการบริการจดัการและการเรียนการสอนในโรงเรียนทัง้ระบบ

สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
ก. อาจารย์ไดรั้บประสบการณ์และพัฒนาทกัษะทางวชิาชีพ
ข. นักศึกษาครูได้ฝกึประสบการณ์การวชิาชีพในโรงเรียนกลุม่เป้าหมาย

ก. ออกแบบแผนการเรียนการสอน ข. จดัการเรียนการสอน
ค. วดัผลและประเมนิผลนักเรียน ง. พร้อมสนับสนุนการฝกึประสบการให้นักศึกษาและครูรุ่นใหม่

สถาบัน
อุดมศึกษา

โรงเรียน

ครู

ชุมชน

นักเรียน

การวจิยัและประเมนิผล

การยกระดบัคุณภาพโรงเรียน กลุม่เป้าหมาย (290 แห่ง)

เป้าหมายของโรงเรียนมีความท้าทายและเหมาะสมกับบริบท

ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนและสนับสนุน
การทํางานของครูทีม่ปีระสิทธิภาพ

พัฒนาครู ผูบ้ริหาร และชุมชนดว้ยกระบวนการ PLC

จดัการเรียนการสอนแบบ active learning ในระดบัช้ันเรียน

Network : สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียน
       หลากหลายรูปแบบ

สถาบันอุดมศึกษา
เครือขา่ย

Coaching
สนับสนุนเทคนิค
วชิาการ สปรร.

และถอดบทเรียน

โรงเรียนเครือข่าย
ในพ้ืนที่

ชุมชน

ผลผลติและผลลัพธ์
โรงเรียนสามารถพัฒนาคนดเีองอยา่งเข้มแขง็

ก. มีการทํางานเป็นทีม ข. มเีป้าหมายและแผนการพัฒนาทีชั่ดเจน
ค. มรีะบบสารสนเทศทีใ่ช้ประโยชน์ได้
จ. มีกระบวนการ PLC อย่างต่อเน่ือง

ง. มีสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้

ครูมทัีกษะพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผูเ้รียนและครูรุ่นใหม่

- นักเรียนได้รับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทีเ่หมาะสมตามช่วงวยั
- นักเรียนดอ้ยโอกาสได้รับการดแูลและพัฬนาเตม็ศักยภาพ

- ชุมชนมส่ีวนร่วมในการกาํหนดเป้าหมานพัฒนาโรงเรียน
- มส่ีวนร่วมในการดูแลการศึกษาของผูเ้รียนและครูรุ่นใหม่

Impact School Transformation

เกดิการปฏิรูปการบริการจดัการและการเรียนการสอนในโรงเรียนทัง้ระบบ

สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
ก. อาจารย์ไดรั้บประสบการณ์และพัฒนาทกัษะทางวชิาชีพ
ข. นักศึกษาครูได้ฝกึประสบการณ์การวชิาชีพในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

ก. ออกแบบแผนการเรียนการสอน ข. จดัการเรียนการสอน
ค. วดัผลและประเมนิผลนักเรียน ง. พร้อมสนับสนุนการฝกึประสบการให้นักศึกษาและครูรุ่นใหม่

สถาบัน
อุดมศึกษา

โรงเรียน

ครู

ชุมชน

นักเรียน

การวจิยัและประเมนิผล

การยกระดบัคณุภาพโรงเรียน กลุม่เป้าหมาย (290 แห่ง)

เป้าหมายของโรงเรียนมีความท้าทายและเหมาะสมกบับริบท

ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนและสนับสนุน
การทํางานของครูทีม่ปีระสิทธิภาพ

พัฒนาครู ผูบ้ริหาร และชุมชนดว้ยกระบวนการ PLC

จดัการเรียนการสอนแบบ active learning ในระดบัช้ันเรียน

Network : สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียน
       หลากหลายรูปแบบ

สถาบันอุดมศึกษา
เครือขา่ย

Coaching
สนับสนุนเทคนิค
วชิาการ สปรร.

และถอดบทเรียน

โรงเรียนเครือข่าย
ในพ้ืนที่

ชุมชน

(5) สนับสนุนให้เกิดกระบวนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
ของครใูนระดบัชัน้เรยีน (Classroom) ท่ีเป็น Active Learning 
รปูแบบต่ำงๆ ท่ีส่งผลให้ผู้เรยีนเกิดทักษะกำรเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21  
และมีแนวโน้มผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนสูงข้ึน ในขณะท่ีนักเรียน
ยำกจนด้อยโอกำสได้รับกำรดูแลอยำ่งเต็มศักยภำพเท่ำเทียมกัน  
โดยครจูะมคีวำมสำมำรถในกำรประเมนิและช่วยเหลอืนกัเรยีนเป็น
รำยบุคคล  
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จับมือ สพฐ. และโรงเรียนขนาดกลางในพ้ืนที่ 
ห่างไกล 291 แห่ง พัฒนาโมเดลปฏิรูปการเรียนการสอน 
ด้วยพลังของครูทั้งโรงเรียน

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ไดม้ีเครือข่ำยโรงเรียน
ขนำดกลำงในพื้นท่ีหำ่งไกลท่ีผู ้บริหำรและครูผู ้สอน
สมัครใจ และตั้งใจเข้ำร่วมโครงกำรจ�ำนวน 291 แห่ง  
ในพื้นท่ีเป้ำหมำย 35 จังหวัด พร้อมพัฒนำครูจ�ำนวน 
5,800 คน มีนักเรียนยำกจนและยำกจนพิเศษ จ�ำนวน  
36,224 คน จำกจ�ำนวนนักเรียนท้ังหมด 78,654 คน  
ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ และได้รับกำร

โรงเรียนประถมศึกษำขนำดกลำงท่ีมีเด็กและ 
เยำวชนซึ่งขำดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกำสอยู ่ 
หนำแน่น ผู้บริหำรและครูมีควำมตั้งใจพัฒนำคุณภำพ 
โรงเรียน ท้ังด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และด้ำนกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนในระดับชั้นเรียน เพื่อลดควำม 
เหล่ือมล�้ำทำงกำรศึกษำ ผู้เรียนเกิดทักษะกำรเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 และมีแนวโน้มของผลสัมฤทธ์ิทำง 
กำรเรียนสูงขึ้น ในขณะท่ีนักเรียนยำกจนด้อยโอกำส 
ได้รับกำรดูแลอยำ่งเต็มศักยภำพเทำ่เทียมกัน โดยคร ู
จะมีควำมสำมำรถในกำรประเมินและช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นรำยบุคคล

เป้าหมาย

ผลการด�าเนินงาน

พัฒนำศักยภำพผ่ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเอื้อ
ต ่อกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรและศักยภำพเป ็น 
รำยบุคคล ท้ัง 291 โรงเรียนพัฒนำรูปแบบและเครื่องมือ 
หนุนเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับชั้นเรียน และ
กำรพัฒนำโรงเรียนท่ีหลำกหลำย โดยมีทีมพี่เลี้ยงจำก 
5 เครือข่ำยร่วมแนะน�ำอย่ำงใกล้ชิด ประกอบด้วย

• มูลนิธิล�ำปลำยมำศพัฒนำ ร่วมพัฒนำจ�ำนวน 76 
โรงเรียน

• มหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี ร่วมพัฒนำจ�ำนวน 
75 โรงเรียน

• มลูนธิิโรงเรยีนสตำร์ฟิชคนัทรโีฮม ร่วมพฒันำจ�ำนวน 60 
โรงเรียน

• มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ร่วมพัฒนำจ�ำนวน 20 
โรงเรียน

• มหำวทิยำลัยขอนแก่น ร่วมพัฒนำจ�ำนวน 60 โรงเรียน 

เกิดรูปแบบและเครื่องมือหนุนเสริมของกำรพัฒนำ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับชั้นเรียน และกำรพัฒนำ 
โรงเรียนในรูปแบบท่ีหลำกหลำยจำก 5 เครือข่ำย 
ร่วมด�ำเนินกำร ดังนี้



67

ในอนาคตโครงการน้ีจะบูรณาการกับโรงเรียนคุณภาพประจ�าต�าบลทั่วประเทศของทาง สพฐ. และจะท�าให้เกิด
โมเดลส�าหรับการปฏิรูปคุณภาพสถานศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล�าอย่างยั่งยืน 

หน่วยงานภาคีเครือข่าย 

มูลนิธิล�าปลายมาศพัฒนา
ร่วมพัฒนาจ�านวน 76 โรงเรียน

กำรเปลีย่นแปลงเชงิระบบด้วยนวตักรรม 3 เรือ่งท่ีส�ำคญั 
1.  จิตศึกษำ
2. หน่วยกำรเรียนแบบบูรณำกำรท่ีใช้ปัญหำเป็นฐำน 

(Problem-based Learning : PBL) 
3.  ชมุชนกำรเรยีนรู้วชิำชพี (Professional Learning 

Community : PLC)

มหาวทิยาลัยศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี  
ร่วมพัฒนาจ�านวน 75 โรงเรียน

• กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้
กำรสร้ำงบรรยำกำศในห้องเรียนให้เป็นห้องเรียน
ประสิทธิภำพสูง (High functioning Classroom) 
จำกสถำบนัควำมคดิสร้ำงสรรค์แห่งสหรำชอำณำจักร 
(CCE) 

• เครื่องมือส่งเสริมทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำร
คดิวเิครำะห์อย่ำงมวีจิำรณญำณจำกองค์กำร OECD 
เพื่อพัฒนำนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม  
ร่วมพัฒนาจ�านวน 60 โรงเรียน

• กำรจดักำรเรียนรู้แบบโครงงำน (Problem-based  
Learning : PBL) เพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม 
เพื่อกำรแก้ไขปัญหำ โดยยึดหลักกำรตำมทฤษฎี 
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)  
เพื่อเปดิโอกำสให้ผู ้เรียนเป็นผู ้แสวงหำควำมรู  ้
และสำมำรถคดิหำค�ำตอบและสร้ำงนวตักรรมในเรือ่ง
ท่ีตนเองสนใจได้ด้วยกระบวนกำร STEAM Design 
Process และกิจกรรมพื้นท่ีส�ำหรับนักสรำ้งสรรค์ 
(Maker space)

• ชมุชนกำรเรยีนรู้วชิำชพี (Professional Learning 
Community : PLC ) โดยมเีกณฑ์กำรพฒันำครแูละ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นแนวทำง

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  
ร่วมพัฒนาจ�านวน 20 โรงเรียน

• กำรจัดกำรเรียนรู้ในแนวทำงบ้ำนวิทยำศำสตร์น้อย 
ใช้กำรบ่มเพำะทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
ทัศนคตท่ีิดต่ีอวทิยำศำสตร์ ทักษะกำรตัง้ค�ำถำม และ
ทักษะกำรเชื่อมโยง 

• กำรจดักำรเรยีนรู้แบบโครงงำนฐำนวจิยั (Research 
– Based Learning: RBL) ผสำนกับจิตตปัญญำ 
และทักษะกำรคิด ใช้เรื่องรอบตัวเป็นประเด็นในกำร
ศึกษำ โดยกำรส�ำรวจชุมชน

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
ร่วมพัฒนาจ�านวน 60 โรงเรียน

• กำรบรหิำรจดักำรระดบัโรงเรยีนใช้นวัตกรรมกำรศกึษำ
ชัน้เรยีน (Lesson Study) และกำรบรหิำรจดักำร 
ในระดับชั้นเรียน (Classroom management) 
โดยใช้วิธีกำรแบบเปิด (Open Approach)

• กำรสร้ำงชมุชนกำรเรยีนรู้เชงิวชิำชพี (Professional 
Learning Community : PLC) ในระดับโรงเรียน 
ระหว่ำงโรงเรียน ระดับชำติ และนำนำชำติ

รูปแบบและเคร่ืองมือการพัฒนาครูและโรงเรียน
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ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ขยำยกำรด�ำเนินกำรพัฒนำ
โรงเรียนในรุ่นท่ี 2 จ�ำนวน 560 โรงเรียน (รวมกับจ�ำนวนโรงเรียน 
สะสมเดิมจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รุ ่นท่ี 1 จ�ำนวน  
291 โรงเรียน) รวมโรงเรียนท้ังหมด 851 โรงเรียน (ประมำณ 
ร้อยละ 10 ของโรงเรียนขนำดกลำง) ท่ีเขำ้ร่วมกำรพัฒนำคุณภำพ 
ตนเองท้ังระบบอย่ำงต่อเนือ่ง รวมถงึกำรจดัท�ำหลักสูตรพฒันำศกัยภำพ 
พี่เลี้ยงและครูแกนน�ำเพื่อเตรียมกำรขยำยผลที่ยั่งยืน

ก้าวต่อไป

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ กสศ.

 ด้วยพลังครูทั้งโรงเรียน
เปลี่ยนการสอนรูปแบบเดิมๆ ไมม่คี�าวา่สายเกินไป 

2 เดือนเร่ิมเห็นผล
เปลี่ยนภาพนักเรียนน่ังเงยีบ เป็นกล้าคิด กล้าตอบ 
สร้างสรรค์ ผ่านการสอนแบบจิตศึกษา

ปัญหาเด็กที่แตกต่างกัน 
ที่ครูทุกคนต้องท�าให้เกิดความเท่าเทียม

“เดก็สนใจกำรเรยีนมำกขึน้ บำงคนท่ีชอบหนเีรยีนใน
วชิำยำกๆ อย่ำง คณติศำสตร์ วทิยำศำสตร์ กเ็ริม่กลับมำ
เรยีนและท�ำกิจกรรมจนเลกิเรยีน ส่วนหนึง่คดิว่ำเพรำะ  
PBL ไม่ได้สอนหนัก แต่สอนให้เด็กรู้จักคิดมำกขึ้น

ถงึแม้จะสอนหนงัสือในรปูแบบปกตมิำ 27 ปี แต่ใน
แง่ของกำรปรบัเปลีย่นกำรสอนของครกูไ็ม่ยำกเพรำะใช้
แผนของล�ำปลำยมำศพฒันำมำเป็นเครือ่งมอื โดยส่ิงท่ี
ได้ผลอย่ำงหนึง่คอืเทคนคิกำรพดูเสียงเบำลงเพือ่ให้เดก็
สนใจตัง้ใจฟังมำกขึน้ จำกเดมิท่ีเคยต้องพดูเสียงดงัเดก็
กไ็ม่สนใจแต่พอน�ำวธีิพดูเสียงเบำมำ ใช้คร ู20 คนท่ีมำ
อบรม ในจ�ำนวนนี ้18 คนพูดตรงกนัว่ำได้ผลด ีหรอืเรือ่ง
กำรใช้จิตศึกษำมำช่วยท�ำให้เด็กรู้จักตัวเอง จำกเดิมท่ี
ต้องคอยเตอืน ว่ำอย่ำท�ำอย่ำงนัน้นะ อย่ำท�ำอย่ำงนีน้ะ  
ซึ่งเด็กเชื่อบ้ำงไม่เชื่อบ้ำง แต่ตอนนี้ ลองเปลี่ยนให้เขำ
มำส�ำรวจตวัเองว่ำจะท�ำอะไรไม่ท�ำอะไรกช่็วยให้เดก็ๆ 
เรียนรู้จำกตัวเองและได้ผลมำกขึ้น” 

ครูเมตตา นาหิรัญ 
จากโรงเรียนบ้านนาค้อ จ.เลย 

“ถ้ำเขำวิเครำะห์ค�ำตอบออกมำผิด ครูก็จะถำม 
กลบัว่ำ "ท�าไมลกูคดิแบบน้ัน?" แล้วให้เขำค่อยๆ คดิต่อ 
เพื่อน�ำไปสู่ค�ำตอบท่ีถูกต้องได้ใกล้เคียงข้ึนเรื่อยๆ  
เพรำะถ้ำเรำให้ค�ำตอบเขำเลยกจ็ะเป็นกำรปิดกัน้ควำม
คิดสร้ำงสรรค์เขำ 

ดใีจมำกครบัท่ีมโีครงกำรนี ้ได้รบัหลกักำร แนวทำง  
ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมจำก กสศ. รวมถึงกำรนิเทศ 
ติดตำมจำกทำ่นอำจำรย์จำก ม.สงขลำนครินทร์ท่ีมำ 
อบรม ในโครงกำร พัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง หรือ TSQP  
(Teachers & School Quality Program) ของ กสศ.  
ตลอดช่วง 4 เดือนท่ีผำ่นมำ ท�ำให้เรำได้เปลี่ยนจำก 
กำรสอนแบบเดมิๆ ท่ีไม่มรีปูแบบชดัเจนมำก ให้มทิีศทำง 
ขึ้นมำ ตอนนี้เรำเลยก็ไม่เครียดด้วย เพรำะกำรเรียนรู้
มันออกมำจำกเด็กจริงๆ โดยที่ไม่ต้องไปยัดเยียดเขำ”  

ครูบ่าว - นัฐพงษ์ ดินนุ้ย 
ครูอนุบาล 2 จากโรงเรียนบ้านท่าชะมวง จ.สตูล



69

8
โครงการการพัฒนาทักษะการคิดวเิคราะห์สร้างสรรค์
ในโรงเรียนเพ่ือความเสมอภาคในการเติบโตเป็น
แรงงานคุณภาพยุค 4.0 ของเยาวชนไทย
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โครงการการพัฒนาทกัษะการคดิวเิคราะห์สร้างสรรค์
ในโรงเรียนเพ่ือความเสมอภาคในการเติบโตเป็น

แรงงานคุณภาพยุค 4.0 ของเยาวชนไทย
8

กลุ่มเป้าหมาย :  1.  โรงเรียนที่ดูแลเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 2.  ครูในพ้ืนที่ห่างไกลและครูผู้ดูแลเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
  เด็กนักเรียนในระบบการศึกษาภาคบังคับ

ขยำยผลงำนวิจัยกำรเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์ ลดควำม 
เหลือ่มล�ำ้ในกำรพฒันำศกัยภำพของผูเ้รยีนไดใ้นโรงเรยีน 
ทุกระดับ กุญแจยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้กับเด็ก
ยำกจนทั่วโลก 

แนวคิดโครงการ  

ข้อค้นพบจำกกำรวิจัยร่วมระหว่ำง กสศ. ส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) และ
องค์กำรเพื่อควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ  
(Organization of Economic Cooperation 
Development หรือ OECD) ในโรงเรียนขยำยโอกำส 
สังกัด สพฐ. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน (สช.)  
ท่ัวประเทศ 200 แห่ง ปีกำรศกึษำ 2559-2561 ครอบคลมุ 
กลุ่มตัวอย่ำงนักเรียนไทยกว่ำ 5,000 คน และครูมำกกว่ำ  
200 คน ชี้ชัดว่ำ เมื่อน�ำเครื่องมือส่งเสริมและประเมิน
ทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์และทักษะกำรคิดวิเครำะห์
ในชั้นเรียนของ OECD ไปใช้ในห้องเรียนทดลองอย่ำง 
ต่อเนื่อง สำมำรถท�ำให้ทักษะควำมคิดสรำ้งสรรค์และ
ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ของนักเรียนเพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพำะ 
นักเรียนในโรงเรียนขยำยโอกำส ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีได้ผลกำร
ประเมิน PISA เฉลี่ยต�่ำที่สุด ก็สำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำให้
เกิดได้จริงอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถติิ 

งำนวิจัยนี้มีนัยเชิงนโยบำยท่ีส�ำคัญท้ังต่อกำรปฏิรูป
ระบบกำรศึกษำในมิติคุณภำพ และมิติควำมเสมอภำค
ต่อผู้เรียนทุกคนในระบบกำรศึกษำ ชี้ให้เห็นว่ำ จริงๆ 
แล้วระบบกำรศึกษำไทยสำมำรถผลิตนักเรียนบำงกลุ่ม 
ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนรู ้สู งไมแ่พ ้ใครในโลก 
ทั้งนักเรียนที่มำจำกครอบครัวทั่วไป หรือนักเรียนที่มำจำก

วธีิการ 
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“โครงกำรนีเ้ป็นกำรสร้ำงพฤตกิรรมกำรจัดกำรเรยีน 
กำรสอนของครู เริ่มจำกพื้นท่ีท่ีเล็กท่ีสุดคือห้องเรียน  
แล้วเมื่อขยำยไปสู่ในระดับชำติได ้บทบำทของครูก็จะ 
เปล่ียนไปจำกเดิมท่ีเคยเป็นศูนย์กลำง เป็นผู้ถำ่ยทอด 
ควำมรู้ทุกอย่ำง ก็จะเปลี่ยนเป็นผู้อ�ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรเรียนรู้เป็นโค้ชท่ีจะช่วยเหลือผู้เรียนให้สร้ำง 
องค์ควำมรู้ด้วยตนเองได้ และกำรเรยีนรู้แบบ Active  
Learning นี้ จะสร้ำงพลเมืองโลกท่ีมีควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ  
และในระดับโลก รวมถึงส่ิงส�ำคัญท่ีสุดส่ิงหนึ่งของ
วงกำรศึกษำ นั่นคือ การลดความเหลื่อมล�าในการ
พัฒนาศักยภาพของผูเ้รียนไดใ้นโรงเรียนทกุระดบั”

ผศ.ดร.ธันยวชิ วเิชียรพันธ์ 
ผู้อ�านวยการส�านักวจิัยและวทิยบริการ มหาวทิยาลัยศรีปทุม 
วทิยาเขตชลบุรี หัวหน้าคณะวจิัยเคร่ืองมอืเสริมสร้างทักษะ

ความคิดสร้างสรรค์และการคิดวเิคราะห์

ครอบครวัยำกจน ข้อค้นพบนีจ้งึน�ำมำสู่โครงกำรกำรพฒันำ
ทักษะกำรคิดวิเครำะห์สรำ้งสรรค์ในโรงเรียนเพื่อควำม 
เสมอภำคในกำรเติบโตเป็นแรงงำนคุณภำพยุค 4.0 ของ
เยำวชนไทย โดย กสศ. จะท�ำงำนร่วมกบั สพฐ. และ OECD 
ด�ำเนินงำนดังนี้ 

1. พัฒนำแนวทำงกำรอบรมวิทยำกรแกนน�ำและพี่เลี้ยง
ครู เพื่อถ่ำยทอดกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ
เครื่องมือท่ีพัฒนำทักษะควำมคิดสรำ้งสรรค์และทักษะ
กำรคิดวิเครำะห์ให้แก่ครูผู ้สอนในกำรเตรียมควำม
พร้อมผู้เรียนในกำรประเมิน PISA 2021

2. พัฒนำกระบวนกำรขยำยผลกำรใช้เครื่องมือส่งเสริม
และประเมินทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์และทักษะกำร
คิดวิเครำะห์ในทุกชั้นเรียนของโรงเรียน

3. พัฒนำโรงเรียนต้นแบบท่ีใช้เครื่องมือส่งเสริมและ
ประเมินทักษะควำมคิดสรำ้งสรรค์และทักษะกำรคิด
วิเครำะห์ในทุกชั้นเรียนของโรงเรียน จ�ำนวน 100 
โรงเรียน

4. จัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบำยเพื่อรองรับขยำยผลกำรใช้
เครือ่งมอืส่งเสรมิและประเมนิทักษะควำมคดิสร้ำงสรรค์
และทักษะกำรคิดวิเครำะห์ไปในชั้นเรียนส�ำหรับเตรียม
ควำมพร้อมผู้เรียนในกำรประเมิน PISA 2021
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จับมือ สพฐ. สร้างเด็กไทยเก่งคิดวิเคราะห์และมี
ทกัษะคดิสร้างสรรค ์ขยายผล 42 เขต สพม. ทัว่ประเทศ

กสศ. สนับสนุนโรงเรียนต้นแบบท่ีใช้เครื่องมือส่งเสริม 
และประเมินทักษะควำมคิดสร ้ำงสรรค ์และทักษะ 
กำรคดิวเิครำะห์ในทุกชัน้เรยีนของโรงเรยีน จ�ำนวน 100 โรง  
ขณะท่ี สพฐ. ร่วมสนับสนุนให้ขยำยผลสู่ 42 เขตพื้นท่ี 
กำรศกึษำมัธยมศกึษำท่ัวประเทศผ่ำนกลไกของศกึษำนเิทศก์  
รวมท้ังในพื้นท่ีนวัตกรรมกำรศึกษำ เพื่อเป็นกลไกในกำร
ขยำยผลกำรด�ำเนินงำนในระดับประเทศต่อไป

กำรวิจัยนี้ กสศ. สพฐ. และ OECD จะร่วมน�ำผลกำร
เก็บข้อมูลท้ังแบบทดสอบและแบบสอบถำมของนักเรียน 
ท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมำวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมแตกตำ่ง 
ระหว่ำงโรงเรยีนในพืน้ท่ีนวตักรรม และพืน้ท่ีท่ัวไปว่ำแตกต่ำง 
กันอย่ำงไร เพ่ือหำปัจจัยท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
ประเทศไทยในกำรส่งเสริมทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์และ
ทักษะควำมคิดวิเครำะห์ให้ผู้เรียน และจัดท�ำข้อเสนอเชิง
นโยบำยเพื่อรองรับกำรขยำยผลทั่วประเทศ 

นอกจำกนี้ กสศ. ยังสนับสนุนกำรพัฒนำแนวทำงกำร
อบรมวิทยำกร ผู้บรหิำรสถำนศกึษำ และครแูกนน�ำ รวมถงึ 
ศึกษำนิเทศก์ท้ัง 42 เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เพื่อ
ถ่ำยทอดกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและเครื่องมือ 
ท่ีพัฒนำทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์และทักษะกำรคิด
วิเครำะห์ให้แก่ครูผู้สอนในกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียน  
สู่กำรประเมิน PISA 2021 โดย พอล คอลลำร์ด (Paul  
Collard) นกักำรศกึษำระดบัโลกผู้พฒันำแนวคดิ ‘กำรศกึษำ 
เชงิสร้ำงสรรค์’ ผู้ก่อตัง้มลูนธิิ Creativity, Culture and 
Education (CCE) เป็นวทิยำกรหลกัในกำรอบรมดงักล่ำว

เมื่อวันที่ 22 - 25 กันยำยน 2562 กสศ. ยังได้เสนอ 
ผลกำรวิจัยนี้ในกำรประชุมนำนำชำติ “Creativity and 
Critical Thinking Skills in School: Moving a shared 
agenda forward” ซึ่งจัดโดย OECD ณ กรุงลอนดอน  
ประเทศสหรำชอำณำจักร โดยนำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรร่วมบรรยำยในหัวข้อ 
“กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำนวัตกรรม”  
(Reforming Education System for Innovation) 

ผลการด�าเนินงาน

ภำยใต้ควำมร่วมมือระหว่ำง สพฐ. กสศ. และ 
OECD ส่งผลให้นกัเรยีนจำกโรงเรยีนต้นแบบ 100 แห่ง  
กระจำยอยู่ในภมูภิำคต่ำงๆ มทัีกษะควำมคดิสร้ำงสรรค์
และทักษะกำรคดิวเิครำะห์เพิม่ขึน้ และมคีวำมพร้อมใน
กำรประเมิน PISA 2021 ขณะที ่สพฐ. ร่วมสนับสนุน
ให้ขยำยผลสู่ 42 เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
ท่ีใช้เครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะควำมคิด
สร้ำงสรรค์และทักษะกำรคิดวิเครำะห์ทุกช่วงชั้น เพื่อ
เป็นต้นแบบในกำรเป็นแม่ข่ำยขยำยผลตอ่ในพื้นท่ี 
ใกล้เคียงต่อไป  

พัฒนำให้เกิดวิทยำกรแกนน�ำจ�ำนวน 294 คน 
จำก 84 โรงเรียน 42 เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
ท่ัวประเทศ พร้อมท้ังเกิดคลังตัวอยำ่งแผนกำรสอน 
แนวปฏิบัติท่ีดี รวมถึงทรัพยำกรสนับสนุนอื่นท่ีจัดเก็บ
บนฐำนข้อมูลออนไลน์ให้แก่ครูผู้สอน

เป้าหมาย



73

"จะรักษาคุณภาพของการถ่ายทอดนวัตกรรม
จากโรงเรียนแกนน�าสู่โรงเรียนเครือขา่ย ให้สามารถ
ขยายการด�าเนินงานสู่ระดับชาติได้อย่างมีคุณภาพ
และยัง่ยืนในอนาคตอนัใกลน้ี้ โดยจะดึงความร่วมมอื 
ทั้งจากหน่วยงานภายในประเทศ ได้แก่ กระทรวง
ศึกษาธิการ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการ
ศึกษา และ OECD เข้ามาช่วยสนับสนุนครูไทยที่
ตอ้งการพัฒนาผูเ้รียนสู่ศตวรรษท่ี 21 โดยกระทรวง
ศึกษาธิการจะสนับสนุนมาตรการดังกล่าวให้เกิด
ความส�าเร็จที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนใหไ้ด้"

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ

ปี 2563 กสศ. ร่วมกับ สพฐ. OECD และมูลนิธิ 
Creativity Culture and Education หรือ CCE ใน
กำรพัฒนำเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะควำมคิด
สร้ำงสรรค์และทักษะกำรคิดวิเครำะห์ในชั้นเรียนให้อยู่ใน
รูปแบบออนไลน์ และพัฒนำหลักสูตรกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรแกนน�ำเพื่อส่งเสริมและประเมินทักษะควำมคิด
สรำ้งสรรค์และทักษะกำรคิดวิเครำะห์ในชั้นเรียนของไทย
ร่วมกับผู้เชี่ยวชำญจำก OECD เพื่อขยำยผลในรูปของ 
แกนน�ำขยำยผล (1 สพม. ต่อ 2 โรงเรยีน และ 1 ศกึษำนเิทศก์)

นอกจำกนี้ยังมีกำรน�ำเครื่องมือส่งเสริมและประเมิน 
ทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์และทักษะกำรคิดวิเครำะห์ 
ในชั้นเรียนไปใช้กับโรงเรียน ห้องเรียน ครู และนักเรียน 
ที่ได้รับทุนเสมอภำคอีกด้วย 

ก้าวต่อไป

หลักสูตรใหม่ห้องเรียนไทย
ต้นแบบหลักสูตรแนวใหม่จาก OECD พัฒนานักเรียน
ให้คิดนอกกรอบ ฝึกแก้ปัญหา

“เครือ่งมอืจำก OECD ถอืเป็นวธีิกำรกำรเรยีนกำรสอน 
ท่ีประสบควำมส�ำเรจ็ เพรำะจำกเดมิยกตวัอย่ำงกำรใช้  
Mind Mapping แรกๆ เรำจะพบว่ำเดก็เขยีนมำแต่ละ
หัวข้อส้ันๆ ซ�้ำๆ กัน แต่เมื่อเรียนไปนำนๆ เรำสอน 
ให้เขำรู้จกัคดิ มองเห็นทำงเลือกในกำรคดิ เดก็ๆ สำมำรถ 
คิดสรำ้งสรรค ์เขียนอธิบำยควำมคิดตัวเองได้ยำวขึ้น 
ละเอียดขึ้น กว้ำงขึ้น ซึ่งควำมส�ำคัญอยู่ท่ีกำรสอนให้
เขำรู้จกัคดิวเิครำะห์ ไม่ใช่แค่ท่องจ�ำในชัน้เรยีนเท่ำนัน้”

ครูตู่ - อุทิศ จ๊ะปิน
อาจารย์โรงเรียนบ้านสามขา จ.ล�าปาง  

หน่ึงในห้องเรียนทดลองที่ร่วมโครงการ 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ กสศ.

กรณีตัวอย่าง
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OECD ห้องเรียนประสิทธิภาพ
เด็กเก่งขึ้นได้ แม้ท�าแคร็กเกอร์ไหม้! สอนสไตล์ OECD 
ในห้องเรียนไทย

“คณุครไูม่ได้ต่อว่ำท่ีท�ำขนมไหม้ แต่สอนให้เรำเรยีน
รู้ว่ำ ท่ีไหม้เป็นเพรำะอะไรและกห็ำทำงแก้ไข ซึง่ตอนนัน้
ก็เป็นเพรำะท�ำแป้งหนำเกินไป อบนำนไป เรำก็ค่อยๆ 
ปรับ จนท�ำแป้งให้บำงลงเพื่อให้กรอบอร่อย อบใน
เวลำท่ีพอเหมำะ ควบคู่ไปกับกำรปรับสูตร ส่วนผสม
จนค่อยๆ ลงตัวเป็น แคร็กเกอร์ ข้ำว-ฟัก-ผัก” 

ดช.ศิครินทร์ วงค์ษำกัน นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียน
บ้ำนสำมขำ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ล�ำปำง อธิบำยถงึท่ีมำ 
ที่ไประหว่ำงโชว์รีดแป้งเตรียมท�ำขนมแคร็กเกอร์  
ว่ำลองมำหลำยสูตรทั้งวัตถุดิบและกระบวนกำรท�ำ  
บำงครัง้กไ็หม้กินไม่ได้ต้องเทท้ิง ต้องมำทบทวนแกไ้ข
กันหลำยรอบกว่ำจะเข้ำที่เข้ำทำง

“รูปแบบกำรจัดห้องเรียนประสิทธิภำพ (High 
Functioning Classroom) ส่งเสรมิให้เกิดกำรมีส่วน
ร่วมมำกขึน้ เม่ือเรำได้ฟังเสียงเดก็ เรำกจ็ะมีข้อมูลมำก
เพียงพอท�ำให้กำรตัดสินใจมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำม
ควำมต้องกำรของเด็กที่จะเรียนรู้ร่วมกัน เรำต้องสร้ำง
พื้นที่ให้ได้ทดลองท�ำผิดบ้ำง เขำจะได้เรียนรู้จำกควำม
ผดิพลำดของเขำ หน้ำท่ีของครคูอืต้องน�ำเสนอเครือ่งมอื 
ต่ำงๆ ท่ีคิดวำ่มีประโยชน์กับเด็กสรำ้งประสบกำรณ์ 
กำรเรียนรู้ที่ดีให้กับเด็ก”

ครูนก - พรนับพัน วงศ์ตระกูล  
ผู้ท�าโครงการวจิัยเพือ่พฒันาและประเมนิทักษะ 

ความคิดสร้างสรรค์และการคิดวเิคราะห์ โรงเรียนบ้านสามขา

สอนสไตล์ OECD ในห้องเรียนไทย
แม้ยากจนหรือห่างไกล เด็กไทยก็เก่งขึ้นได้
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9
โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทกัษะแรงงาน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
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โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะ
แรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส9

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ต้องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 

แนวคิดโครงการ

วธีิการ

ร่วมมือหน่วยพัฒนำอำชีพ วิจัยทดลองระบบต้นแบบ
พฒันำทักษะแรงงำนยำกจนด้อยโอกำสท่ีใช้ชมุชนเป็นฐำน

หนึ่งในเรื่องท่ีสะท้อนปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำร
ศึกษำ คือสถำนกำรณ์แรงงำนนอกระบบในประเทศไทยที่
มจี�ำนวนมำกกว่ำ 16.1 ล้ำนคน ส่วนใหญ่มวีฒุกิำรศกึษำต�ำ่
กว่ำแรงงำนในระบบ โดยจบกำรศกึษำมธัยมศกึษำตอนต้น
และต�่ำกว่ำ ท�ำงำนลักษณะกึ่งฝีมือหรือไร้ฝีมือ และเผชิญ
กบัควำมเหล่ือมล�ำ้ทำงรำยได้ แรงงำนกลุ่มนีมี้รำยได้เฉลีย่
เพียง 6,500 บำทต่อเดือน หรือต�่ำกว่ำ ท้ังยังขำดควำม
มั่นคงและขำดกำรคุ้มครองทำงสังคม 

ภำรกิจของ กสศ. ด้ำนหนึ่งคือกำรสนับสนุนช่วยเหลือ
ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกำสให้ได้รับกำรพัฒนำ
เพื่อให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพ และ
มีศักยภำพท่ีจะพึ่งพำตนเองในกำรด�ำรงชีวิตได้ จึงน�ำมำ
สู่โครงกำรพัฒนำระบบตัวอย่ำงกำรพัฒนำทักษะแรงงำน
ท่ีขำดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกำสโดยมีชุมชนเป็นฐำน 
เนือ่งจำกชมุชนเป็นแหล่งกำรเรยีนรู้หรอืแหล่งกำรประกอบ
อำชีพท่ีส�ำคัญในพื้นท่ีชนบทในรูปของธุรกิจชุมชนต่ำงๆ      
จึงเป็นรูปแบบของกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกท่ีมีควำม
ยั่งยืนอย่ำงแท้จริง

โดย กสศ. จะคดัเลอืกหน่วยพฒันำอำชพีเพือ่ออกแบบ
ระบบพัฒนำแรงงำนทักษะสูงชุมชนเป็นฐำน ที่เน้นท�ำงำน 
4 เรื่องส�ำคัญ ดังนี้ 
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1. หน่วยพัฒนาอาชีพจับคู่ชุมชนเพ่ือยกระดับการ
ประกอบอาชีพ มีกำรวิเครำะห์ค้นหำศกัยภำพวสิำหกิจ
ชุมชน เสริมศักยภำพบนฐำนข้อมูล ควำมรู้ ทุนทำง
สังคม เศรษฐกิจ และทรัพยำกรเพื่อให้ชุมชนสำมำรถ
วเิครำะห์สำยโซ่กำรผลติ (Supply Chain) เพือ่ก�ำหนด
แผนธุรกิจและแผนก�ำลังคนที่เหมำะสมกับท้องถิ่น 

 ส�ำหรับชุมชนเขตเมือง โครงกำรนี้ให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรมีส่วนร่วมของสถำนประกอบกำรท่ีมคีวำมต้องกำร
แรงงำนฝีมือสูงขึ้น หรือกำรพัฒนำอำชีพจำกภำค
อุปสงค์ (Demand-side) และส่งเสริมให้ชุมชนและ
สถำนประกอบกำรมีส่วนร่วมในรูปแบบต่ำงๆ

2. การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ/แรงงาน
ฝีมือในชุมชน ผ่านหลักสูตรระยะส้ัน 100-200 
ชัว่โมง ครอบคลมุด้ำนทักษะอำชพีโดยปฏบิตังิำนจรงิใน
ชุมชนหรือสถำนประกอบกำร ทักษะกำรบริหำรจัดกำร
ส�ำหรบัศตวรรษท่ี 21 และทักษะชวิีตด้ำนเศรษฐศำสตร์
ครัวเรือน 

3. การเสริมสร้างสมรรถนะแก่ชุมชนและภาคเอกชน 
มกีำรบรูณำกำรร่วมกนัในแต่ละหน่วยงำน และส่งเสรมิ
บทบำทในกำรเป็นเจ้ำภำพหลักในกำรพัฒนำ

4. การวิจัยปฏิบัติการ เพื่อถอดควำมรูแ้ละประเมินผล
ส�ำเรจ็กำรเปลีย่นแปลงของกลุ่มเป้ำหมำย รวมถงึมกีำร
สรปุบทเรยีนและแลกเปลีย่นประสบกำรณ์กบัหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย 
เมื่อเดินหน้าโครงการอย่างสมบูรณ์จะส่งผลให้เกิด

1) ระบบทดลองท่ีมีประสิทธิภำพในกำรยกระดับกำร
ประกอบอำชพีโดยใช้ชมุชนเป็นฐำนเสนอต่อหน่วย
งำนนโยบำยและบทเรียนส�ำหรับสำธำรณะ

2) กลุ่มเป้ำหมำยประชำกรวัยแรงงำนท่ีขำดแคลนทุน
ทรพัย์ และด้อยโอกำสร้อยละ 90 มทัีกษะสูงขึน้และ
มแีผนประกอบอำชพีของตนเอง และกลุ่มประชำกร 
เป้ำหมำยที่ว่ำงงำนร้อยละ 80 มีงำนท�ำและมีรำย
ได้สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสถำนะเดิม

3) ระบบฐำนข้อมูลอำชีพในท้องถิ่นเพื่อใช้ในกำร
แนะแนวให้แก่เยำวชน

4) เครือขำ่ยร่วมพัฒนำเพื่อบูรณำกำรท�ำงำนของ 
หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องร่วมกัน

5)  ชุมชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง สังคม
เกื้อกูลและพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
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ข้อมูลรายละเอียดโครงการ

ประเภทหน่วยพัฒนาอาชีพ
ที่ได้รับทุนจาก กสศ.
รวมทั้งหมด 71 แห่ง

#ทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน   

FB: ทุนพฒันาอาชีพ
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

กศน.
(4)

สายอาชีพ (1)

สถาบันการศึกษา
(อื่นๆ) (3)

หน่วยงานรัฐ
(11)

อปท
(4)

 อื่นๆ
(4)

มหาวทิยาลัย
(11)วทิยาลัยชุมชน

(14)

NGO
(5)

วสิาหกิจ
(8)

ศูนย์ปราชญ์
(6)

ประเภทอาชีพ 9 อาชีพ ที่ได้รับทุนจาก กสศ. รวมทั้งหมด 74 โครงการ

1. เกษตรกรรม
16 โครงการ

2. ผู้ประกอบการ
5 โครงการ

3. งานหัตถกรรมและฝีมือ
16 โครงการ

4. การแปรรูปผลิตภัณฑ์
10 โครงการ

5. การตลาดออนไลน์
 / อบรม 2 โครงการ

6. งานช่าง
12 โครงการ

7. การบริการและการท่องเที่ยว
7 โครงการ

8. อาหาร
2 โครงการ

9. อื่นๆ
4 โครงการ

ผู้พิการ
(253)

เยาวชน
(139)

นักเรียน /
นักศึกษา

(21)

อื่นๆ
(1006)

ผู้สูงอายุ
(วา่งงาน)

(552)

เด็กและเยาวชน
ในสถานพินิจฯ หรือ

ศูนย์อบรมเด็ก /
ผู้ต้องขัง (544)

ผู้ถือบัตร
สวสัดิการ

แห่งรัฐ
(258)

ผู้วา่งงาน
(1098)

ประชากรวยัแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

รวม 3871 คน

แรงงานนอกระบบ

รวม 2184 คน

อื่นๆ (15)

ประมง (3)

นักพัฒนาฯ
(1)

เกษตรกรรม
(1507)

ค้าขาย /
ธุรกิจส่วนตัว

(249)

รับจ้างทั่วไป
(280)

บริการ (79)

นักศึกษา
(กศน.) (50)

กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งหมด 6,055 คน
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เชียงราย
• เครือข่ายวฒันธรรมมหาวทิยาลัย
 ชนเผ่าอาข่า

10:10

BUY

BUY

ยาหม่องสมุนไพร

ยาหมอ่งน�า
สมุนไพร

ยาหม่องสมุนไพร

SALE

กาแฟ

soap

soap

soap

soap

HELLO

+100
+100

+100
+100 *400

+100
+100
+100
+100 *400

0000 0000 0000 0000

หน่วยพัฒนาอาชีพที่เข้าร่วมโครงการฯ
ในพืน้ที่ภาคเหนือ จํานวน 19 แห่ง หน่วยพัฒนาอาชีพที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพืน้ที่

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จํานวน 21 แห่ง

หน่วยพัฒนาอาชีพที่เข้าร่วม
โครงการฯในพืน้ที่ภาคกลางและ
ภาคตะวนัตก จํานวน 12 แห่ง

หน่วยพัฒนาอาชีพที่เข้าร่วมโครงการฯ
ในพืน้ที่ภาคใต้ จํานวน 19 แห่ง

เชียงใหม่
• กลุ่มฅนวยัใส
• วสิาหกิจชุมชนเกษตรกรรมธรรมชาติลีซู
• วสิาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตําบลแมน่าจร 
• วสิาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแมต่าด
• วสิาหกิจชุมชนสินค้าแมแ่ดดน้อย 
• ศูนย์การเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า 
• ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าจกบ้านช่ังแปลง 8 
• ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 

แม่ฮ่องสอน
• วทิยาลัยชุมชน

แมฮ่่องสอน
• ศูนย์วจิัยนวตักรรม

การศึกษา

• กศน. ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อําเภอภูซาง 

• วทิยาลัยการศึกษา 
มหาวทิยาลัยพะเยา

พะเยา

• วทิยาลัยชุมชนน่าน
• ศูนย์การเรียนรูโ้จโ้ก้ 

• วสิาหกิจชุมชนแมท่า SE
ลําพูน

น่าน
• วทิยาลัยชุมชนแพร่
แพร่

• มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง
• มหาวทิยาลัยราชภัฎลําปาง 

ลําปาง

เลย
• สถาบันไทเลยเพือ่การพฒันา

(กลุ่มก่อการดีเลย)

บุรีรัมย์
• ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

กลุ่มอีโต้น้อย อ.ลําปลายมาศ 

ชัยภูมิ 
• สํานักงานพฒันาชุมชน

อําเภอจัตุรัส

นครราชสีมา
• มูลนิธิเพือ่พฒันาคนพกิาร

อ.บัวใหญ่
• ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง
 บ้านโนนรังบูรพา 
• อบต. มะเกลือใหม ่อ.สูงเนิน 

ขอนแก่น 
• ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน

บ้านโนนพริก
• สมาคมพฒันาคุณภาพชีวติ

ประชากรไทย

บึงกาฬ 
• กศน. อําเภอเมอืงบึงกาฬ 

นครพนม 
• คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวทิยาลัยนครพนม

มุกดาหาร
• วทิยาลัยชุมชนมุกดาหาร

สกลนคร
• เทศบาลตําบลเชียงเครือ อ.เมอืง 
• มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 
(คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร)

ยโสธร 
• กศน. ศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอป่าติ้ว 

• วทิยาลัยชุมชนยโสธร

อุบลราชธานี
• คณะกรรมการพฒันาสตรี

ต.บ้านแดง อ.ตระการพชืผล 
• องค์การบริหารส่วนตําบล

ยางใหญ่ อ.น�ายืน 

ศรีสะเกษ
• โรงเรียนบ้านโพธ์ิกระสัง

สุรินทร์
• คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มรภ. สุรินทร์
• มูลนิธิขวญัชุมชน
• องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสนิท อ.จอมพระ 

ระนอง 
• วทิยาลัยชุมชนระนอง

ชุมพร
• มหาวทิยาลัยแมโ่จ้ วทิยาเขตชุมพร

พังงา
• วทิยาลัยชุมชนพงังา

ตรัง
สุราษฎร์ธานี 
• มหาวทิยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
• สถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช
• ศูนย์เรียนรู้สวนเกษตรอินทรีย์ภูสิบแสน
• สถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวดันครศรีธรรมราช

ปัตตานี
• วทิยาลัยชุมชนปัตตานี
• วสิาหกิจชุมชนแมบ้่าน

เกษตรกรบ้านราบอ

นราธิวาส 
• กศน. ศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอสุไหงโก-ลก

• วทิยาลัยชุมชนนราธิวาส
• ศูนย์วทิยาศาสตร์

เพือ่การศึกษานราธิวาส
• สถานพนิิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชนจังหวดันราธิวาส

สงขลา
• วสิาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะ

• คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย

สตูล 
• วทิยาลัยชุมชนสตูล
• สถานพนิิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชนจังหวดัสตูล
• สํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและ

พฒันาเกษตรกรจังหวดัสตูล

ยะลา
• คณะวทิยาการจัดการ

มหาวทิยาลัยราชภัฎยะลา

ตาก 
• วทิยาลัยชุมชนตาก 

อุทัยธานี
• วทิยาลัยชุมชนอุทัยธานี

กาญจนบุรี
• สถานธรรมไท่ซิวเอวีย๋น 

พิจิตร 
• วทิยาลัยชุมชนพจิิตร

พระนครศรีอยุธยา
• วทิยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 
• สถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา

กรุงเทพฯ
• มูลนิธินวตักรรมทางสังคม 

สมุทรสาคร 
• วทิยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

นครปฐม

ราชบุรี
• ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ

เยาวชนเขต 2 จ.ราชบุรี

นครสวรรค์
• โครงการจัดตั้งวทิยาเขตนครสวรรค์ 
 มหาวทิยาลัยมหิดล
• สถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนจังหวดันครสวรรค์

• ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนสิรินธร กรมพนิิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน
กระทรวงยุติธรรม

#ทุนพฒันาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน   หน่วยพฒันาอาชีพเข้าร่วมโครงการพฒันาระบบทดลองการพฒันาทักษะแรงงาน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส จํานวน 71 แห่ง ครอบคลุมพืน้ที่ 42 จังหวดั

สร้างโอกาส สร้างงาน
สร้างชุมชน

ยกระดับการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับแรงงาน
มากกวา่ 6,000 คน ในพ้ืนที่ 74 ตําบล 42 จังหวดั

โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนา
ทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

www.eef.or.th
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ผลการด�าเนินงาน ก้าวต่อไป
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โครงกำรนีอ้ยู่ในช่วงเริม่ต้น  

กสศ. ได้คัดเลือกเครือข่ำยหน่วยพัฒนำอำชีพ จ�ำนวน 74 
แห่ง 42 จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภำค โดยจะมีตัวอยำ่ง
กลุ่มอำชพีท่ีน่ำสนใจ เช่น นวดไทยเพือ่สุขภำพ กำรแปรรปู
ผลิตภัณฑ์ กำรขยำยพันธุ์และดูแลสวนส้มจุก กำรทอผ้ำ 
พื้นเมืองตำ่งๆ โฮมสเตย์ เครื่องแกงพื้นบ้ำน ประมง 
พื้นบ้ำน เป็นต้น

โครงกำรพัฒนำระบบทดลองกำรพัฒนำทักษะแรงงำน
ท่ีขำดแคลนทุนทรพัย์และด้อยโอกำส หรอืทุนพฒันำอำชพี
ท่ีใช้ชุมชนเป็นฐำน ร่วมกับหน่วยพัฒนำอำชีพ 71 แห่ง 
กระจำยใน 42 จังหวัด 5 ภูมิภำคท่ัวประเทศ พัฒนำเป็น
หลักสูตรระยะส้ันท่ีช่วยยกระดับทักษะกำรประกอบอำชีพ
แรงงำนท่ีขำดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกำสจ�ำนวน 74 
หลกัสูตร อำทิ เกษตรผสมผสำนระบบอนิทรย์ี ผู้ประกอบกำร 
ผ้ำไหมขนำดย่อม เครื่องปั้นดินเผำ ระบบประกอบกำร
สังคมออนไลน์ นักขำยมือทอง (young salesman) 
นวดไทยเพือ่สุขภำพ กำรท�ำคกุกีค้รบวงจร กำรท�ำเครือ่งแกง 
พื้นบำ้น โดยระบบต้นแบบของ กสศ. สำมำรถชว่ยเหลือ 
กลุ่มเป้ำหมำยซึง่เป็นแรงงำนนอกระบบ ผู้สูงอำย ุคนพกิำร 
ผู้วำ่งงำน ผูถ้ือบัตรสวัสดิกำรคนจน เด็กและเยำวชนใน
สถำนพินิจ ได้จ�ำนวน 6,055 คน    

โดยโครงกำรนีจ้ะเข้ำไปพัฒนำให้เกิดกระบวนกำรเสรมิ
ศักยภำพชุมชนในกำรพัฒนำอำชีพ บนฐำนควำมรู้ ทุนทำง
สังคม เศรษฐกิจ และทรพัยำกรของชมุชน เพือ่ก�ำหนดแผน 
ธุรกิจและแผนก�ำลังคนท่ีเหมำะสมกับควำมต้องกำร 
ของตลำดผู้บรโิภคและตลำดแรงงำนท้องถิน่ มหีลกัสูตรกำร 
เพ่ิมทักษะบริหำรจัดกำรในศตวรรษท่ี 21 และทักษะด้ำน 
เศรษฐศำสตร์ครวัเรอืน พร้อมท้ังส่งเสรมิให้สถำนประกอบกำร 
และท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมกันในรูปแบบต่ำงๆ ในระยะยำว 
สำมำรถยกระดับเป็นแรงงำนฝีมือหรือผู ้ประกอบกำร
ขนำดย่อมในชมุชนได้ แนวทำงนีจ้ะช่วยแก้ปัญหำเหลือ่มล�ำ้ 
และตอบโจทย์ของประเทศในขณะนี้ เพรำะให้ชุมชนเป็น
ฐำนกำรเรียนรู้ สร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจฐำนรำก สำมำรถตัดวงจรควำมเหลื่อมล�้ำขำ้ม
ชั่วคน

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นกระบวนกำรวิเครำะห์ศักยภำพ 
กำรจัดท�ำแผนพัฒนำร่วมกับชุมชน กำรออกแบบหลักสูตร
วิชำชีพระยะส้ัน และรับสมัครกลุ่มเปำ้หมำยท่ีเป็นแรงงำน
ระดับ 1.0 และ 2.0 มำกกว่ำ 6,239 คน ไม่จ�ำกัดอำยุ 
โดยเป็นกลุ่มแรงงำนนอกระบบท่ีมีกำรศึกษำต�่ำกว่ำระดับ
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและมีรำยได้ต�่ำกว่ำ 6,500 บำท 
รวมถึงผู้ด้อยโอกำส เช่น ผู้ท่ีว่ำงงำน คนพิกำร คนเร่ร่อน 
เยำวชนในสถำนพินิจ ผู้ต้องขัง เป็นต้น   
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กสศ. กับนวตักรรมในการด�าเนินงาน
ภำยใต้ทรพัยำกรท่ีจ�ำกดั กำรสร้ำงกำรเปลีย่นแปลงตำม

ภำรกิจของ กสศ. ให้เกิดผลกระทบสูงสุด (High Impact)  
และมคีวำมยัง่ยนื (Sustainability) คณะกรรมกำรบรหิำร  
กสศ. มีนโยบำยให้ กสศ. มุ่งเน้นกำรสรำ้งสรรค์นวัตกรรม 
ท่ีมีคุณภำพ และมีผลกระทบเชิงระบบสูง เพื่อชี้เป้ำให้ 
หน่วยงำนหลกัที่เกี่ยวข้องซึง่มทีรพัยำกรมำกกว่ำ ขยำยผล
กำรท�ำงำนสู่กลุ่มเป้ำหมำยต่อไป 

ควำมส�ำเร็จที่เกิดขึ้น ในช่วงปีที่ผ่ำนมำมีดังนี้ 

1. iSEE  ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือระดมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน

เพือ่เป็นเครือ่งมอืช่วยประมวลสถำนกำรณ์ควำมเหล่ือมล�ำ้

 

ระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
(Information System for Equitable Education : iSEE) 
เป็นนวัตกรรมที่ กสศ. พัฒนำขึ้น ประกอบด้วยระบบย่อย 
หลำยระบบ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนกำรแสดง
สถำนกำรณ์ควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำของกลุ ่ม 
เป้ำหมำยตำมภำรกิจของ กสศ. ในอนำคตอนัใกล้เมือ่พฒันำ 
สมบูรณ์จะเป็นฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ของเด็กและเยำวชน 
ผู้ขำดแคลนทุนทรพัย์และด้อยโอกำสมำกกว่ำ 4 ล้ำนคนท้ัง
ในและนอกระบบกำรศึกษำ โดยเชื่อมโยงเลขประจ�ำตัว 13 
หลกัของเดก็และครอบครวั กบัฐำนข้อมลูภำครฐั 6 กระทรวง 

ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสำธำรณสุข 
กระทรวงมหำดไทย กระทรวงกำรคลัง กระทรวงแรงงำน 
โดยเชื่อมโยงกับระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ (GIS)  

ระบบ iSEE บันทึกข้อมูลโดยครูกวำ่ 4 แสนคนจำก
สังกดัส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน (สพฐ.) 
กองบัญชำกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดน (ตชด.) และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำกกำรเยี่ยมบ้ำน ค้นหำ 
คดักรองเดก็เยำวชนท้ังในและนอกระบบกำรศกึษำ และยงั
ช่วยตดิตำมกำรมำเรยีน และพฒันำกำรจนส�ำเรจ็กำรศกึษำ
ขั้นพื้นฐำนผ่ำนแอปพลิเคชันและระบบคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ  

ระบบ iSEE สำมำรถประมวลผลสถำนกำรณ์ควำม
เหล่ือมล�ำ้ทำงกำรศกึษำและจ�ำนวนนกัเรยีนยำกจนพเิศษใน
ระดับประเทศ ภูมิภำค จังหวัด สถำนศึกษำ ไปจนถึงระดับ 
ผู้เรียนท้ังในรูปแบบกรำฟฟกิและตำรำงสรุปข้อมูลสถิติ 
รวมถึงข้อมูลภูมิสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 

ปัจจุบัน iSEE มีส่วนสนับสนุนงำนส�ำคัญของ กสศ.  
5 ระบบดังนี้

1) ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการคัดกรองความ
ยากจนดว้ยวธีิวดัรายไดท้างออ้ม (Proxy Means Test:  
PMT) แก่นักเรียนยำกจนปีละกว่ำ 2,000,000 คนใน
สังกัด สพฐ. อปท. และ ตชด. ในระดับกำรศึกษำตั้งแต่ 
อนุบำล-ม.ปลำย ในพื้นที่ 76 จังหวัด และ กทม. โดยมี
องค์ประกอบของข้อมูล Big Data ครบทั้ง 4Vs ตำม
นิยำมของ IBM ข้ำงต้น

2) ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการคน้หาเด็กเยาวชน
นอกระบบการศึกษา (Out-of-school Children and 
Youth: OOSCY) เชื่อมฐำนข้อมูลกระทรวงมหำดไทย  
กระทรวงศึกษำธิกำร และกระทรวงกำรพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์ เพื่อค้นหำเด็กเยำวชน อำยุ 
3-18 ปี ที่อยู่นอกระบบกำรศึกษำ

3) ระบบรายงานผลข้อมลูนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ  
และเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา บนแผนที่ GIS 
รายจังหวดัทั้ง 77 จังหวดั เพื่อสนับสนุนกำรรำยงำน
สถำนกำรณ์ กำรวำงแผนกำรด�ำเนินงำน และติดตำม
กลุ่มเป้ำหมำยตำมภำรกิจของ กสศ. รวมท้ังข้อมลูรำยได้  
สถำนะครัวเรือน และภูมิสำรสนเทศของนักเรียนและ
ครอบครวั ของกลุ่มเป้ำหมำยดงักล่ำวของ กสศ. เป็นต้น



82

4) ระบบติดตามข้อมูลผลการติดตามเงื่อนไขการรับ
เงนิอุดหนุนอย่างมีเงือ่นไขหรือ CCT (Conditional 
Cash Transfer) จะรำยงำนข้อมูลผลกำรติดตำมที่ครู
กรอกเข้ำมำเป็นรำยเทอมผ่ำน แอพพลิเคชั่น CCT 

5) ระบบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอุดหนุน
อย่างมีเงื่อนไข ให้แกห่น่วยงำนส�ำคัญได้แก่ ส�ำนัก
งบประมำณ ส�ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน เช่น ข้อมูล
ผลกำรโอนเงินเข้ำสู ่บัญชีเงินฝำกของนักเรียนและ 
ผู้ปกครอง หรือข้อมูลภำพถ่ำยพร้อมพิกัด GIS ของ
กำรรับเงินสดของนักเรียนและผู้ปกครองจำกครูและ 
ผู ้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำพร้อมท้ังลำยเซ็นรับรอง 
กำรรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

2. กสศ. ร่วมมือ J-PAL ดึงทีมวิจัยรางวัลโนเบล
เศรษฐศาสตร์ 2019 ประเมนิผลเพ่ือพัฒนาโครงการ 
เงนิอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษอย่างมีเงือ่นไข

 

หลังจำกท่ี อภิจิต แบนเนอร์จี (Abhijit Banerjee) 
เอสเธอร์ ดูฟโล (Esther Duflo) สองนักเศรษฐศำสตร์ 
จำกสถำบนัเทคโนโลยแีมสซำชเูซตส์ (MIT) เจ้ำของหนงัสือ 
‘Poor Economics’ และ ไมเคิล เครเมอร์ (Michael 
Kremer) ศำสตรำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด ได้รับ 
รำงวัลโนเบล สำขำเศรษฐศำสตร์ ประจ�ำปี 2019 หนึ่ง
ในประเด็นท่ีถูกหยิบยกมำพูดถึงในวงกวำ้งคือเรื่อง 
‘เศรษฐศำสตร์ขจัดควำมจน’ อันเป็นจุดร่วมในผลงำนของ
ผู้ได้รบัรำงวลัท้ังสำมคน ซึง่ใช้นวัตกรรมกำรวิจัยเชงิทดลอง
ท่ีเรียกวำ่ Randomized Controlled Trials (RCTs) 
หรอืกำรทดลองแบบสุ่มและมกีลุ่มควบคมุมำช่วยวเิครำะห์
ปัญหำ และออกแบบนโยบำยเพื่อแกป้ัญหำควำมยำกจน
และควำมเหลื่อมล�้ำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

จำกผลกำรวิจัยประเมินผลโครงกำรลดควำมเหลื่อมล�้ำ 
ทำงกำรศกึษำมำกกว่ำ 31 โครงกำรท่ัวโลก ด้วยกระบวนกำร 
RCTs พบวำ่นโยบายลดความเหลื่อมล�าทางการศึกษา
ด้วยมาตรการที่เจาะจงไปท่ี ‘อุปสงค์ต่อการศึกษา’ 
(Demand for Education) หลายมาตรการ ซ่ึงเป็น
มาตรการที่ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา และตรงตาม
ความต้องการที่แท้จริงของฝั่ งผู้เรียนและครอบครัว 
ให้ผลลัพธ์และความคุ้มค่าทางงบประมาณที่สูงกว่า
มาตรการด้านอุปทานของการศึกษา ที่เน้นผู้จัดการ
ศึกษาเป็นตัวตั้ง

ตัวอย่างส�าคัญของมาตรการท่ีเจาะจงไปท่ี ‘อุปสงค์ต่อ
การศึกษา’ เช่น การลดต้นทุนการเข้าถึงการศึกษาด้วย
การสนับสนุนเงินอุดหนุนอย่างมีเง่ือนไข (Conditional 
Cash Transfer: CCT) ต่ออัตราการมาเรียนของผู้เรียน 
ซึง่เป็นมาตราการท่ี กสศ. ด�าเนินการอยู่ หรอืการสนับสนุน 
อาหารเช้า เครื่องแบบ และการเดินทาง แบบมีเง่ือนไข 
(Non-cash Conditional Transfer: NCT)

กสศ. ได้ร่วมประชุมแนวทำงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
กับศูนย์วิจัย (Abdul Latif Jameel Poverty Action 
Lab หรือ J-PAL) แห่งมหำวิทยำลัย MIT สำขำภูมิภำค
อำเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อพัฒนำกรอบแนวทำง
ควำมร่วมมอืเพือ่วจิยัประเมนิผลโครงกำรลดควำมเหลือ่มล�ำ้ 
ทำงกำรศึกษำของ กสศ. ด้วยเครื่องมือนวัตกรรมกำรวิจัย
เชงิทดลอง (Randomized Controlled Trials: RCTs) 
ซึ่งเป็นแนวทำงของนักวิจัยรำงวัลโนเบลดำ้นเศรษฐศำสตร์ 
โดยศูนย์วิจัย J-PAL จะคัดเลือกทีมนักเศรษฐศำสตร์จำก
มหำวทิยำลัย MIT และ สถำบนัวิชำกำรภำค ีเพือ่สนบัสนนุ
กำรวจิยัและประเมนิผลโครงกำรของ กสศ. ในประเทศไทย 
โดยจะเริ่มทดลองในบำงพื้นที่ 

การประเมินผลลักษณะน้ี จะช่วยให้เกิดผลการวิจัย 
ทีม่คีณุภาพสูงเพ่ือประกอบการตดัสินใจปรับปรุงพัฒนา 
มาตรการเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ กสศ.  
และหน่วยงานภาคี ตลอดจนก�าหนดทิศทางการท�างาน
ของ กสศ. ในการจัดล�าดับความส�าคัญของพันธกิจ 
ภายใต้งบประมาณที่จ�ากัด รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความ 
มั่นใจว่า กสศ. จะสามารถแก้ปัญหาความเหล่ือมล�า
ทางการศึกษาได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน 

อ่านเพิม่เติมระบบ iSEE
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สานพลังร่วมสร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษากับ กสศ.

กำรด�ำเนินงำนดำ้นกำรลดควำมเหล่ือมล�้ำทำงกำร
ศึกษำท่ีผ่ำนมำ แม้เพียงปีเศษก็พิสูจน์ว่ำควำมเหลื่อมล�้ำ
ทำงกำรศึกษำ เป็นนโยบำยสำธำรณะท่ีอยู่เหนือประเด็น
ควำมขดัแย้งทำงกำรเมอืง (Beyond Politics) ทุกภำคส่วน 
เริ่มมีบทบำทในกำรลดควำมเหล่ือมล�้ำทำงกำรศึกษำ 
มำกขึน้อย่ำงเห็นได้ชดั โดยในส่วนของ กสศ. พ.ร.บ. กองทุน
เพือ่ควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ มำตรำ 29 (5) ได้ก�ำหนด 
ใหม้ีหนำ้ท่ีในกำรส่งเสริมและรณรงค์ให้ทุกภำคส่วน 
มีส่วนร่วมในกำรบริจำคหรือให้กำรสนับสนุนกิจกำรของ
สถำนศึกษำหรือของกองทุน    

กสศ. ไดใ้ช้ระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษาหรือ iSEE เป็นเครื่องมือสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมของภำคธุรกิจเอกชนและประชำชน โดยกำรชีเ้ป้ำหมำย
สถำนศึกษำและนักเรียนท่ีต้องกำรได้รับควำมช่วยเหลือ 
เร่งด่วนฉุกเฉินในมิติปัญหำท่ีเกี่ยวข้องกับอุปสรรคทำง 
กำรศึกษำ และสำมำรถรำยงำนผลกำรติดตำมรำยคนจน
จบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อให้ควำมม่ันใจแก่สังคมว่ำทุก
ควำมช่วยเหลือท่ีร่วมกบั กสศ. จะตรงไปยงัเดก็และเยำวชน
ที่เดือดร้อนและสำมำรถแก้ปัญหำได้อย่ำงแท้จริง  

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มยีอดบรจิำคท่ีประชำชน 
และภำคธุรกิจเอกชนร่วมกับ กสศ. ในกิจกรรมรณรงค์ 
เดือนมิถุนายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563  เป็นเงนิรวม :  
7,299,233.98 บาท  จากผู้บริจาคจ�านวน 4,448 ราย  
ซึ่งตำม มำตรำ 7 ของ พ.ร.บ. กองทุนเพื่อควำมเสมอภำค 
ทำงกำรศกึษำ พ.ศ. 2561 ระบใุห้ผู้บรจิำคแก่กองทุนมสิีทธิ 
น�ำจ�ำนวนเงินท่ีบริจำคไปหักเป็นค่ำลดหย่อนหรือรำยจ่ำย 
เช่นเดยีวกบักำรบรจิำคเพือ่กำรศกึษำตำมประมวลรษัฎำกร  
ท้ังนีไ้ด้มพีระรำชกฤษฎกีำออกตำมควำมในประมวลรษัฎำกร 
ว่ำด้วยกำรยกเว้นรัษฎำกร (ฉบับท่ี 682) พ.ศ. 2562 
ระบุวำ่ กำรบริจำคให้แก่กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำง 
กำรศกึษำ ท่ีได้กระท�ำตัง้แต่วนัท่ี 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
ถงึวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563 บคุคลธรรมดำและบรษิทั
หรือหำ้งหุ้นส่วนนิติบุคคล สำมำรถหักลดหย่อนภำษีเป็น
จ�ำนวนสองเท่ำของจ�ำนวนเงนิที่บริจำค 

iSEE เคร่ืองมือตอบโจทย์ CSR ของภาคเอกชน 

“เอสโซ่” หนึง่ในภำคเอกชนท่ีเข้ำมำมส่ีวนร่วมกบักองทุน 
เพือ่ควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ (กสศ.) ในกำรเตมิโอกำส
สนับสนุนกำรศึกษำแก่นักเรียนทุนเสมอภำค  

“ระบบ iSEE ของ กสศ. เป็นเครื่องมือท่ีตอบโจทย์
กิจกรรมเพื่อสังคมของภำคเอกชนในระยะยำว ช่วยให้ทำง
เอสโซ่มั่นใจว่ำเงินบริจำคที่สมทบนั้น มุ่งตรงไปยังนักเรียน
ท่ีก�ำลังเดือดร้อนท่ีสุด และยังมีระบบติดตำมท่ีสำมำรถ
รำยงำนผลลพัธ์กำรช่วยเหลอืรำยคน ท้ังผลกำรเรยีน อตัรำ
กำรมำเรียน สุขภำพ น�้ำหนักส่วนสูง เพื่อให้มั่นใจวำ่ทุก
ควำมช่วยเหลือสำมำรถแก้ปัญหำได้จริง ไม่มีเด็กในชุมชน
หลุดจำกระบบ โดยจะมีกำรประเมนิผลกำรเปล่ียนแปลงเมือ่
ครบ 1 ปีกำรศึกษำ” ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธ์ุ ผู้จัดการ 
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพนัธ์ บริษัท เอ็กซ้อน 
โมบิล จ�ากัด หรือ เอสโซ่้ ประเทศไทย

iSEE เคร่ืองมือตอบโจทย์ CSR 
เอสโซ่ยก กสศ. เป็นคู่ชีวติ พันธมิตรบริจาค  
การันตีใช้ระบบ isee ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส 
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คนรุ่นใหม่ร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

โครงกำรศึกษำนำนำชำติ โรง เรียนสำธิตแห ่ง
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ (มก.) เป็นต้นแบบร่วมรณรงค์ 
สรำ้งสังคมแห่งกำรให้ โดยเชิญชวนผู ้ปกครองร่วม 
บรจิำคสิทธ์ิค่ำเครือ่งแบบนกัเรยีนและค่ำอปุกรณ์กำรเรยีน 
ในโครงกำรเรียนฟรี 15 ป ี ท่ีได้รับจัดสรรจำกกระทรวง 
ศึกษำธิกำร (ศธ.) ด้วยควำมสมัครใจ เพื่อน�ำไปสนับสนุน 
ควำมเสมอภำคและพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำให้แก่
นักเรียนยำกจนพิเศษของ กสศ. 

“ปัจจุบันเศรษฐกิจท�ำให้ต้นทุนชีวิตของผู้คนไม่เทำ่กัน 
และรู้สึกสงสำรเดก็ท่ีไม่มีเงิน และมฐีำนะยำกจน ซึง่ถอืเป็น 
อุปสรรคในกำรเรียนหนังสือ ดังนั้นเมื่อมองย้อนกลับมำดู 
ตัวเองพบว่ำ เป็นคนท่ีมีโอกำสทำงกำรศึกษำ จึงต้องใช้
โอกำสนี้ให้ดีท่ีสุด โดยกำรร่วมบริจำคเงินให้กับเด็กท่ียัง
ขำดแคลน เพรำะพวกเขำควรได้รบัส่ิงเดยีวกบัเดก็คนอืน่ๆ 
นอกจำกได้แบ่งปันแล้วยังได้รับควำมรู้สึกท่ีดี และหนูดีใจ 
ที่ได้ช่วยเหลือให้เด็กกลุ่มนี้ให้ได้รับกำรศึกษำ”

ส่ิงท่ีด ีเพรำะกำรศกึษำเป็นส่ิงท่ีช่วยท�ำให้ชวีติคนไทยดขีึน้  
กำรท่ีเรำบรจิำคเงินของรฐับำลท่ีจดัสรรเงินอดุหนนุรำยหัว 
ให้นักเรียนทุกคนนั้น น�ำมำให้กับเด็กนักเรียนยำกจน
ขำดแคลนทุนทรพัย์ ขำดโอกำส เป็นเจตนำรมณ์ท่ีน่ำส่งเสรมิ 
เป็นอย่ำงมำก ถงึเงินตรงนีเ้ป็นเพยีงส่วนน้อย แต่เม่ือเทียบกบั 
กำรสร้ำงโอกำสให้แก่เดก็ท่ีมภีำระครอบครวั จนไม่ได้เรยีน  
ถือเป็นกำรช่วยเหลือพวกเขำได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งเชื่อวำ่ 
มีเด็กหลำยคนท่ีอยำกเรียนหนังสือ แต่ต้องมีภำระทำง
ครอบครวั หำกเรำไปสนบัสนนุให้เดก็ทุกคนให้มคีวำมเป็นอยู ่
ที่ดี จะท�ำให้หลุดจำกวงจรยำกจน”

ส่วนหน่ึงของการบริจาค เงนิบริจาค 
ของประชาชนผ่าน กสศ. ช่วยท�าให้ชีวติ 
ความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนที่น่ีดีขึ้น

“ท่ีผำ่นมำอำคำรพักนอนหลังเกำ่ช�ำรุดทรุดโทรมเป็น
อย่ำงมำก ท้ังฝ้ำเพดำนผพัุง ช่องรบัแสงมเีพียงตำข่ำยกนัไว้  
เมื่อฝนตก น�้ำฝนก็จะกระเด็นเขำ้มำภำยในอำคำร ท�ำให้
เด็กนักเรียนไม่สบำย รวมไปถึงห้องน�้ำท่ีอยู่ไกลจำกท่ีพัก 
ล�ำบำกเด็กๆ เวลำจะเขำ้ห้องน�้ำในช่วงกลำงคืนต้องเดิน
ออกไปไกลและไม่สะดวก

ท่ีผำ่นมำมีเด็กนักเรียนมำกขึ้น แต่งบประมำณยังไม่ 
พอเพยีงท่ีจะน�ำมำซ่อมแซมอำคำรพกันอนได้ ท�ำให้ต้องแก้
ปัญหำด้วยกำรหำกระดำษ หรอืป้ำยไวนลิเก่ำๆ มำกัน้ตำม
ช่องไม่ให้น�้ำกระเด็นเข้ำมำในตัวห้องนอน

เงินบริจำคของประชำชนผ่ำน กสศ. ช่วยท�ำให้ชีวิต
ควำมเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนท่ีนี่ดีขึ้นเยอะมำก สภำพใน
อำคำรปลอดโปร่ง สะอำด เป็นระเบยีบเรยีบร้อย ปลอดภยั
ส�ำหรบัเดก็ทุกคน ท่ีส�ำคญัคดิว่ำเดก็ๆ นกัเรยีนทุกคนท่ีพกั
นอนน่ำจะสบำยขึ้นกว่ำเดิม และมีสุขภำพดีอย่ำงถ้วนหน้ำ  
ประโยชน์ทำงอ้อมอกีส่ิงท่ีน่ำจะเกิดขึน้คอื น่ำจะท�ำให้เดก็ๆ  
อยำกมำโรงเรียนมำกข้ึนในอนำคต เพรำะพวกเขำรู้สึก
มั่นใจ ปลอดภัย” ครูแตงโม - อัญชลิกา อุปนันต์  
ครูอนุบาลโรงเรียนใบหนา จ.เชียงใหม่

น.ส.นภาพิน บัวเลิศ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. 

ศ.ดร.นภดล ร่มโพธ์ิ
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่ง มก.  

หอพักนอนหลังใหม่ 
เติมคุณภาพชีวติเด็กนักเรียนบนดอย
ผลลัพธ์เงนิบริจาคจดหมายลาครู

“ยังมีเด็กจ�ำนวนมำกท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถแต่ขำด
โอกำส ท้ังเรือ่งเงิน สภำพควำมเป็นอยู่ เป็นเรือ่งน่ำเสียดำย 
ถ้ำเด็กต้องออกจำกระบบกำรศึกษำไป ฉะนั้นถำ้เรำมี
โอกำส หรือเป็นส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ย่อมเป็น
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“บำงวันฝนตกน�้ำฝนก็สำดเข้ำมำในบ้ำนท่ีเป็นไม้ไผ่  
ซึ่งตอนนี้ผุพังไปหลำยจุด บำงทีน�้ำก็สำดมำถึงตรงท่ีนอน 
พอหนำ้หนำวลมก็พัดเขำ้มำในบำ้น ต้องอำศัยก่อไฟนอน
ในบ้ำนให้พอได้ควำมอุ่น เมื่อได้ทุนนี้ก็ดีใจมำกจะน�ำเงิน
ไปซ่อมบ้ำนให้แม่” 

‘น้องกำละมงั’ รุ่งรวนิ คลมุทูชน นกัเรยีน ป.5 โรงเรยีน
บ้ำนใบหนำ จังหวัดเชียงใหม ่น�ำเงินบริจำคท่ีได้รับนี้ไป
ซ่อมแซมบ้ำนท่ีอยู่อำศัยซึ่งทรุดโทรม ไม่สำมำรถกันแดด 
กนัลม กนัฝน กนัหนำวได้ กลำยเป็นอปุสรรคต่อกำรใช้ชวิีต 
และกำรเรียนอย่ำงหนัก แต่ด้วยควำมยำกจนท�ำให้ต้อง
ยอมทนรับสภำพที่เป็นอยู่มำตลอด

ตอนนีเ้ริม่ซือ้ไม้ขนกระเบือ้งขึน้มำเตรยีมก่อสร้ำง รวมท้ัง 
ครั้งนี้จะสรำ้งห้องน�้ำในตัวด้วย เนื่องจำกท่ีผ่ำนมำท่ีบำ้น
ไม่มีห้องน�้ำของตัวเอง ต้องไปอำศัยเขำ้ห้องน�้ำเพื่อนบำ้น 
ท�ำให้ไม่สะดวก โดยเฉพำะเม่ือน้องกำละมังเริ่มโตขึ้น
เรื่อยๆ

“จะใช้เงินทนุทีไ่ด้นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะตั้งใจ
เรียนให้ดีท่ีสุดสมกับควำมตั้งใจของผู้ท่ีบริจำค ในอนำคต
หนตูัง้ใจว่ำอยำกเป็นครเูพือ่มำสอนหนงัสือให้กบัเดก็ๆ ใน
หมู่บ้ำนให้สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้”

สร้างโอกาส สร้างอาชีพ
ต่อยอดเงนิบริจาค "จดหมายลาครู"  
โรงเรียนชุมชนวดัเสด็จ ขยายผลจัดฝึก

เงนิบริจาคท�าให้กล้าฝัน 
เงนิบริจาคจดหมายลาครู ช่วยซ่อมบ้าน 
เปิดประตูการศึกษา "น้องแดง" สู่ฝันช่างยนต์

ตั้งใจเรียนตอบแทนผู้บริจาค 
เงนิบริจาคจดหมายลาครู เติมฝันการศึกษา  
ช่วย "น้องกาละมัง" ฝันเป็นครูสอนเด็กในหมู่บ้าน

โรงเรยีนชมุชนวดัเสดจ็ จ.ปทุมธำน ีได้น�ำเงินจำก กสศ.  
น�ำไปต่อยอดโครงกำร ‘สรำ้งโอกำส สรำ้งอำชีพ’ ให้กับ
นักเรียนทุนเสมอภำคของ กสศ. และครอบคลุมไปถึง
นักเรียนทั้งโรงเรียน

“ทำงโรงเรียนน�ำเงินท่ีได้รับจัดสรรมำไปจัดกิจกรรม
เพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีรำยได้เสริมและอำชีพท่ียั่งยืน 
ตำมหลกัเศรษฐกิจแบบพอเพยีง ผ่ำนกิจกรรมท่ีตนเองถนดั
และสนใจเป็นพิเศษ เช่น นำฎศิลป์ดนตรีสำกล ดนตรีไทย 
กลองยำว กำรเกษตร เบเกอรี ่ขนมไทย ตดัผม สติก๊เกอร์ไลน์  
และน�้ำสมุนไพร” ครูอ้อย - จริยาภรณ์ คุ้มพันธ์
ครูโรงเรียนชุมชนวดัเสด็จ จ.ปทุมธานี  

‘น้องแดง’ พงศกร อำสำพิทักษ์ไพร นักเรียนชั้น ม. 2 
โรงเรยีนบ้ำนนำเกยีน อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่ เป็นอกีหนึง่คน
ท่ีได้รบักำรอดุหนนุช่วยเหลือจำกเงินบรจิำค กสศ. น้องแดง 
ตัง้ใจว่ำจะน�ำทุนท่ีได้รบัไปซ่อมแซมบ้ำน เนือ่งจำกปัจจุบนั
บ้ำนเกำ่และทรุดโทรมเป็นอยำ่งมำก แต่เนื่องจำกท่ีบำ้น
ฐำนะยำกจนไม่มีเงินซ่อมบ้ำน ท�ำให้ต้องทนอยู่ในสภำพนี้ 
มำนำน
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นานาชาติ ช้ีไทยเป็นผู้น�าเร่ืองความเสมอภาค
ทางการศึกษาที่ทั่วโลกน�าไปขยายผลได้

ยเูนสโกยกยอ่งไทยเป็นผู้น�าความเสมอภาคทางการศึกษาของเอเชีย
รัฐบาลไทยแสดงความเป็นผู้น�าในภูมภิาคเอเชีย  
เร่ืองความเสมอภาคทางการศึกษา

องค์กรระดบัประเทศและระดบันำนำชำต ิเช่น องค์กำรสหประชำชำต ิองค์กำรกำรศกึษำ วทิยำศำสตร์ และวฒันธรรม
แห่งสหประชำชำต ิหรอื ยเูนสโก ชืน่ชมควำมก้ำวหน้ำในกำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำของประเทศไทยพร้อมระบวุ่ำ 
ประเทศไทยเป็นผู้น�ำเรื่องควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำที่ทั่วโลกน�ำไปขยำยผลได้

• รายงานพิเศษ “มากกว่าค�าม่ันสัญญา” (Beyond 
Commitments) ซึ่งสรุปผลงำนเด่นของโลกในรอบ 
5 ปีแรกของวำระกำรพัฒนำท่ียัง่ยนืด้ำนกำรศกึษำ หรอื 
SDG4 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกำรประชุมเวทีระดับสูง
ทำงกำรเมืองว่ำด้วยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้ 
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชำชำติ 
ประจ�ำปี 62 ท่ีจัดขึ้นระหว่ำงวันท่ี 9-18 กรกฎำคม 
2562 ณ ส�ำนักงำนใหญ่องค์กำรสหประชำชำติ  
นครนิวยอร์ค รายงานดังกล่าวได้ระบุว่าการจัดตั้ง 
กสศ. คือผลงานเด่นของรัฐบาลไทยที่ทั่วโลกน�าไป
ใช้ขยายผลได้ โดยเฉพำะแนวทำงกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
(Information System for Equitable Education: 
iSEE) ในกำรสนับสนุนกำรคัดกรองควำมยำกจนเป็น 
รำยครัวเรือนเพื่อสนับสนุนกำรปฏิรูประบบกำรจัดสรร
งบประมำณด้วยหลักควำมเสมอภำคด้วยมำตรกำร
กำรจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไข (Conditional 
Cash-Transfer: CCT) ให้ตรงตำมควำมต้องกำร
ของนักเรียนเป็นรำยบุคคลอย่ำงแท้จริง

• นายชิเงรุ อาโอยาก ิผูอ้�านวยการองคก์ารการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 
(The United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization: UNESCO) ประจ�ำ
ประเทศไทย ชื่นชมรัฐบำลไทยว่ำ ได้แสดงควำมเป็น
ผู ้น�ำในภูมิภำคเอเชียแปซิฟกิเรื่องควำมเสมอภำค
ทำงกำรศกึษำด้วยกำรจดัตัง้กองทุนเพือ่ควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำ เพื่อช่วยเหลือเด็กเยำวชนด้อยโอกำส 
ท้ังในและนอกระบบกำรศึกษำ เป็นกำรสำนต่อควำม
เป็นผู้น�ำของไทยในเอเชียเรื่องกำรแก้ไขปัญหำควำม
เหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำตลอดช่วง 30 ปท่ีีผ่ำนมำ 
นบัตัง้แต่กำรประชมุระดบัโลกด้ำนกำรศกึษำเพ่ือปวงชน 
(Education for All) จนเป็นท่ีมำของปฏญิญำจอมเทียน  
องค์กำรยเูนสโกประทับใจและชืน่ชมควำมมุ่งมัน่ท�ำงำน
ของไทยในกำรท�ำให้กำรศกึษำเป็นส่ิงเสมอภำคส�ำหรบั
ทุกคน และหวงัให้ประเทศในเอเชยีรวมถงึประเทศอืน่ๆ 
ในภูมิภำคต่ำงๆ ทั่วโลกเรียนรู้และน�ำประเทศไทยเป็น
แบบอย่ำงในกำรริเริ่มด�ำเนินกำรเพื่อบรรลุเปำ้หมำย
กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืด้ำนกำรศกึษำ (SDG4) องค์กำร 
ยูเนสโกเชื่อมั่นว่ำประเทศไทยจะยังคงเป็นผู้น�ำด้ำน
ควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ และเดนิหน้ำสู่เป้ำหมำย
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนปี 2030 ต่อไป
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 องค์การยูเนสโกประทับใจ

และช่ืนชมความมุง่มัน่ของไทย

ในการท�าให้การศึกษาเป็นส่ิงเสมอภาค

ส�าหรับทุกคน และหวงัให้ประเทศในเอเชีย

รวมถึงภูมภิาคต่างๆ ทั่วโลกเรียนรู้

และเอาไทยเป็นแบบอย่าง  

นายชิเงรุ อาโอยากิ  
ผู้อ�านวยการยูเนสโก ประจ�าประเทศไทย

• ทีดีอาร์ไอ ระบุ กสศ. เป็นรูปธรรมก้าวส�าคัญใน
การปฏิรูปการศึกษา สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำ
ประเทศไทย (TDRI) เปิดเผยรำยงำนกำรประเมนิผลงำน  
ปฏริปู 5 ปี รฐับำล ของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ นำยก
รัฐมนตรี เพื่อติดตำมควำมคืบหนำ้แก้ปัญหำประเทศ  
โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย์ ประธำนทีดีอำร์ไอ 
ระบใุนตอนหนึง่ว่ำ กำรตัง้ “กองทุนเพือ่ควำมเสมอภำค 
ทำงกำรศกึษำ (กสศ.)” ซึง่เป็นหน่วยงำนท่ีได้สร้ำงระบบ 
สำรสนเทศเพือ่ระบตุวัตนเดก็ยำกไร้ รำยงำนสถำนกำรณ์ 
ควำมเหล่ือมล�้ำ และจัดสรรเงินช่วยเหลือเด็กยำกจน 
โดยได้จัดสรรไปแล้วรำว 4 แสนคน ถือเป็นหนึ่งใน
ควำมส�ำเรจ็ท่ีเป็นรปูธรรมของนโยบำยปฏริปูกำรศกึษำ
และกำรเรียนรู้ของประชำชน ตลอดระยะเวลำ 5 ปี  
ที่ผ่ำนมำ



รายงานผลการด�าเนินงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธำนกรรมกำร

รศ.ปัทมาวดี โพชนุกูล
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภำควิชำกำร

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
รองประธำนกรรมกำร

ผศ.ปารีณา ศรีวนิชย์
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้ำนกฎหมำย*

นายจเด็จ ธรรมธัชอารี
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภำคประชำสังคม

นายชาลี จันทนยิ่งยง
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

ภำคเอกชน

รศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ  
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภำคประชำสังคม

นายภัทระ ค�าพิทักษ์
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภำคเอกชน

* ด�ารงต�าแหน่งนับแต่ 22 มกราคม 2562 แทนนายประสงค์ วินัยแพทย์ ที่ลาออก

รายนามคณะกรรมการ 
บริหาร กสศ.
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ
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นายประเสริฐ บุญเรือง
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
อธิบดีกรมบัญชีกลำง

นายอ�านาจ วชิยานุวตัิ
เลขำธกิำรคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร

นายประยูร รัตนเสนีย์
อธิบดีกรมส่งเสริม 

กำรปกครองท้องถิ่น

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ
อธิบดีกรมส่งเสริมและ 

พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

นายเดชาภิวฒัน์ ณ สงขลา
ผู้อ�ำนวยกำร 

ส�ำนักงบประมำณ

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย  
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

นางสุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจกำร 
เด็กและเยำวชน

นายสุภกร บัวสาย

ผู้จัดกำรกองทุนเพื่อ 
ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

 กรรมการโดยต�าแหน่ง
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• ให้ค�ำปรกึษำ ข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะ แก่คณะกรรมกำร 
บริหำรกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

• ให้ค�ำแนะน�ำแก่ส�ำนักงำนเกี่ยวกับแนวทำงกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนกำรเงินและงบประมำณของ กสศ. รวมถงึแนวทำงกำร 
ไดม้ำและกำรบริหำรจัดกำรซึ่งเงินและทรัพย์สินของ กสศ.  
ตำมมำตรำ 6 แห่งพระรำชบญัญตักิองทุนเพือ่ควำมเสมอภำค 
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 

• ให้ควำมเห็นหรอืค�ำปรกึษำด้ำนกำรเงินและงบประมำณแก่
คณะกรรมกำรและส�ำนักงำน

ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการด้านการเงนิและงบประมาณ

1. นำยกฤษณพงศ์ กีรติกร

2. ศำสตรำจำรย์ภชิำนไกรฤทธ์ิ บณุยเกยีรติ

3. ศำสตรำจำรย์นักสิทธ์ คูวัฒนำชัย

4. ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ วิจำรณ์ พำนิช

5. ศำสตรำจำรย์สมพงษ์ จติระดับ

1. นำงสำววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

2. นำยบุญเลิศ เลิศเมธำกุล

3. นำงกรรณิกำร์ งำมโสภี

4. นำยรังสรรค์ มณีเล็ก

5. นำยวรัชญ์ เพชรร่วง

ประธำน

อนุกรรมกำร

อนุกรรมกำร

อนุกรรมกำร

อนุกรรมกำร

• ศึกษำและจัดท�ำรำ่งประกำศ ค�ำส่ัง ข้อก�ำหนดตำ่งๆ  
เกี่ยวกับกรอบธรรมำภิบำลองค์กรท่ีสอดคล้องกับหลักกำร 
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีเพื่อเสนอคณะกรรมกำร

• ให้ค�ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะด้ำนธรรมำภิบำลแก่คณะ 
กรรมกำร

คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล

1. นำยชำลี จันทนยิ่งยง

2. นำยประสำท พงษ์ศิวำภัย

3. นำงวรัชญำ ศรีมำจันทร์

ประธำน

อนุกรรมกำร

อนุกรรมกำร

รายนามที่ปรึกษาและ
คณะอนุกรรมการ
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• ให้ค�ำแนะน�ำแก่ส�ำนักงำนเกี่ยวกับแนวทำงกำรด�ำเนินงำน 
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของส�ำนักงำน 

• ให้ควำมเห็นชอบกำรจัดท�ำแผนแม่บทหรือแผนกลยุทธ์ 
กำรบริหำรงำนบุคคลของส�ำนักงำน และกำรพิจำรณำแผน 
อตัรำก�ำลังพนกังำนและลกูจ้ำงให้สอดคล้องกบัภำรกิจของ 
ส�ำนักงำน 

• ให้ควำมเห็นหรือค�ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ 
ส�ำนักงำนแก่คณะกรรมกำร

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล

1. รศ.ปัทมำวดี โพชนุกูล

2. นำงสำวนวลอนันต์ ตันติเกตุ

3. นำยวิศรุต รักษ์นภำพงศ์

ประธำน

อนุกรรมกำร

อนุกรรมกำร

• ให้นโยบำยและค�ำแนะน�ำแก่ส�ำนักงำนในกำรจัดท�ำ 
ยุทธศำสตร์ด้ำนข้อมูลขำ่วสำรสำธำรณะ เพื่อสรำ้งควำม 
เข้ำใจและเกิดควำมเชื่อม่ัน อันจะน�ำไปสู่ควำมร่วมมือของ 
ประชำชนและภำคส่วนต่ำงๆ

• ให้ควำมเห็นหรือค�ำปรึกษำด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลขำ่วสำร
สำธำรณะแก่คณะกรรมกำรและส�ำนักงำน

คณะอนุกรรมการด้านนโยบายข้อมูลข่าวสารสาธารณะ

1. นำยภัทระ ค�ำพิทักษ์

2. ศ.สมพงษ์ จติระดับ

3. นำยจเด็จ ธรรมธัชอำรี

ประธำน

อนุกรรมกำร

อนุกรรมกำร
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ภาคผนวก 
ค�าถามที่พบบ่อย 
(FAQ)

1. ทุนนวตักรรมสายอาชีพช้ันสูงคืออะไร

ทุนนวัตกรรมสำยอำชีพชั้นสูง คือ ทุนท่ีเปดิโอกำสให้ 
สถำนศึกษำสำยอำชีพ (วิทยำลัยอำชีวศึกษำ วิทยำลัยชุมชน 
และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล หรือสถำนศึกษำอื่นๆ
ท่ีเปดิสอนระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) เสนอ 
โครงกำรเพื่อยกระดับกำรท�ำงำนและส่งเสริมโอกำสทำงกำร
ศึกษำให้เด็กเยำวชนยำกจนและด้อยโอกำส โดยปลำยทำง
สถำบันกำรศึกษำท่ีผำ่นกำรคัดเลือกจะยกระดับสู่สถำบัน
นวัตกรรมชั้นสูง
2. ทุนนวตักรรมสายอาชีพช้ันสูงมีทุนกี่ประเภท

ทุนนวัตกรรมสำยอำชพีชัน้สูง ม ี2 ประเภท ได้แก่ ทุน 5 ปี  
(ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
หรอืเทียบเท่ำ และทุน 2 ปี (ปวส./อนปุรญิญำ) ส�ำหรบันกัเรยีน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 หรือนักศึกษำระดับประกำศนียบัตร 
วิชำชีพ 3 หรือเทียบเท่ำ
3. สาขาที่สถานศึกษาเสนอได้คือสาขาใด 

 1. สำขำท่ีเป็นเปำ้หมำยหลักในกำรพัฒนำประเทศ  
 ได้แก่ อุตสำหกรรมที่มีศักยภำพ (First S-Curve)  
 และอุตสำหกรรมอนำคต (New S-Curve) 

 2. สำขำที่ขำดแคลนด้ำนสำยอำชีพ 
 3. สำขำดำ้นวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี (STEM) และ  

 เทคโนโลยีดิจิทัล 
4. ผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติอย่างไร  

ทุนประเภท 5 ปี (ปวช. ต่อเน่ือง ปวส.) เป็น นักเรียนที่
ก�ำลังศึกษำอยู่ชั้น ม.3 หรือเทียบเท่ำ

ทุนประเภท 2 ปี (ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพ)  
เป ็นนักเรียน ท่ีก� ำลั งศึกษำอยู ่ชั้ น  ม .6/ปวช.3 หรือ  
เทียบเท่ำ ผู้ขอรับทุนทั้ง 2 ประเภท จะต้องมีคุณสมบัติอย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่งต่อไปนี้ 
• เป็นผู ้ขำดแคลนทุนทรัพย์ท่ีมีรำยไดเ้ฉล่ียสมำชิกต่อคน 

ต่อเดือนไม่เกิน 3,000 บำทหรือด้อยโอกำส
• มีศักยภำพในกำรศึกษำต่อหรือควำมสำมำรถพิเศษด้ำน 

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับสำขำที่เปิดรับ 
5. มีเงือ่นไขในการรับทุนการศึกษาอย่างไร

ทุนนวัตกรรมสำยอำชพีชัน้สูงเป็นทุนให้เปล่ำ หำกผู้รบัทุน 
เรยีนจนจบกำรศกึษำตำมระยะเวลำท่ีก�ำหนดของประเภททุน  
ไม่ต้องชดใช้ทุน แต่ในกรณท่ีีผู้รบัทุนรำยใดไม่สำมำรถเรยีนจน 
จบกำรศกึษำ ผู้รบัทุนรำยนัน้จะต้องเข้ำสู่กระบวนกำรพจิำรณำ
ชดใช้ทุน

เมือ่รบัทุนจำกโครงกำรนี ้ผู้รบัทุนต้องยตุกิำรรบัทุนอืน่ของ
ภำครฐัท่ีมลีกัษณะซ�ำ้ซ้อนกนั ซึง่รวมถงึกำรกู้ยมืเงินจำกกองทุน
เงนิให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)

โครงการทุนนวตักรรม 
สายอาชีพช้ันสูง

นักเรียนยากจนพิเศษ คืออะไร

นักเรียนยำกจนท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรคัดกรองผู ้ขาด 
แคลนทุนทรัพย์ ด้วยวธีิกำรวัดรำยได้ทำงอ้อม (Proxy 
Mean Tests: PMT) และมีค่าคะแนนอยู่ในเกณฑ์ 
ยากจนพิเศษ (Extremely Poor) ที่ประเมินไดใ้น
แต่ละปีตามสภาพเศรษฐกิจ 
เงนิอุดหนุนแบบมีเงือ่นไข คืออะไร

เงินอดุหนนุท่ี กสศ. จดัสรรให้กบันกัเรยีนยำกจนพเิศษ 
ตำมหลกัเกณฑ์และแนวทำงท่ี กสศ. ก�ำหนด โดยนกัเรยีน 
ท่ีได้รบัเงินอดุหนนุจะมเีง่ือนไขส�ำคญัท่ีพสูิจน์ประสิทธิภำพ 
ของเงนิอุดหนุนดังกล่ำว 2 ประกำร คือ 

โครงการจัดสรรเงนิอุดหนุน 
นักเรียนยากจนพิเศษ 
แบบมีเงือ่นไข

 1) กำรบันทึกกำรมำเรียนรำยวันของนักเรียน 
 ยำกจนพิเศษ โดยนกัเรยีนต้องรกัษำอตัรำกำร 
 มำเรยีนให้เกินร้อยละ 80 เพือ่ป้องกนักำรออก 
 จำกระบบกำรศึกษำ และ 

 2) กำรบันทึกค่ำน�้ำหนักส่วนสูงของนักเรียน 
 ยำกจนพิเศษ เพื่อติดตำมและส่งเสริมพัฒนำ 
 กำรเจริญเติบโตที่สมวัยตำมเกณฑ์มำตรฐำน
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1.  ทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพคืออะไร 

ทุนพัฒนำเต็มศักยภำพสำยอำชีพ คือทุนท่ีส ่งเสริม 
สนับสนุนผู ้ท่ีมีศักยภำพและควำมสำมำรถพิเศษด้ำนสำย 
อำชีพแต่ขำดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกำสให้ได้รับกำร 
พฒันำและโอกำสทำงกำรศกึษำต่อเตม็ศกัยภำพต่อเนือ่งระดบั
ปริญญำตรีขึ้นไป
2. นักศึกษาทีรั่บทนุการศึกษาจะตอ้งมคีณุสมบัติอยา่งไร?

1) เป็นผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกำส

2) ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญำ ในปี 2561

3) เป็นผู้ท่ีก�ำลังศึกษำระดับปริญญำตรีหลักสูตรต่อเนื่อง/
เทียบโอนในปีกำรศึกษำ 2562 ท่ีสำมำรถศึกษำต่อใน 
ระดบัปรญิญำโท ปรญิญำเอกในสำขำวชิำชพีเดยีวกนัและ
เป็นหลักสูตรที่ได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนต้นสังกัด

4) มผีลกำรเรยีนสะสมอยู่ในล�ำดบัไม่เกินร้อยละ 20 ในสำขำ
ท่ีส�ำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญำ หรือมี
เกยีรตปิระวตัดิเีด่น มีผลงำนระดบัชำตหิรอืระดบัภำคอำจ
ได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษ โดยสถานศึกษาเป็นผู้คัด
เลือกและเสนอช่ือ

3.  สาขาที่สถาบันการศึกษาสามารถยื่นเสนอช่ือนักศึกษา 
    ทุนเป็นสาขาใดได้บ้าง?

1) สำขำท่ีเปน็เปำ้หลักในกำรพัฒนำประเทศ ได ้แก ่ 
อตุสำหกรรมท่ีมศีกัยภำพ (First S-curve) อตุสำหกรรม 
ยำนยนต์ใหม่ อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
อตุสำหกรรมกลุ่มรำยได้ดแีละอตุสำหกรรมกำรท่องเท่ียว 
เชงิสุขภำพ อตุสำหกรรมกำรเกษตรและเทคโนโลยชีวีภำพ 
และอตุสำหกรรมกำรแปรรปูอำหำร อตุสำหกรรมอนำคต 
(New S-Curve) หุ่นยนต์เพือ่อตุสำหกรรม อตุสำหกรรม 
กำรบินและโลจิสติกส์ อุตสำหกรรมดิจิทัล อุตสำหกรรม
กำรแพทย์ครบวงจร

2) สำขำด้ำนวทิยำศำสตร์เทคโนโลย ี(STEM) และเทคโนโลยี 
ดิจิทัล

โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
สายอาชีพ

เพราะเหตใุดมหาวทิยาลยัทีเ่ปิดสอนสาขาปฐมวยัและ
ประถมศึกษาบางแห่ง ไม่มีสิทธ์ิเข้าร่วมเป็นสถาบัน
ผลิตและพัฒนาครูของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1

โครงกำรครูรัก(ษ์)ถิ่น มีเป้ำประสงค์หลักคือ กำรแก้ 
ปัญหำครไูม่ครบชัน้และโยกย้ำยบ่อยของโรงเรยีนขนำด 
เลก็ในพืน้ท่ีห่ำงไกล ผลติครพูฒันำท้องถิน่ สู่กำรลดควำม  
เหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำ จึงมีวัตถุประสงค์ในกำรผลิต
และพฒันำครรูุ่นใหม่ให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของ  
โรงเรียนขนำดเล็กในชุมชนพื้นท่ีห่ำงไกล ซึ่งได้ท�ำงำน
ร่วมกับหน่วยงำนหลักในกำรผลิตและพัฒนำครู อำทิ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (สพฐ.)  
ส�ำหรับกำรจัดสรรอัตรำขำ้รำชกำรครูเกษียณในปี 
2567 ให้กับโครงกำรเพื่อรองรับกำรบรรจุบัณฑิตครู
ท่ีส�ำเร็จกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ มีจิตวิญญำณควำม
เป็นครู มีสรรถนะพื้นฐำนของวิชำชีพครู มีสรรถนะกำร
เรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 รวมถึงมีสมรรถนะของนัก
พัฒนำชุมชน กลับไปเป็นครูในโรงเรียนพื้นท่ีหำ่งไกล 
เพื่อพัฒนำชุมชนท้องถิ่น

ด้วยหลักกำรส�ำคัญของโครงกำรขำ้งต้น โครงกำร 
จึงใชต้�ำบลท่ีเป็นท่ีตั้งของโรงเรียนในพื้นท่ีห่ำงไกลท่ีม ี
อัตรำบรรจุขำ้รำชกำรครูในปี 2567 เป็นฐำนในกำร  
ค้นหำ คัดกรอง และคัดเลือกนักเรียนผู้รับทุน และ
สถำบันกำรศึกษำท่ีเปดิสอนสำขำปฐมวัยและประถม
ศึกษำเป็นสถำบันผลิตและพัฒนำครูในโครงกำรครู 
รัก(ษ์)ถิ่น โดยมุ่งหวังท่ีจะให้นักศึกษำผู้รับทุนได้เข้ำ
รับกำรศึกษำในสถำบันผลิตและพัฒนำครูท่ีตั้งอยู่ใน
ภูมิภำคของภูมิล�ำเนำท้องถิ่นของตน เพื่อให้นักศึกษำ
ผู้รับทุนได้เรียนในระบบกำรหล่อหลอมท่ีเขำ้ใจ และ
สอดคล้องกับบริบทชุมชนมำกที่สุด

โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา
ส�าหรับนักเรียนในพ้ืนที่ห่างไกล 
เป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
โรงเรียนของชุมชน  
(ครูรัก(ษ์)ถิ่น)
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การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ  
(Whole School Approach) คืออะไร  

กำรพฒันำโรงเรยีนให้สำมำรถบรหิำรจดักำรตนเอง
ได้ทั้งระบบ ทั้งด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งประกอบด้วย 

 (1) โรงเรยีนก�ำหนดกำรเป้ำหมำย (Goal) ท่ีชดัเจน 
 เพือ่ยกระดบักำรเรยีนรู้ของนกัเรยีนในโรงเรยีน 

 (2) เกิดกำรใช้ระบบสำรสนเทศ (Info) ส�ำหรับ 
 ผู้บรหิำรและครเูพือ่ใช้ในกำรบรหิำร โดยเฉพำะ 
 กำรดูแลติดตำมนักเรียนเป็นรำยบุคคล 

 (3) เกิดกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ (PLC)  
 เปน็ชุมชนแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครูมืออำชีพ  
 เพื่อกำรพัฒนำผู้เรียน 

 (4) โดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  
 ชมุชน คณะกรรมกำรสถำนศกึษำและเครอืข่ำย 
 ต่ำงๆ (Network) และดำ้นกำรจัดกำรเรียน 
 กำรสอน 

 (5) โรงเรียนมีกระบวนกำรพัฒนำกำรเรียนกำร 
 สอนของครูในระดับชั้นเรียน (Classroom)  
 ที่เป็น Active Learning รูปแบบต่ำงๆ ที่ส่ง 
 ผลต่อกำรพัฒนำผู้เรียนตำมที่ก�ำหนด เพื่อให้ 
 ผู ้เรียนเกิดทักษะกำรเรียนรู ้สอดคล้องกับ 
 ศตวรรษท่ี 21 และมีแนวโน้มผลสัมฤทธ์ิทำง 
 กำรเรียนตำมท่ีก�ำหนดเพื่อใหผู้ ้เรียนเกิด 
 ทักษะกำรเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21  
 และมีแนวโน้มผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนสูงขึ้น  
 ท้ั งนี้ ก ำรพัฒนำโรง เ รี ยน ท้ั งระบบต ้อง 
 ด�ำเนินงำนร่วมกับ

 (6) ทีมพี่ เลี้ยงภำยนอกโรงเรียน (Coach)  
 เพื่อท�ำหนำ้ท่ีสนับสนุน ส่งเสริม จัดกระบวน 
 กำรให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำเทคนิคกระบวนกำร 
 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร และกระบวน 
 กำรเรียนกำรสอนให้ผู้บริหำรโรงเรียน ครูใน  
 โรงเรียนกลุ่มเปำ้หมำย รวมถึงให้เกิดกำร 
 พัฒนำด้ำนกำรศึกษำตำมบริบทของพื้นที่  

โครงการพัฒนาครูและโรงเรียน  
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
อย่างต่อเน่ือง (Teacher School  
Quality Program)

เหตุใดกลุ่มเป้าหมายที่ เ ร่ิมด�าเนินงานให้ความ 
ช่วยเหลือ จึงเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบ  
และกลุ่มเด็กปฐมวยั ก่อนกลุ่มเป้าหมายอื่น

เดก็และเยำวชนนอกระบบกำรศกึษำและเดก็ปฐมวยั  
เป็น 2 ใน 7 ของกลุม่เป้ำหมำยหลักท่ีระบุไว้ใน 
วัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำร 
ศึกษำในกำรช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์และด้อย 
โอกำสทำงกำรศกึษำ โดยท้ังสองกลุ่มมีควำมส�ำคญั ดงันี้

โครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ 
เพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา

• เด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ เป็นกลุ่ม
ท่ีขำดเจ้ำภำพหลักในกำรดูแลช่วยเหลือ รวมถึง 
ขำดกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหวำ่งหน่วยงำนเพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือช่วยเหลืออย่ำงทันกำรณ์และ
สำมำรถติดตำมดูแลได้อย่ำงต่อเนื่อง

• เด็กปฐมวัย เป็นช่วงอำยุท่ีส�ำคัญท่ีสุดในกำร 
พัฒนำสมอง กำรลงทุนในกำรศึกษำกับเด็กวัยนี ้
จะให้ผลตอบแทนทำงสังคมท่ีสูงมำกถึงร้อยละ  
13.7 ต่อปี ดงันัน้กำรสนบัสนนุให้เดก็ปฐมวยัได้รบั 
กำรดูแลเพื่อให้มีพัฒนำกำรท่ีสมวัย จึงมีควำม 
จ�ำเป็นอยำ่งยิ่งท่ีต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ท่ี
มีคุณภำพของประเทศ

124



1. หน่วยพัฒนาอาชีพคืออะไร?

หน่วยงำน สถำบันกำรศึกษำ ท้ังรัฐ เอกชน และ 
ภำคประชำสังคมท่ีมีแนวคดิกำรพฒันำอำชพีท่ีใช้ชมุชน 
เป็นฐำนและมีบทบำทในกำรพัฒนำกลุม่ประชำกรวัย 
แรงงำน อำทิ หนว่ยงำนหรือสถำบันกำรศึกษำท่ีเปดิ 
สอนพัฒนำอำชีพ องค์กรสำธำรณประโยชน์ท่ีท�ำงำน 
กับกลุ่มเป้ำหมำย
2. หน่วยพัฒนาอาชีพทีม่สิีทธิสมคัรเข้าร่วมโครงการ 
    ได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

สถานภาพ เป็นหน่วยงำน สถำบันกำรศึกษำ ทั้งรัฐ  
เอกชนและภำคประชำสังคมท่ีมีรูปแบบกำรพัฒนำ 
อำชพีท่ีใช้ชมุชนเป็นฐำนและมีบทบำทในกำรพฒันำกลุ่ม 
ประชำกรวัยแรงงำน

การส่งเสริมอาชีพ เป็นหน่วยพัฒนำอำชีพซึ่งมี
ประวัติท่ีแสดงถึงศักยภำพในกำรพัฒนำทักษะอำชีพ  
กำรฝึกอบรม หรือกำรพัฒนำหลักสูตรท่ีเน ้นกำร 
ปฏิบัติจริง ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี

ประสบการณ์การท�างานเชิงพ้ืนที่ เป็นหน่วยงำน
ท่ีมีประสบกำรณ์กำรท�ำงำนชุมชนหรือพื้นท่ี ไม่น้อย
กว่ำ 3 ปี

ความพร้อม เป็นหน่วยงำนท่ีมศีกัยภำพ ควำมพร้อม 
ด้ำนเครื่องมือ อุปกรณ์และควำมเชี่ยวชำญ รวมถึง 
บุคคลำกร

โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงาน 
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

3. กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับโอกาสคือใคร?

ประชำกรวัยแรงงำนท่ีขำดแคลนทุนทรพัย์หรอืควำม
ด้อยโอกำสตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด
4. แรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส 
     หมายถึง?        

กลุ่มประชำกรวัยแรงงำนนอกระบบท่ีมีกำรศึกษำ 
ต�่ำกวำ่ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและมีรำยได้ต�่ำกวำ่  
6,500 บำท ท�ำงำนอยู ่ในภำคเกษตรกรรม และ
หัตถกรรม รวมถงึในอตุสำหกรรมเบำ เน้นกำรใช้แรงงำน
หนกัและรำคำถกู รวมถงึต้องมีกำรยกระดบัสินค้ำท่ีผลิต
ท้ังในเชิงคุณภำพและมำตรฐำน โดยกำรใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกำรบริหำรจัดกำร
ที่ดี 
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ตลอดปีท่ีผ่ำนมำ กำรท�ำงำนของ กสศ. ร่วมกบัเพือ่นทุกภำคส่วน ท�ำให้เรำก้ำวเข้ำไปในชวีติของเดก็ๆ เป็นล้ำนคน  
จำกชีวิตท่ีไม่กลำ้แม้แต่จะฝัน หรือมีควำมหวังใดๆ เพรำะต้องเผชิญกับควำมยำกจนข้นแค้น ควำมช่วยเหลือจำกพวกเรำ 
ท�ำให้พวกเขำได้มีโอกำสมำเรียนหนังสือด้วยควำมภำคภูมิใจ มีควำมหวังต่ออนำคตของตัวเองและครอบครัว 
เหนือส่ิงอื่นใด คือกำรมองเห็นศักยภำพภำยในและตระหนักถึงคุณคำ่ของตัวเองวำ่เป็นพลังส�ำคัญท่ีจะร่วมพัฒนำ
ประเทศไทยได้

ส่ิงเหลำ่นี้คือ วัตถุประสงค์กำรเกิดขึ้นและมีอยู่ของ กสศ. หน่วยงำนตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญท่ีเกิดจำก 
กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนและกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชนทั่วประเทศ อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำ 
ทำงกำรศกึษำเป็นปัญหำขนำดใหญ่ท่ีสะสมเรือ้รงัมำยำวนำน  ไม่มยีำวเิศษขนำนใดท่ีจะรกัษำได้หำยสนทิภำยในชัว่ข้ำมคนื
หรอืในระยะเวลำอนัส้ัน กำรท�ำงำนท่ีผ่ำนมำพสูิจน์ได้ว่ำ ก้ำวต่อไปของ กสศ. นัน้จะต้องลงทุนด้ำนควำมรู้ งำนวจัิยท่ีมีคณุภำพสูง 
เพื่อค้นหำมำตรกำรหรือต้นแบบแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำท่ีได้ผล มีควำมคุ้มค่ำ เป็นแนวทำงท่ีลงทุนน้อย
แต่สร้ำงผลกระทบสูง พร้อมกับกำรท�ำงำนร่วมกับหน่วยงำนหลักที่ดูแลกลุ่มเป้ำหมำยโดยตรง เพื่อขยับไปสู่กำรแก้ปัญหำ
ควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำเชิงโครงสรำ้ง ร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำย โดยมีภำคประชำชน 
ประชำสังคมร่วมสนับสนุนเติมเต็มซึ่งกันและกัน  

จำกนีค้อืก้ำวย่ำงของกำรแก้ปัญหำควำมเหล่ือมล�ำ้ทำงกำรศกึษำท่ีเข้มแข็งและมคีวำมยัง่ยนื เพ่ือให้ เดก็ เยำวชน  
และประชำชน ที่ขำดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกำส มีโอกำสพัฒนำตนเองตำมศักยภำพและเข้ำถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ  
อันเป็นพันธกิจส�ำคัญของ กสศ. เพื่อหยุดส่งต่อควำมยำกจนข้ำมรุ่น

ก้าวต่อไปของ กสศ.
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คณะที่ปรึกษาจัดท�า 
รายงานประจ�าปี 2562 กสศ.

1. นำงสำววลัยรัตน์ ศรีอรุณ 

2. ศ.สมพงษ์ จติระดับ 

3. รศ.ปัทมำวดี โพชนุกูล

4. รศ.ดำรณี อุทัยรัตนกิจ

5. นำยภัทระ ค�ำพิทักษ์

รองประธำนกรรมกำรบริหำร กสศ.

ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำร กสศ.

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำควิชำกำร

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำคประชำสังคม

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำคเอกชน

ภำพทั้งหมดในรำยงำนฉบับนี้ได้รับกำรอนุญำตจำกเจ้ำของภำพเรียบร้อยแล้ว
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