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สารปีระธาน
กรรมการบัริหาร

กสศึ.

วิิกฤตสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิิด–19 ท่ั่�วิโลก ทั่ำาให้้ พ.ศ. 2563 เป็็นปี็ท่ั่�ยากลำาบากของ 
คนไทั่ย ปั็ญห้าควิามเห้ล่�อมลำาทั่างเศรษฐกิจทั่ว่ิควิามรุนแรงข้�น ส่งผลกระทั่บร้ายแรง โดยเฉพาะต่อ 
ผ้้ม่รายได้น้อย เด็กและเยาวิชนขาดแคลนทุั่นทั่ร่พย์ห้ร่อด้อยโอกาสม่จำานวินเพิ�มข้�น และม่ควิามเส่�ยง
มากข้�นท่ั่�จะห้ลุดออกจากระบบการศ้กษา โรงเร่ยนต้องปิ็ดห้ร่อเล่�อนการเปิ็ดภาคเร่ยน เด็กและเยาวิชน 
คร้ โรงเร่ยน และห้น่วิยงานท่ั่�เก่�ยวิข้องต้องเป็ล่�ยนแป็ลงการเร่ยนการสอนให้้เป็็นแบบออนไลน์ และ 
ใชเ้ทั่คโนโลยส่ม่ยให้ม่

คณ์ะกรรมการบริห้าร กสศ. ตระห้น่กถ้งควิามท้ั่าทั่ายของภารกิจในการสร้างควิามเสมอภาค 
ทั่างการศ้กษาภายใต้สถานการณ์์และการต้องเรง่ร่ดป็ร่บต่วิของทัุ่กฝ่่ายข้างต้น จ้งได้ป็ร่บป็รุงกลยุทั่ธ์แ์ละ
แนวิทั่างในการบริห้ารจ่ดการของ กสศ. ให้้เห้มาะสมสอดคล้องก่บสถานการณ์์อยา่งม่ป็ระสิทั่ธ์ภิาพยิ�งข้�น 
รวิมถ้งตอบสนองต่อควิามเด่อดร้อนจำาเป็็นของกลุ่มเป้็าห้มายได้ท่ั่นท่ั่วิงท่ั่ เช่น จ่ดให้้ม่มาตรการฉุกเฉิน 
เพ่�อชว่ิยเห้ล่อน่กเรย่นทั่นุเสมอภาคในชว่ิงเล่�อนเปิ็ดภาคเรย่นอ่นเน่�องจากสถานการณ์ก์ารแพรร่ะบาดของ
โควิิด–19 ซึ่้�งชว่ิยป้็องก่นมิให้้เด็กห้ลดุออกจากระบบในชว่ิงด่งกล่าวิ

จากงบป็ระมาณ์ในปี็ พ.ศ. 2563 ท่ั่�ได้ร่บจ่ดสรรเพิ�มข้�นเม่�อเท่ั่ยบก่บ พ.ศ. 2562 กสศ. ได้ดำาเนิน
งานตามแผนงานท่ั่�ช่ดเจนและสะท้ั่อนควิามจำาเป็็นของทุั่กกลุ่มเป้็าห้มายตามท่ั่�ระบุใน พ.ร.บ. กองทุั่น 
เพ่�อควิามเสมอภาคทั่างการศ้กษา พ.ศ. 2561 ซึ่้�งได้จ่ดทั่ำาโดยป็รบ่ป็รุงพฒ่นาข้�นจากป็ระสบการณ์ท่์ั่�ผา่นมา
และบางสว่ินได้ม่การริเริ�มดำาเนินการให้ม ่แม้เงินอุดห้นุนสำาห้รบ่ทั่นุเสมอภาคจะดเ้ห้ม่อนม่สด่สว่ินมากท่ั่�สดุ 
ในงบป็ระมาณ์ท่ั่�งห้มดของ กสศ. อ่นเน่�องมาจากเด็กและเยาวิชนท่ั่�ต้องให้้เงินอุดห้นุนเพ่�อบรรเทั่า 

นายปีระสาร ไต้รรัต้น์วรกลุื่

ปีระธานกรรมการบัริหาร กสศึ.
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ควิามเด่อดรอ้นม่จำานวินมาก แต่ในทั่างป็ฏิิบติ่ กสศ. ได้จ่ดสรรงบป็ระมาณ์ครอบคลมุกลุ่มเป้็าห้มายครบถ้วิน
ตามว่ิตถปุ็ระสงค์อยา่งเห้มาะสมโดยได้จ่ดลำาด่บควิามสำาค่ญไว้ิในแผนการดำาเนินงานต่�งแต่ต้นปี็ 

ในส่วินของสำาน่กงาน คณ์ะกรรมการบริห้าร กสศ. ย่งมุ่งห้ว่ิงให้้เป็็นองค์กรขนาดเล็กท่ั่�คล่องต่วิ 
ป็ระกอบด้วิยบุคลากรคุณ์ภาพท่ั่�ป็ฏิิบ่ติงานโดยคำาน้งว่ิา ภารกิจในการลดควิามเห้ล่�อมลำาทั่างการศ้กษา  
ไม่อาจเป็็นไป็ได้ด้วิยการบริห้ารจ่ดการโดยองค์กรใดองค์กรห้น้�งเป็็นเอกเทั่ศห้ร่อเบ็ดเสร็จ แต่จะสำาเร็จได้ 
ด้วิยการสานพล่งอย่างเข้มแข็งของห้น่วิยงานท่ั่�เก่�ยวิข้อง ซ้ึ่�ง กสศ. จะม่บทั่บาทั่ในฐานะเป็็นผ้้ฉายภาพ  
ช่�เป้็าห้มายทิั่ศทั่าง สน่บสนุนขอ้ม้ลควิามร้้ ห้รอ่ทั่ดลองทั่ำาเป็็นต้นแบบให้้ป็รากฏิผล เพ่�อสง่ต่อให้้ห้นว่ิยงาน
ท่ั่�เก่�ยวิขอ้งนำาไป็ต่อยอดขยายผล 

ในนาม กสศ. ขอขอบคุณ์คณ์ะร่ฐมนตร่ สำาน่กงบป็ระมาณ์ สภาผ้้แทั่นราษฎร และวุิฒิสภา  
ท่ั่�ได้ส่งเสริมและสน่บสนุนการดำาเนินงาน รวิมท่ั่�งให้้คำาแนะนำาแก่ กสศ. อย่างด่ยิ�ง ขอบคุณ์ห้น่วิยงาน 
ทัุ่กภาคส่วินท่ั่�มุ่งม่�นแข็งข่นร่วิมก่นผล่กด่นภารกิจการสร้างควิามเสมอภาคทั่างการศ้กษามาด้วิยก่น 
ในปี็ 2563 และห้ว่ิงเป็็นอยา่งยิ�งว่ิาจะได้รบ่การสน่บสนุนและควิามรว่ิมม่อด้วิยด่เชน่น่�ในปี็ต่อ ๆ ไป็
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สารผูู้จ้ัดัำการ 
กสศึ.

ในฐานะผ้้ร่บผิดชอบการบริห้ารกองทัุ่นเพ่�อควิามเสมอภาคทั่างการศ้กษา (กสศ.) ผมอาจกล่าวิ 
แทั่นผ้้ป็ฏิิบ่ติงานท่ั่�งห้มดได้ว่ิา ปี็ 2563 เป็็นปี็ท่ั่�ลำาบากในการทั่ำางานให้้ได้ผล ส่บเน่�องจากสถานการณ์์ 
การแพรร่ะบาดของโควิิด–19 ซึ่้�งก่อผลกระทั่บต่อบรรดาองค์กรท่ั่�งในไทั่ยและต่างป็ระเทั่ศ แต่วิิกฤตเชน่น่�
เองทั่ำาให้้เราเห็้นชด่เจนข้�นว่ิา เด็กและเยาวิชนผ้้ขาดแคลนทั่นุทั่ร่พยห์้ร่อด้อยโอกาสน่บล้านคนท่ั่�วิป็ระเทั่ศ
กำาล่งตกอย้่ในภาวิะลำาบากยิ�งกว่ิา ท่ั่�งด้านการศ้กษา คุณ์ภาพช่วิิต เศรษฐกิจของครอบคร่วิ ตลอดจน 
ด้านสุขภาพ ผมจ้งได้เห็้นผ้้ป็ฏิิบติ่งานทุั่กคนทัุ่่มเทั่เวิลาและกายใจเพ่�อรว่ิมก่นผล่กด่นภารกิจให้้ลลุ่วิงอยา่ง
ไมย่อ่ท้ั่อต่ออุป็สรรค โดยคณ์ะกรรมการบริห้าร กสศ. ได้ช่�แนะให้้คำาแนะนำาและกำาก่บดแ้ลด้วิยควิามเมตตา
ห้ว่ิงใย

ท่ั่ามกลางข้อจำาก่ดทั่างงบป็ระมาณ์ท่ั่�ร่ดต่วิยิ�งข้�นในระด่บป็ระเทั่ศ คณ์ะกรรมการบริห้าร กสศ. 
ได้ม่นโยบายในการป็ร่บป็รุงกลยุทั่ธ์์และแผนป็ฏิิบ่ติงานให้้ตรงก่บปั็ญห้าสถานการณ์์ ย้ดห้ล่กการ 
ใช้งบป็ระมาณ์จำานวินน้อยแต่สร้างผลกระทั่บให้้มากท่ั่�สุด มุง่เน้นการลงทัุ่นด้วิยการสร้างองค์ควิามร้้ และ
การใช้ฐานข้อม้ลช่�เป้็าท่ั่�แม่นยำา เพ่�อให้้สามารถช่วิยเห้ล่อเด็กและเยาวิชนกลุ่มท่ั่�ยากลำาบากท่ั่�สุดซ้ึ่�งกำาล่ง 
ถ้กซึ่ำาเติมโดยวิิกฤตการณ์์การแพร่ระบาดของโควิิด–19 ขณ์ะเด่ยวิก่นก็เป็็นการสร้างต้นแบบเพ่�อแก้ไข
ปั็ญห้าควิามเห้ล่�อมลำาทั่างการศ้กษาท่ั่�ได้ผล ในการดำาเนินงาน กสศ. คำาน้งถ้งเสมอเก่�ยวิก่บทั่างเล่อก 
เพ่�อการป็ฏิิร้ป็เชิงระบบในระยะยาวิ ควิบค้่ไป็ก่บห้ล่กธ์รรมาภิบาลเพ่�อให้้แน่ใจว่ิาการบริห้ารจ่ดการของ 
กสศ. ม่ควิามถก้ต้อง โป็รง่ใส เป็็นธ์รรม ตรวิจสอบได้ และสาธ์ารณ์ชนเกิดควิามเช่�อม่�นวิางใจ 

ต่วิอยา่งผลการดำาเนินงานท่ั่�เป็็นร้ป็ธ์รรมในปี็ท่ั่�ผา่นมา ได้แก่ 
1) การอุุดหนุุนุนัุกเรยีนุด้วยทุนุุเสมอุภาคทัุ�วประเทุศประมาณ 1 ล้้านุคนุ ท่ั่�ครอบคลุมโรงเรย่นส่งก่ด

สำาน่กงานคณ์ะกรรมการการศ้กษาข่�นพ่�นฐาน องค์กรป็กครองส่วินท้ั่องถิ�น และกองบ่ญชาการตำารวิจ
ตระเวินชายแดน และการชว่ิยเห้ล่อเพิ�มเติมในชว่ิงการเล่�อนเปิ็ดภาคเร่ยนเน่�องจากวิิกฤตการแพรร่ะบาด
ของโควิิด–19 ป็ระมาณ์ 750,000 คน 

นายสุภกร บััวสาย

ผูู้จ้ัดัำการ กสศึ.
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2) การพัฒันุาต้้นุแบบการคัดกรอุงนัุกเรยีนุยากจนุแล้ะการจัดสรรเงินุอุุดหนุุนุรายบุคคล้ ท่ั่�สามารถ
ช่วิยเห้ล่อน่กเร่ยนยากจนท่ั่�สุดท่ั่�เพิ�มข้�นจากการแพร่ระบาดของโควิิด–19 ป็ระมาณ์ 230,000 คน และ
สามารถช่วิยจ่ดสรรเงินอุดห้นุนปั็จจ่ยพ่�นฐานน่กเร่ยนยากจน ป็ระมาณ์ 1,800,000 คน ให้้แก่ห้น่วิยงาน
ต้นสง่ก่ด 

3) ตั้วอุย่างการช่่วยเหลื้อุเด็กแล้ะเยาวช่นุด้อุยโอุกาสในุศูนุย์พััฒนุาเด็กเล็้ก และการสร้างโอกาส 
ท่ั่�เห้มาะสมก่บกลุ่มเป้็าห้มายรายบุคคลในพ่�นท่ั่� 20 จ่งห้ว่ิด 

4) ทุุนุสร้างโอุกาสทุางการศึกษา ในร้ป็แบบ “ทุั่นนว่ิตกรรมสายอาช่พช่�นส้ง” “ทุั่นพระกนิษฐา
สม่มาชพ่” “ทุั่นคร้รก่(ษ์)ถิ�น” รวิมป็ระมาณ์ 5,000 ทั่นุ และทุั่นพ่ฒนาท่ั่กษะแรงงานท่ั่�ขาดแคลนทุั่นทั่ร่พย์
ห้รอ่ด้อยโอกาสท่ั่�ชุมชนม่สว่ินรว่ิม ป็ระมาณ์ 130 ชุมชน 

5) การมภีาคีเครอืุข่า่ยทีุ�เข่ม้แข่ง็เข่า้มารว่มทุำางานุ เชน่ การจ่ดป็ระชุมวิิชาการนานาชาติเพ่�อควิาม
เสมอภาคทั่างการศ้กษา คร่�งท่ั่� 1 (The First International Conference on Equitable Education:  
All for Education) ซ้ึ่�งสมเด็จพระกนิษฐาธ์ริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทั่พรต่นราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร่
ทั่รงเสด็จเป็็นองค์ป็ระธ์านและพระราชทั่านป็าฐกถา ตลอดจนการระดมทัุ่นเงินจากภาคธุ์รกิจเอกชนและ
ป็ระชาชนท่ั่�วิไป็ เพ่�อรว่ิมภารกิจสง่เสรมิโอกาสทั่างการศ้กษา รวิมเงินบริจาคป็ระมาณ์ 24 ล้านบาทั่

ในการดำาเนินภารกิจต่าง ๆ ลำาพ่ง กสศ. ย่อมไม่อาจส่งผ่านการช่วิยเห้ล่อและกิจกรรมพ่ฒนา 
ไป็ส้ก่ลุ่มเป้็าห้มายเองได้ ห้ากแต่บรรลผุลต่าง ๆ ด้วิยควิามรว่ิมม่อจากกระทั่รวิงศ้กษาธ์กิารและห้นว่ิยงาน
ท่ั่�เก่�ยวิข้อง รวิมท่ั่�งภาค่เคร่อข่าย ซึ่้�งเป็็นห้น่วิยนโยบายและผ้้ลงม่อในภาคป็ฏิิบ่ติการแท้ั่จริง สำาน่กงาน 
กสศ. ขอขอบคุณ์ทัุ่กห้น่วิยงานมา ณ์ โอกาสน่� และขอสง่มอบผลงานป็ี 2563 ด้วิยรายงานป็ระจำาปี็ฉบ่บน่�  
ตลอดจนขอน้อมรบ่ทั่กุคำาแนะนำา ห้รอ่ติ-ชม เพ่�อนำาไป็ป็รบ่ป็รุงการทั่ำางานในปี็ต่อ ๆ ไป็ให้้บง่เกิดผลท่ั่�ด่ข้�น
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บัทสรุปีผูู้บ้ัริหาร

ในปี็งบป็ระมาณ์ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563) กสศ. ได้ดำาเนินงานร่วิมก่บภาค่เคร่อข่าย

เพ่�อช่วิยเห้ล่อกลุ่มเป้็าห้มายตามภารกิจและว่ิตถุป็ระสงค์ในพระราชบ่ญญ่ติกองทัุ่นเพ่�อควิามเสมอภาค

ทั่างการศ้กษา พ.ศ. 2561 และสอดคล้องตามเจตนารมณ์์ของคณ์ะกรรมการอิสระเพ่�อการป็ฏิิร้ป็การ

ศ้กษา (กอป็ศ.)1 แต่ด้วิยสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิิด–19 ซ้ึ่�งเริ�มแพร่ระบาดในช่วิงไตรมาสท่ั่� 2 

ของปี็งบป็ระมาณ์ (ภาคเร่ยนท่ั่� 2/2562) และขยายต่วิเป็็นวิงกว้ิางในช่วิงไตรมาสท่ั่� 3 ของปี็งบป็ระมาณ์  

(ภาคเร่ยนท่ั่� 1/2563) ได้ส่งผลกระทั่บต่อน่กเร่ยนในคร่วิเร่อนท่ั่�ยากจนซ้ึ่�งเป็็นกลุ่มเป้็าห้มายของ กสศ.  

อย่างมาก ท่ั่�งในด้านเศรษฐฐานะของคร่วิเร่อนและภาวิะทุั่พโภชนาการในเด็ก คณ์ะกรรมการบริห้าร 

กสศ. เล็งเห็้นควิามสำาค่ญของปั็ญห้าด่งกล่าวิจ้งได้ป็ร่บแผนการดำาเนินงานเพ่�อให้้ควิามช่วิยเห้ล่อและ

บรรเทั่าควิามเด่อดร้อนของกลุ่มเป้็าห้มาย โดยในปี็งบป็ระมาณ์ พ.ศ. 2563 ภายใต้งบป็ระมาณ์จำานวิน 

5,915,794,811 บาทั่2 กสศ. สามารถชว่ิยเห้ล่อกลุ่มเป้็าห้มายตามภารกิจได้จำานวินป็ระมาณ์ 1,070,000 คน  

และช่วิยเห้ล่อกลุ่มเป้็าห้มายท่ั่�ได้ร่บผลกระทั่บจากการแพร่ระบาดของโควิิด–19 เพิ�มเติมอ่กจำานวิน

ป็ระมาณ์ 750,000 คน โดยม่ผลการดำาเนินงานด่งแสดงในภาพท่ั่� 1

1 คณ์ะกรรมการอิสระเพ่�อการป็ฏิิร้ป็การศ้กษา ได้ร่บการแต่งต่�งจากคณ์ะร่ฐมนตร่ตามบทั่บ่ญญ่ติ มาตรา 261 แห้่งร่ฐธ์รรมน้ญ 
แห้ง่ราชอาณ์าจ่กรไทั่ย เม่�อว่ินท่ั่� 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ให้้ม่ห้น้าท่ั่�ทั่ำาการศ้กษา จ่ดทั่ำาขอ้เสนอแนะ และยกรา่งกฎห้มายท่ั่�จำาเป็็น 
ในด้านการป็ฏิิร้ป็การศ้กษา

2 งบป็ระมาณ์ตามพระราชบ่ญญ่ติงบป็ระมาณ์รายจ่ายป็ระจำาปี็งบป็ระมาณ์ พ.ศ. 2563 จำานวิน 5,496,129,400 บาทั่ และจาก 
แห้ล่งเงินอ่�นจำานวิน 419,665,411 บาทั่



กองทุนุเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษา
รายงานประจำำาปี 25638

ภาพท่ี่� 1 ผลการดำำาเนิินิงานิในิปีีงบปีระมาณ พ.ศ. 2563 ของ กสศ.

กลุ่มเดก็เลก็ (0-2 ปี)
และกลุ่มเด็กปฐมวยั (3-5 ปี)

ขาดแคลนทุนทรัพย์

กสศ. ช่วยเหลอืนักเรียน
กลุม่ยากจนพเิศษ

เด็กนักเรียน (6-14 ปี)
ขาดแคลนทุนทรัพย์
1,719,463 คน

กสศ. ช่วยเหลือกลุม่เป้าหมายเพิม่เตมิ
ในสถานการณ์ COVID-19

ลักษณะการดำเนินงานของ กสศ.

การอุดหนุนชว่ยเหลือ

การศกึษาวิจัย นวัตกรรม
พฒันาฐานข้อมูล และอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

การสง่เสรมิโอกาสทางการศกึษา
(ทุนการศกึษา + พฒันาคณุภาพ)

กลุ่มเป้าหมายของ กสศ. 4.3 ลา้นคนครูและสถานศึกษา
กสศ. ช่วยเหลอืกลุม่ตวัอยา่ง
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 19,660 คน
 นักเรียนในโรงเรียนและสถานศึกษาเป้าหมาย
 194,600 คน
 โรงเรียนขนาดกลาง
 834 แห่ง

1
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753,996 คน

เดก็นอกระบบ
การศึกษา (6-14 ปี)

639,378 คน

กสศ. ช่วยเหลอืกลุม่ตวัอยา่ง

156,087 คน (18.4%)

กสศ. ช่วยเหลือโดยตรงได้

859,737 คน (50.0%)
โดยชว่ยคัดกรองเด็กยากจน
ให้แก่ สพฐ.
(รวมกลุ่มเด็กยากจนพิเศษ)
จํานวน 1,719,463 คน

849,208 คน

กสศ. ช่วยเหลือกลุม่ตวัอยา่ง

39,799 คน (3.5%)

1.07 ล้านคน
(25.2%)

เดก็ทีไ่มเ่รียนต่อ
หลังจบ ม.ต้น

(15-17 ปี)
498,161 คน

ม.ปลาย/ปวส. ยากจน (15-17 ปี)
394,082 คน
กสศ. ช่วยเหลือกลุม่ตวัอยา่ง

4,954 คน (1.3%)

แรงงานดอ้ยโอกาส (18 ปีขึ้นไป)
144,183 คน
กสศ. ช่วยเหลือกลุม่ตวัอยา่ง

9,056 คน (6.3%)

(สังกัด ตชด. 50 แหง่
และ รร.พระปรยิติัธรรม 51 แหง่)

หมายเหตุุ:	 1.	เด็็กนอกระบบ	หมายถึึง	เด็็กวััยเรียนทีี่�ไม่อย่่ในระบบการศึึกษา
	 	 2.	สััด็สั่วันทีี่�	กสัศึ.	ช่่วัยเหลืือ	ในแผนภาพ	เป็็นสััด็สั่วันการช่่วัยเหลืือ	ของแต่่ลืะกลื่่มเป้็าหมาย
	 	 3.	ผลืการด็ำาเนินงาน	ระหว่ัาง	1	ต่่ลืาคม	2562	ถึึง	30	กันยายน	2563 
ท่ี่�มา: กองที่่นเพื�อควัามเสัมอภาคที่างการศึึกษา,	2563

รายลืะเอียด็ของผลืการด็ำาเนินงานจำำาแนกต่ามกล่่ืมเป้็าหมาย	7	กลื่่ม	มีดั็งต่่อไป็นี�
1) กลุุ่�มเด็็กเล็ุ่ก (อายุ 0 – 2 ปี)ี แลุ่ะกลุุ่�มเด็็กปีฐมวััย (อายุ 3 – 5 ปีี) กสัศึ.	ช่ว่ัยเหลืือกลื่่มเป้็าหมายได้็

จำำานวัน	156,087	คน	ผ่านที่นุเสมอภาค	ซึ่ึ�งเป็็นนักเรียนยากจำนพเิศึษในระดั็บอน่บาลืจำำานวัน	134,691	คน	
แลืะโครงการจััด็การศึกึษาเชิงิพื้้�นท่ี่�เพื้้�อควัามเสมอภาคที่างการศึกึษา	ซึ่ึ�งช่ว่ัยเหลืือเด็็กป็ฐมวััยทีี่�ขาด็แคลืน
ที่่นที่รัพย์ให้สัามารถึเข้าถึึงการศึึกษาในศ่ึนย์พัฒนาเด็็กเล็ืกใน	20	จัำงหวััด็ต้่นแบบ	จำำานวัน	21,396	คน	 
โด็ยม่่งเน้นการเข้าถึึงกลื่่มเป็้าหมายในระดั็บพื�นทีี่�	 รวัมถึึงการพัฒนาร่ป็แบบการให้ควัามช่่วัยเหลืือ 
ทีี่�ต่รงต่ามควัามจำำาเป็็นรายบ่คคลื	แลืะสัง่ต่่อให้แก่หนว่ัยงานหลัืกทีี่�รบัผิด็ช่อบเพื�อที่ำาการช่ว่ัยเหลืือในระยะ
ต่่อไป็
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2) กลุ่้มเด็กนัุกเรยีนุ (อุายุ 6 – 14 ปี) กสศ. ช่วิยเห้ล่อน่กเร่ยนทุุนุเสมอุภาค ซึ่้�งเป็็นน่กเร่ยนท่ั่�ม่ 
ค่าคะแนนควิามยากจน PMT3 อย้่ในเกณ์ฑ์์ยากจนพิเศษ (extremely poor) ในภาคเร่ยนท่ั่� 1/2563  
ได้จำานวิน 859,737 คน รวิมถ้ง กสศ. ได้ชว่ิยค่ดกรองน่กเร่ยนยากจนเพ่�อจ่ดสรรเงินอุดห้นุนปั็จจ่ยพ่�นฐาน
น่กเรย่นยากจนให้้แก่ สำาน่กงานคณ์ะกรรมการการศ้กษาข่�นพ่�นฐาน (สพฐ.) และ กรมสง่เสรมิการป็กครอง 
ท้ั่องถิ�น (สถ.) ได้อ่กจำานวิน 1,719,463 คน และ กสศ. ได้ขยายขอบเขตการดำาเนินงานครอบคลุม 
การศ้กษาภาคบ่งค่บในโรงเร่ยนส่งก่ด สพฐ. อป็ทั่. และครอบคลุมการศ้กษาข่�นพ่�นฐานในส่งก่ด ตชด.  
ซึ่้�งในการดำาเนินการด่งกล่าวิ กสศ. ได้ร่บควิามร่วิมม่อจากคร้ ในโรงเร่ยนส่งก่ด สพฐ. อป็ทั่. และ ตชด. 
จำานวินกว่ิา 400,000 คน ในการบ่นท้ั่กข้อม้ลและการเย่�ยมบ้าน เพ่�อค่ดกรองกลุ่มเป้็าห้มาย รวิมถ้ง 
การติดตามป็ระเมินผลน่กเร่ยนยากจนพิเศษท่ั่�ได้ร่บทัุ่นเสมอภาค ซึ่้�งจากการติดตามพบว่ิา น่กเร่ยนท่ั่� 
ได้ร่บทัุ่นเสมอภาคอย่างต่อเน่�อง ม่อ่ตราการมาเร่ยนเพิ�มส้งข้�น และจากสถานการณ์์การแพร่ระบาดของ 
โควิิด–19 ซ้ึ่�งส่งผลกระทั่บต่อฐานะทั่างเศรษฐกิจของคร่วิเร่อนท่ั่�ม่รายได้น้อย เพ่�อช่วิยบรรเทั่าภาระ 
ค่าใช้จ่ายด้านอาห้ารและสุขภาพของน่กเรย่นในชว่ิงการเล่�อนการเปิ็ดภาคเรย่นของครว่ิเรอ่นด่งกล่าวิ กสศ. 
ได้ป็รบ่แผนการดำาเนินงาน และสามารถชว่ิยเห้ล่อกลุ่มเป้็าห้มายเพิ�มเติมได้อ่กจำานวิน 753,996 คน

3) กลุ้่มเด็กแล้ะเยาวช่นุนุอุกระบบการศึกษา (อุายุ 6 – 14 ปี) และ 4) กลุ้่มเสี�ยงทีุ�จะไมไ่ด้เรยีนุต่้อุ 
หลั้งจบช่ั�นุมธัยมศกึษาต้อุนุต้้นุ (อุายุ 15 – 17 ป)ี กสศ. ชว่ิยเห้ล่อเด็กและเยาวิชนนอกระบบการศ้กษาได้
จำานวินท่ั่�งสิ�น 39,799 คน โดยส่งเสริมให้้กลุ่มเป็้าห้มายกล่บเข้าส้่ระบบการศ้กษา ซึ่้�งอาจเป็็นการศ้กษา 
ทั่างเล่อกห้รอ่เข้าถ้งการฝึ่กอาชพ่ผ่านกลไกการทั่ำางานรว่ิมก่บจ่งห้ว่ิด ภายใต้โครงการจัดการศกึษาเช่งิพัื�นุทีุ� 
เพัื�อุความเสมอุภาคทุางการศึกษา รวิมถ้งดำาเนินงานภายใต้โครงการสนัุบสนุุนุการพััฒนุาครูแล้ะ 
เด็กนุอุกระบบการศึกษา ซึ่้�งเป็็นการพ่ฒนาคร้นอกระบบการศ้กษา เพ่�อให้้สามารถจ่ดการเร่ยนร้้ท่ั่� 
ม่ป็ระสทิั่ธ์ภิาพและเห้มาะสมก่บกลุ่มเด็กนอกระบบการศ้กษาให้้ม่ท่ั่กษะในการดำาเนินชวิ่ิต และได้รบ่โอกาส
ฝึ่กท่ั่กษะอาชพ่ท่ั่�สอดคล้องก่บควิามถน่ด

5) กลุ้่มเด็กมัธยมศึกษาต้อุนุปล้าย (อุายุ 15 – 17 ปี) สายอุาช่ีพัแล้ะสายสามัญ กสศ. ได้จ่ดสรร 
ทัุ่นการศ้กษาเพ่�อช่วิยเห้ล่อเยาวิชนท่ั่�ขาดแคลนทุั่นทั่ร่พย์ห้ร่อด้อยโอกาสจำานวิน 4,954 คน ผ่านการ 
ดำาเนินงานโครงการต่าง ๆ ด่งน่�

5.1) ทุุนุนุวัต้กรรมสายอุาช่ีพัช่ั�นุสูง ซึ่้�งเป็็นการให้้ทัุ่นการศ้กษาแก่เยาวิชนท่ั่�ขาดแคลน 
ทัุ่นทั่ร่พย์ห้ร่อด้อยโอกาสให้้ได้ร่บโอกาสศ้กษาต่อจนสำาเร็จการศ้กษาในระด่บ
ป็ระกาศน่ยบ่ตรวิิชาช่พช่�นส้งห้ร่ออนุป็ริญญา โดยเป็็นทุั่นในปี็การศ้กษา 2563 จำานวิน 
2,646 ทั่นุ และทั่นุในปี็การศ้กษา 2562 จำานวิน 1,942 ทุั่น 

3 คะแนน PMT ค่อ คะแนนท่ั่�ได้จากการคำานวิณ์เพ่�อว่ิดระด่บควิามยากจนของกลุ่มเป้็าห้มายเป็็นรายบุคคล ในการคำานวิณ์ใช้วิิธ์ก่าร
ว่ิดรายได้ทั่างอ้อม (Proxy Means Test) ซ้ึ่�งเป็็นวิิธ์ก่ารทั่างสถิติ ท่ั่�ป็ระกอบด้วิยต่วิช่�ว่ิดอ่�น ๆ ท่ั่�บง่บอกถ้งระด่บควิามยากจน โดยเป็็น
ต่วิช่�ว่ิดเพิ�มเติมนอกเห้น่อจากรายได้ โดยเกณ์ฑ์์การว่ิดรายได้ทั่างอ้อมของ กสศ. ป็ระกอบด้วิย 1) เกณ์ฑ์์ทั่างด้านรายได้ คร่วิเร่อน 
ท่ั่�ม่รายได้ไมเ่กิน 3,000 บาทั่ต่อเด่อน 2) เกณ์ฑ์์ทั่างด้านสถานะครว่ิเรอ่น 8 ด้าน โดยล่กษณ์ะของครว่ิเรอ่นท่ั่�ม่ผลต่อรายได้มากกว่ิา
จะม่ค่านำาห้น่กของคะแนนควิามยากจนส้งกว่ิา โดยผลรวิมของคะแนน PMT ม่ค่าอย้ใ่นช่วิง 0 – 100 เร่ยงลำาด่บจากม่ควิามยากจน
น้อย (0) ไป็จนถ้งม่ควิามยากจนรุนแรงท่ั่�สดุ (100)
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5.2) ทีุ่นพื้ระกนิษฐาสัมมาชิ่พื้	ซึ่ึ�งเป็็นการให้ที่่นการศึึกษาแก่เยาวัช่นทีี่�ขาด็แคลืนที่่นที่รัพย์
หรือด้็อยโอกาสัแต่่มีควัามสัามารถึส่ัง	“กลื่่มช่้างเผือก”	ให้ได้็รับโอกาสัศึึกษาต่่อจำนสัำาเร็จำ 
การศึึกษาตั่�งแต่่ระดั็บป็ริญญาต่รจีำนถึึงระดั็บป็ริญญาเอก		โด็ยเป็็นที่น่ในปี็การศึึกษา	2563	
จำำานวัน	25	ที่น่	แลืะที่น่ในปี็การศึึกษา	2562	จำำานวัน	13	ท่ี่น	

5.3) ทีุ่นครูรัก(ษ์)ถิิ่�น	 ซึ่ึ�งเป็็นการให้ที่่นการศึึกษาแก่เยาวัช่นทีี่�ขาด็แคลืนที่่นที่รัพย์หรือ 
ด้็อยโอกาสัให้ได้็รับโอกาสัศึึกษาต่่อระดั็บป็ริญาต่รีในสัาขาคร่ศึาสัต่ร์/ศึึกษาศึาสัต่ร์	 
จำนสัำาเรจ็ำการศึึกษาแลืะได้็รบัการบรรจ่ำแต่่งตั่�งเป็็นคร่ในท้ี่องถิึ�นหา่งไกลืแลืะเป็็นภ่มิลืำาเนา
ของต่นเอง	โด็ยเป็็นที่น่ในปี็การศึึกษา	2563	จำำานวัน	328	ท่ี่น

(6) กลุุ่�มแรงงานด้็อยโอกาส (อายุ 18 – 25 ปีี) กสัศึ.	ได้็ให้ควัามช่ว่ัยเหลืือผ้่ขาด็แคลืนท่ี่นที่รพัย์หรือ
ด้็อยโอกาสัหรือได้็รับผลืกระที่บที่างเศึรษฐกิจำผ่านโครงการพื้ัฒนาทัี่กษะแรงงานท่ี่�ขาด็แคลุ่นทีุ่นที่รพัื้ย์
หร้อด้็อยโอกาสท่ี่�ใชิ้ชุิมชินเปี็นฐาน จำำานวัน	9,056	คน	ซึ่ึ�งเป็็นการเพิ�มทัี่กษะแลืะพัฒนาฝีีมือแรงงาน	 
เพื�อยกระดั็บการป็ระกอบอาชี่พแลืะพัฒนาต้่นแบบธุ่รกิจำในระดั็บช่่มช่น	

(7) กลุุ่�มครูแลุ่ะสถิ่านศึึกษา	กสัศึ.	ได้็พัฒนาคร่แลืะบ่คลืากรที่างการศึึกษาจำำานวัน	19,660	คน	 
นักเรียนในโรงเรียนแลืะสัถึานศึึกษาเป็้าหมายจำำานวัน	 194,600	 คน	 โรงเรียนขนาด็กลืางจำำานวัน	 
834	 โรงเรียน	 โด็ยในจำำานวันนี�เป็็นโรงเรียนในสัังกัด็	 ต่ช่ด็.	 จำำานวัน	 50	 โรงเรียน	 แลืะเป็็นโรงเรียน 
พระป็ริยัติ่ธุรรมจำำานวัน	 51	 โรงเรียน	 ผ่านโครงการพื้ัฒนาครูแลุ่ะโรงเร่ยนเพื้้�อยกระดั็บคุณภาพื้ 
การศึกึษาอย�างตุ�อเน้�อง (Teacher School Quality Program: TSQP)  ซึ่ึ�งมีเป้็าหมายในการพัฒนาคร่ 
โด็ยใช่้โรงเรียนแลืะช่ั�นเรียนเป็็นห้องป็ฏิิบัติ่การ	จำำาแนกออกเป็็น	2	กลื่่ม	 คือ	1)	 โรงเรียนขนาด็กลืาง 
ในเขต่ช่นบที่หรือโรงเรียนขนาด็กลืางทีี่�ยากจำนในเขต่เมือง		2)	โรงเรียนขนาด็เล็ืกในพื�นทีี่�ช่นบที่ห่างไกลื	 
โด็ยโครงการเน้นการสั่งเสัริมแลืะพัฒนาศัึกยภาพทัี่�งด้็านการบริหารจัำด็การ	การจัำด็การเรียนการสัอน	 
การพฒันาทัี่กษะคร่แลืะบ่คลืากรที่างการศึึกษา	รวัมถึึงการมีสัว่ันรว่ัมของผ้่ป็กครอง

การวิัจััยแลุ่ะพื้ัฒนานวััตุกรรมด้็านการศึึกษา	ซึ่ึ�งมีจำำานวัน	23	โครงการ	เช่่น	นวััต่กรรมการแก้ไข
ปั็ญหาควัามเหลืื�อมลืำาที่างการศึึกษาในโรงเรยีนขนาด็เล็ืกในพื�นทีี่�หา่งไกลืที่ร่กันด็าร	เครื�องมือแลืะตั่วัช่ี�วััด็ 
ด้็านสัถึานการณ์์การศึึกษาระดั็บจัำงหวััด็	ระบบสัารสันเที่ศึเพื�อควัามเสัมอภาคที่างการศึึกษา	(iSEE	2.0)	 
แลืะนวััต่กรรมเครือข่ายสัถึานศึึกษาเพื�อควัามเสัมอภาคที่างการศึึกษา	ซึ่ึ�งเป็็นการสันับสัน่นการที่ำางาน 
ด้็านการศึึกษาในระดั็บจัำงหวััด็	การจัำด็ที่ำาข้อเสันอเช่ิงนโยบายในระดั็บป็ระเที่ศึ	แลืะการสั่งต่่อต้่นแบบ 
การช่ว่ัยเหลืือให้แก่หนว่ัยงานทีี่�เกี�ยวัข้องในอนาคต่	เพื�อนำาไป็ใช่ป้็ระโยช่น์ในการป็ฏิิร่ป็การศึึกษา

ควัามร�วัมม้อกับภาค่เครอ้ข�ายแลุ่ะทีุ่กภาคส�วัน ในป็ี	2563	กสัศึ.	ได้็จัำด็การป็ระช่่มวิัช่าการระดั็บ
นานาช่าติ่	ครั�งทีี่�	1	เพื�อสัร้างเครอืขา่ยองค์กรระดั็บป็ระเที่ศึแลืะนานาช่าติ่	ในการรว่ัมสัรา้งควัามเสัมอภาค
ที่างการศึึกษา	รวัมถึึงเวัทีี่เสัวันาวิัช่าการ	แลืะการระด็มควัามรว่ัมมือกับสังัคม	ทัี่�งภาคเอกช่นแลืะป็ระช่าช่น	
ผา่นโครงการต่่าง	ๆ	เช่น่		โครงการสูวิ้ักฤตุใหน้้องอิ�ม “คนลุ่ะมอ้เพื้้�อม้�อน้อง” ซึ่ึ�งช่ว่ัยเหลืือนักเรยีนยากจำน
พิเศึษจำำานวันกว่ัา	42,000	คน	แลืะ		โครงการ “รา้นที่พุื้โภชินา สั�งที่างน่� อิ�มที่างโน้น” ซึ่ึ�งเป็็นร้านอาหาร
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ร้านแรกและร้านเด่ยวิในแอป็พลิเคช่น GrabFood ท่ั่�นำารายได้ท่ั่�งห้มดโดยไม่ห่้กค่าใช้จ่ายไป็สมทั่บทัุ่น 
ค่าอาห้ารเชา้ของน่กเรย่นยากจนพเิศษท่ั่�ม่ภาวิะทุั่พโภชนาการ เป็็นต้น

โดยภาพรวิม สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิิด–19 ทั่ำาให้้เกิดภาวิะวิิกฤตท่ั่�งด้านเศรษฐกิจและ
ส่งคม อ่นส่งผลกระทั่บเป็็นอย่างยิ�งต่อปั็ญห้าควิามเห้ล่�อมลำาทั่างการศ้กษาของไทั่ย ซึ่้�ง กสศ. ได้ป็ร่บ 
แผนงานเพ่�อตอบสนองต่อปั็ญห้าท่ั่�เกิดข้�น โดยรว่ิมก่บห้นว่ิยงานภาค่ทั่กุภาคสว่ิน ทั่ำาให้้สามารถชว่ิยเห้ล่อ
เด็กและเยาวิชนผ้้ขาดแคลนทุั่นทั่ร่พย์ได้มากกว่ิา 1 ล้านคน อย่างท่ั่นท่ั่วิงท่ั่ ท่ั่�งน่� กสศ. ย่งคงมุ่งม่�นท่ั่�จะ 
ใช้ฐานข้อม้ลและองค์ควิามร้้ท่ั่�ได้จากการถอดบทั่เร่ยนการดำาเนินงาน เพ่�อสน่บสนุนให้้ห้น่วิยงานภาค่ 
ท่ั่�งภาครฐ่ ภาคเอกชน และภาคป็ระชาสง่คม ได้ม่สว่ินรว่ิมก่นสรา้งควิามเสมอภาคทั่างการศ้กษาอยา่งย่�งยน่
ต่อไป็
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ภารกจิั กสศึ. 

ตามท่ั่�ร่ฐธ์รรมน้ญแห่้งราชอาณ์าจ่กรไทั่ย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 วิรรคห้ก กำาห้นดให้้จ่ดต่�งกองทุั่น 
เพ่�อใช้ในการช่วิยเห้ล่อผ้้ขาดแคลนทุั่นทั่ร่พย์ เพ่�อลดควิามเห้ล่�อมลำาในการศ้กษาและเสริมสร้างและ
พฒ่นาคณุ์ภาพและป็ระสทิั่ธ์ภิาพคร้น่�น กองทุั่นเพ่�อควิามเสมอภาคทั่างการศ้กษา (กสศ.) ได้จ่ดต่�งข้�นตาม 
พระราชบญ่ญติ่กองทุั่นเพ่�อควิามเสมอภาคทั่างการศ้กษา พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. กสศ.) เม่�อว่ินท่ั่� 14 พฤษภาคม 
2561 โดยม่ว่ิตถปุ็ระสงค์เพ่�อสร้างควิามเสมอภาคทั่างการศ้กษา รวิมถ้งม่ว่ิตถปุ็ระสงค์ ด่งต่อไป็น่�

1. ส่งเสริม สน่บสนุน และให้้ควิามช่วิยเห้ล่อห้น่วิยงานท่ั่�เก่�ยวิข้องไม่ว่ิาจะเป็็นภาคร่ฐ ภาคเอกชน  
ห้รอ่ภาคป็ระชาสง่คม เพ่�อให้้เด็ก โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเด็กป็ฐมว่ิย ได้ร่บการพฒ่นา ท่ั่�งทั่างด้านรา่งกาย จิตใจ 
วิิน่ย อารมณ์ ์สง่คม และสติปั็ญญาท่ั่�เห้มาะสมก่บว่ิย

2. ให้้ควิามช่วิยเห้ล่อ ส่งเสริม พ่ฒนา และสน่บสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้้แก่เด็กและเยาวิชน 
ซึ่้�งขาดแคลนทั่นุทั่รพ่ยห์้รอ่ด้อยโอกาส และผ้้ด้อยโอกาส จนสำาเร็จการศ้กษาข่�นพ่�นฐาน

3. เสริมสร้างและพฒ่นาคุณ์ภาพและป็ระสิทั่ธ์ภิาพคร้ ให้้ม่ควิามสามารถในการจ่ดการเรย่นการสอน 
สามารถพฒ่นาเด็กและเยาวิชนตามพ่�นฐานและศ่กยภาพท่ั่�แตกต่างก่น

4. ส่งเสริม สน่บสนุน และให้้ควิามช่วิยเห้ล่อผ้้ขาดแคลนทุั่นทั่ร่พย์และผ้้ด้อยโอกาส ให้้ได้ร่บ 
การศ้กษาห้ร่อพ่ฒนา เพ่�อให้้ม่ควิามร้้ควิามสามารถในการป็ระกอบอาช่พตามควิามถน่ดและม่ศ่กยภาพ 
ท่ั่�จะพ้�งพาตนเองในการดำารงชวิ่ิตได้

5. ส่งเสริม สน่บสนุน และให้้ควิามช่วิยเห้ล่อสถานศ้กษา เพ่�อให้้ม่การเร่ยนการสอนท่ั่�ทั่ำาให้้ผ้้เร่ยน
สามารถร้้และพฒ่นาได้ตามควิามถน่ดและศ่กยภาพของตน

6. ดำาเนินการห้ร่อจ่ดให้้ม่การศ้กษา วิิจ่ย ห้ร่อค้นคว้ิาแนวิทั่างในการพ่ฒนาคร้ ให้้ม่จิตวิิญญาณ์
ของควิามเป็็นคร้ ม่คุณ์ธ์รรม ม่จริยธ์รรม ม่ควิามร้้ และม่ควิามสามารถในการจ่ดการเร่ยนการสอน 
และการพ่ฒนาผ้้เร่ยนเพ่�อลดควิามเห้ล่�อมลำาในการศ้กษาโดยม่แรงจ้งใจท่ั่�เห้มาะสม รวิมถ้งส่งเสริมห้ร่อ
สน่บสนุนให้้ม่การจ่ดต่�งสถาบน่ต้นแบบในการผลิตและพฒ่นาคร้

7. ดำาเนินการห้ร่อจ่ดให้้ม่การศ้กษา วิิจ่ย และพ่ฒนาองค์ควิามร้้เพ่�อพ่ฒนาทั่ร่พยากรมนุษย์  
ตลอดจนส่งเสริมและสน่บสนุนการนำาองค์ควิามร้้ด่งกล่าวิไป็ใช้เพ่�อลดควิามเห้ล่�อมลำาในการศ้กษา  
สนองควิามต้องการทั่างด้านกำาล่งแรงงาน และการยกระด่บควิามสามารถของคนไทั่ย

พระราชบญ่ญติ่กองทุั่นเพ่�อควิามเสมอภาคทั่างการศ้กษา พ.ศ. 2561
https://qrgo.page.link/dmSoZ
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 เพ่�อบรรลุว่ิตถุป็ระสงค์ด่งกล่าวิ กสศ. ได้วางบทุบาทุการดำาเนิุนุงานุในุลั้กษณะเป็นุผูู้้วิจัย
สร้างต้้นุแบบ สร้างอุงค์ความรู้ นุวัต้กรรม ร่วมกับภาคีเครือุข่่ายทัุ�งภาครัฐ ภาคเอุกช่นุ แล้ะภาค
ประช่าสังคม เพัื�อุล้ดความเหลื้�อุมล้ำา สรา้งความเสมอุภาคทุางการศกึษา แล้้วนุำาต้้นุแบบ อุงค์ความรู ้
แล้ะนุวัต้กรรมดังกล่้าวส่งต่้อุใหห้นุ่วยงานุทีุ�เกี�ยวข่อุ้งซึ่ึ�งมทีุรพััยากรมากกว่านุำาไปใช้่ดำาเนิุนุการข่ยายผู้ล้
ต่้อุไป รวิมถ้ง กสศ. มุ่งห้ว่ิงให้้ทัุ่กภาคสว่ิน ท่ั่�งภาคร่ฐ ภาคเอกชน ภาคป็ระชาส่งคม และป็ระชาชนทุั่กคน 
ม่สว่ินรว่ิมในการชว่ิยเห้ล่อดแ้ลผ้้ขาดแคลนทั่นุทั่รพ่ยห์้รอ่ด้อยโอกาส โดยการชว่ิยเห้ล่อดแ้ลไมจ่ำาเป็็นต้อง
อย้่ในร้ป็ต่วิเงินเพ่ยงอยา่งเด่ยวิ แต่อาจเป็็นการสน่บสนุนในด้านอ่�น ๆ อาทิั่ การให้้โอกาสในการฝึ่กอาช่พ 
การรว่ิมเป็็นจิตอาสา
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วสัิยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

 เดก็ เยาวชน และประชาชน ทีข่าดแคลนทนุทรัพยห์รือด้อยโอกาสทุกคน
มโีอกาสพฒันาตนเองตามศักยภาพและเขา้ถงึการศึกษาทีม่คุีณภาพ”

ภาครัฐและสังคม
มแีนวทางในการสร้างความเสมอภาค

ทางการศึกษาทีไ่ดผ้ลยิง่ขึ้น

สร้างเสริมการจดัการเชิงระบบเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา โดย
1 การลงทนุทีใ่ช้ความรู้นําเพือ่ช่วยเหลอืและสร้างคณุค่าเพิม่แกก่ลุม่เป้าหมาย เสริมภารกจิของหน่วยงานหลกั
2 การพฒันาตวัแบบปฏรูิปหรือนวตักรรมทีม่ปีระสิทธิภาพสูงเพือ่ส่งผา่นไปยงัหน่วยงานหลักสําหรับขยายผล
3 การเสนอแนะมาตรการจากกระบวนการวชิาการเพือ่สร้างความเปลีย่นแปลงเชิงนโยบาย
4 การระดมการมส่ีวนร่วมอยา่งสร้างสรรคจ์ากทกุภาคส่วน

ยุทธศาสตร์

3
ครูและหน่วยจดัการเรียนรู้

ทัง้ในและนอกระบบ
ไดรั้บการพฒันาคุณภาพท่ัวถงึ

2
ผูด้อ้ยโอกาสไดรั้บการช่วยเหลอื

และมโีอกาสในการศึกษา
พฒันาตามศักยภาพ

1

เสริมสร้างระบบธรรมาภบิาล
ในการทาํงานร่วมกบัภาคี

3
กระตุน้การให้ทุนการศึกษา

ทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายประเทศ

2
สร้างความมัน่ใจในศักยภาพ

และประสิทธิภาพหน่วยบริการ

1

วสัิยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์

สร้างความเขม้แขง็
ให้จงัหวดัมกีลไก

ความพร้อมในการ
สร้างความเสมอภาค

ทางการศึกษา

4
ยกระดบัความสามารถ

ในการพฒันาครู
ทัง้ในและนอกระบบ

5
พฒันาองค์ความรู้

เพือ่การจดัการเชิงระบบ
เพือ่ความเสมอภาค

ทางการศึกษา
ทีม่ปีระสิทธิภาพยิง่ขึ้น

6
กระตุน้ให้ทกุภาคส่วน

ร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาส
และความเสมอภาค

ทางการศึกษา

7

”
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กลื่ยทุธ์แลื่ะทิศึทางการดำำาเนินงาน
ในปีีงบัปีระมาณ์ 2563 

ปี็งบป็ระมาณ์ 2563 พระราชบ่ญญ่ติกองทัุ่นเพ่�อควิามเสมอภาคทั่างการศ้กษา พ.ศ. 2561  
ม่ผลบ่งค่บใช้เป็็นปี็ท่ั่�สอง โดย กสศ. ได้ดำาเนินภารกิจตามแนวิทั่างท่ั่�คณ์ะกรรมการอิสระเพ่�อการป็ฏิิร้ป็
การศ้กษา (กอป็ศ.) เสนอแนะไว้ิ ท่ั่�งการกำาห้นดกลุ่มป็ระชากรเป้็าห้มาย และมาตรการช่วิยเห้ล่อเพ่�อ 
ลดอุป็สรรคต่อโอกาสทั่างการศ้กษาอ่นม่สาเห้ตุสำาค่ญมาจากควิามเห้ล่�อมลำาทั่างเศรษฐกิจ ซ้ึ่�งปั็ญห้า 
ด่งกล่าวิสะสมต่อเน่�องมานานห้ลายทั่ศวิรรษและย่งไม่แสดงแนวิโน้มท่ั่�จะด่ข้�นช่ดเจน กล่าวิค่อ ช่องว่ิาง
ควิามแตกต่างระห้ว่ิาง คร่วิเร่อนรายได้ตำาสุดร้อยละ 10 ของป็ระเทั่ศ ห้่างจากคร่วิเร่อนรายได้ส้งสุด 
ร้อยละ 10 ของป็ระเทั่ศ ป็ระมาณ์ 20 เท่ั่า โดย กอป็ศ. ป็ระมาณ์การจำานวินเด็ก เยาวิชน และป็ระชาชน  
ท่ั่�ขาดโอกาสในการเข้าถ้งการศ้กษาท่ั่�ม่คุณ์ภาพ ม่ป็ระมาณ์ 4.3 ล้านคน4 ตามท่ั่� กอป็ศ. เคยป็ระมาณ์การไว้ิ  

การแพร่ระบาดของโควิิด–19 ในช่วิงต้นปี็ 2563 ส่งผลกระทั่บอย่างมากต่อเศรษฐกิจและส่งคม
ในป็ระเทั่ศต่าง ๆ ท่ั่�วิโลก รวิมถ้งป็ระเทั่ศไทั่ย องค์การเพ่�อการศ้กษา วิิทั่ยาศาสตร์ และว่ิฒนธ์รรมแห้่ง
สห้ป็ระชาชาติ (UNESCO) วิิเคราะห์้ควิามเส่ยห้ายต่อโอกาสและคุณ์ภาพด้านการศ้กษาซึ่้�งพบว่ิาได้ร่บ 
ผลกระทั่บอยา่งรุนแรง และพบว่ิาปั็จจ่ยด้านการศ้กษาม่ควิามเช่�อมโยงก่บเศรษฐกิจครว่ิเรอ่นและสขุภาพ
ของสมาชิกในคร่วิเร่อนโดยเฉพาะเด็กและเยาวิชน มากยิ�งข้�น จ้งเป็็นเสม่อนการซึ่ำาเติมควิามเห้ล่�อมลำา 
ท่ั่�ม่อย้เ่ดิม 

แม้ กสศ. เป็็นห้น่วิยงานของร่ฐท่ั่�เริ�มดำาเนินงานมาเพ่ยงสองปี็ แต่คณ์ะกรรมการบริห้าร กสศ. 
ตระห้น่กด่ว่ิา “การลดควิามเห้ล่�อมลำาทั่างการศ้กษา” เป็็นเป็้าห้มายท่ั่�ทัุ่กฝ่่ายในป็ระเทั่ศไทั่ยมุ่งห้ว่ิง 
ร่วิมก่น นอกเห้น่อจากการเป็็นนโยบายด้านการศ้กษาท่ั่�สำาค่ญของป็ระเทั่ศ ในปี็งบป็ระมาณ์ 2563  
(ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563) กสศ. ดำาเนินมาตรการท่ั่�เริ�มไว้ิในปี็แรกเพ่�อร่กษาควิามต่อเน่�อง ได้แก่  
การช่วิยเห้ล่อน่กเร่ยนจากครอบคร่วิท่ั่�ขาดแคลนทุั่นทั่ร่พย์จำานวิน 9 แสนคน ซ้ึ่�งเป็็นส่ดส่วินงบป็ระมาณ์  
2 ใน 3 ของงบป็ระมาณ์ท่ั่�งห้มดของ กสศ. ซ้ึ่�งห้าก กสศ. ดำาเนินงานโดยขยายควิามชว่ิยเห้ล่อด้านการเงิน 
ต่อไป็ กสศ. ต้องใช้งบป็ระมาณ์เพิ�มข้�นอ่กห้ลายเท่ั่าต่วิ ด่งน่�นในป็ีงบป็ระมาณ์ 2563 กสศ. จ้งเน้น 

4 กลุ่มเป้็าห้มาย จำาแนกออกเป็็น 7 กลุ่ม ป็ระกอบด้วิย 
(1) เด็กเล็ก อายุ 0 – 2 ปี็ และกลุ่มเด็กป็ฐมว่ิย อายุ 3 – 5 ปี็ ท่ั่�ขาดแคลนทั่นุทั่รพ่ย ์
(2) เด็กน่กเรย่นท่ั่�ขาดแคลนทุั่นทั่รพ่ย ์อายุ 6 – 14 ปี็ 
(3) เด็กนอกระบบการศ้กษา อายุ 6 – 14 ปี็ 
(4) เยาวิชนว่ิยเรย่น อายุ 15 – 17 ปี็ 
(5) เยาวิชนกลุ่มเส่�ยงท่ั่�จะไม่ได้เรย่นต่อห้ล่งจบช่�นม่ธ์ยมศ้กษาตอนต้น อายุ 15 – 17 ปี็ 
(6) แรงงานด้อยโอกาสท่ั่�ต้องการพฒ่นาท่ั่กษะ อายุ 18 – 25 ปี็ 
(7) กลุ่มคร้ โรงเรย่น และสถานศ้กษา



กองทุนุเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษา
รายงานประจำำาปี 256316

ดำาเนินงานโดยการวิิเคราะห้์และทั่ดลองมาตรการส่งเสริมโอกาสทั่างการศ้กษาในขนาดท่ั่�เล็กลง ควิบค้่ 
ไป็ก่บการศ้กษาวิิจ่ยเชิงระบบ เพ่�อค้นห้าต้นแบบมาตรการสรา้งโอกาสทั่างการศ้กษา 

กสศ. ตระห้น่กด่ว่ิาปั็ญห้าควิามเห้ล่�อมลำาด่งกล่าวิเป็็นปั็ญห้าเชิงโครงสร้างและฝั่งล้กเกินกว่ิา 
ห้น่วิยงานเด่ยวิจะสามารถดำาเนินงานเพ่�อแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จห้ร่อในระยะเวิลาอ่นส่�น กสศ. จ้งพ่ฒนา
เคร่อข่ายร่วิมก่บห้น่วิยนโยบาย ห้น่วิยจ่ดการศ้กษา ห้น่วิยงานอ่�น ๆ รวิมถ้งภาคป็ระชาส่งคม เพ่�อสร้าง 
เป้็าห้มายร่วิมในการป็ฏิิร้ป็การศ้กษา รวิมถ้งการพ่ฒนาศ่กยภาพของคนไทั่ยทุั่กช่วิงว่ิย ในปี็งบป็ระมาณ์ 
2563 สามารถจำาแนกการดำาเนินงานของ กสศ. ออกเป็็น 3 ล่กษณ์ะ ได้แก่  

1) การชว่ิยเห้ล่อน่กเร่ยนจากครอบคร่วิท่ั่�ขาดแคลนทุั่นทั่ร่พย์จำานวิน 9 แสนคน ตามท่ั่�เริ�มไว้ิแต่ต้น  
โดยในปี็งบป็ระมาณ์ 2563 ม่การขยายควิามครอบคลุมและเพิ�มเติมผลล่พธ์์ในด้านคุณ์ภาพ (อ่ตราการ 
มาเรย่น  และพฒ่นาการด้านสขุภาพของน่กเรย่น)

2) ศ้กษาทั่ดลองเพ่�อค้นห้าวิิธ์่และมาตรการส่งเสริมโอกาสทั่างการศ้กษาในล่กษณ์ะโครงการท่ั่�ม่
ขนาดไม่ให้ญ่มากและเข้มข้นพอท่ั่�จะเห้น่�ยวินำาให้้เกิดการเป็ล่�ยนแป็ลงเชิงระบบ ท่ั่�งน่�อย้ใ่นร้ป็โครงการท่ั่� 
เจาะกลุ่มเป้็าห้มายเฉพาะ เช่น การส่งเสริมท่ั่กษะการเร่ยนร้้ให้้แก่คร้และบุคลากรทั่างการศ้กษา รวิมถ้ง 
การเสรมิศ่กยภาพการบรหิ้ารจ่ดการโรงเรย่นอยา่งม่คณุ์ภาพ ในพ่�นท่ั่�ยากจนห้รอ่ห้า่งไกล การสรา้งโอกาส
การเร่ยนร้้ด้วิยการพ่ฒนาท่ั่กษะอาช่พ การส่งเสริมจ่งห้ว่ิดท่ั่�ม่ควิามพร้อมในการเป็็นเจ้าภาพการป็ฏิิร้ป็
เพ่�อสร้างควิามเสมอภาคทั่างการศ้กษาในพ่�นท่ั่�ของตนเอง และการยกระด่บศ้นย์พ่ฒนาเด็กเล็กในชนบทั่ 
เพ่�อสรา้งรากฐานท่ั่�ม่คณุ์ภาพในกลุ่มเด็กป็ฐมว่ิย เป็็นต้น  

3) สร้างฐานการดำาเนินงานท่ั่�ม่�นคงร่วิมก่บภาค่ป็ฏิิร้ป็การศ้กษาท่ั่�งในระด่บป็ระเทั่ศและนานาชาติ  
ตลอดจนการพ่ฒนาเคร่�องม่อท่ั่�ม่ป็ระสิทั่ธ์ิภาพ เช่น ระบบสารสนเทั่ศ ระบบการเร่ยนร้้ข้ามพรมแดน 
(virtual classroom) เป็็นต้น

นอกเห้น่อจากงาน 3 ล่กษณ์ะข้างต้น คณ์ะกรรมการบรหิ้าร กสศ. ยง่ตระห้น่กถ้งควิามจำาเป็็นในการ 
ลดผลกระทั่บจากการแพร่ระบาดของโควิิด–19 ต่อกลุ่มเด็กและเยาวิชนท่ั่�ขาดแคลนทัุ่นทั่ร่พย์ห้ร่อ 
ด้อยโอกาส ซ้ึ่�งม่จำานวินมากข้�นจากผลกระทั่บทั่างเศรษฐกิจและส่งคมของคร่วิเร่อนท่ั่�ม่ฐานะยากจนเป็็น 
ทัุ่นเดิม นอกจากน่�ม่ปั็ญห้าทัุ่พโภชนาการของเด็กและเยาวิชนกลุ่มเป็้าห้มาย โดยเฉพาะในช่วิงการ 
ปิ็ดภาคเรย่นท่ั่�ยาวินานกว่ิาป็กติ กสศ. จ้งป็รบ่แผนการดำาเนินงานระห้ว่ิางปี็ เพ่�อชว่ิยเห้ล่อกลุ่มเป้็าห้มายได้
อยา่งเรง่ด่วิน โดยอาศ่ยงบป็ระมาณ์เดิมท่ั่�ได้ร่บ ป็ร่บนำาสว่ินท่ั่�ย่งมิใชง่านเรง่ด่วินมาใช้ และควิามไว้ิวิางใจ
จากภาคส่งคมซ้ึ่�งร่วิมสมทั่บเงินบริจาคช่วิยเห้ล่อเด็กและเยาวิชนท่ั่�กำาล่งเด่อดร้อน เป็็นจำานวินเงินกว่ิา  
24 ล้านบาทั่ โดยม่ผ้้รว่ิมบรจิาคป็ระมาณ์ 10,000 ราย

ปี็ 2563 จ้งเป็็นปี็ท่ั่� กสศ. อย้่ระห้ว่ิางการป็ร่บต่วิ ท่ั่�งการดำาเนินภารกิจต่อเน่�อง การค้นคว้ิาทั่ดลอง 
การสร้างพ่�นฐานสำาห้ร่บงานระยะยาวิ และการระดมควิามร่วิมม่อก่บภาคป็ระชาส่งคม นอกจากน่� 
คณ์ะกรรมการบริห้าร กสศ. ม่มติให้้พ่ฒนาเป้็าห้มาย กลยุทั่ธ์์เพ่�อให้้การดำาเนินภารกิจในระยะต่อไป็ 
ม่ป็ระสิทั่ธ์ิภาพภายใต้ข้อจำาก่ดของงบป็ระมาณ์และขนาดควิามซ่ึ่บซึ่้อนของป็ัญห้าควิามเห้ล่�อมลำา  
และเน้นการถอดองค์ควิามร้้จากการดำาเนินงานสำาห้ร่บยกระด่บเป็็นขอ้เสนอเชงินโยบายมากกว่ิาการขยาย
จำานวินกลุ่มเป้็าห้มายในเชิงป็รมิาณ์ โดยจะเริ�มใชก้ลยุทั่ธ์ก์ารดำาเนินงานด่งกล่าวิในปี็งบป็ระมาณ์ 2564



• สถานการณ์์ความเหลื่่�อมลื่ำาทางการศึึกษา
• การดำำาเนินงานในปีีงบัปีระมาณ์ 2563
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สถานการณ์์ความเหลื่่�อมลื่ำา
ทางการศึึกษาไทย ปีี 2563 
แลื่ะแนวโน้ม ปีี 2564

สถานการณ์์ควิามเห้ล่�อมลำาทั่างการศ้กษาของไทั่ยในป็ีงบป็ระมาณ์ 2563 (ต.ค. 2562 – ก.ย. 
2563) ได้ร่บผลกระทั่บโดยตรงจากวิิกฤตการณ์์การแพร่ระบาดของโควิิด–19 แม้ว่ิาในช่วิงไตรมาสท่ั่� 1  
ของปี็งบป็ระมาณ์ ซึ่้�งตรงก่บภาคเร่ยนท่ั่� 2 ของปี็การศ้กษา 2562 (2/2562) สถานการณ์์ควิามเห้ล่�อมลำา 
ทั่างการศ้กษาของไทั่ยม่แนวิโน้มท่ั่�ด่ข้�นในห้ลายด้าน แต่ภายห้ล่งจากการแพร่ระบาดของโควิิด–19  
ขยายต่วิในวิงกว้ิาง ในช่วิงไตรมาสท่ั่� 3 (ภาคเร่ยนท่ั่� 1/2563) ทั่ำาให้้สถานการณ์์ควิามเห้ล่�อมลำาทั่าง 
การศ้กษาของไทั่ยยิ�งม่แนวิโน้มแยล่ง 

วิิกฤตการณ์์ด่งกล่าวิส่งผลกระทั่บต่อเศรษฐฐานะของคร่วิเร่อนน่กเร่ยนผ้้ขาดแคลนทัุ่นทั่ร่พย์
ห้ร่อด้อยโอกาส ทั่ำาให้้จำานวินน่กเร่ยนยากจนและยากจนพิเศษเพิ�มข้�นเป็็น 1.7 ล้านคน ในปี็ 2563  
ด้วิยสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิิด–19 ท่ั่�เกิดข้�น กองทัุ่นเพ่�อควิามเสมอภาคทั่างการศ้กษา (กสศ.) 
ได้ทั่ำาการสำารวิจกลุ่มต่วิอยา่งมากกว่ิา 12,000 คน เพ่�อป็ระเมินผลกระทั่บจากการแพรร่ะบาดของโควิิด–19  
และนำาข้อม้ลมาป็ร่บแผนการทั่ำางานของ กสศ. ให้้สอดคล้องก่บสถานการณ์์ จากผลการสำารวิจพบว่ิา 
การแพร่ระบาดของโควิิด–19 ได้ส่งผลกระทั่บต่อพ่ฒนาการด้านร่างกาย และโอกาสทั่างการศ้กษาและ 
การเรย่นร้้ในระยะส่�น เชน่ ภาวิะทั่พุโภชนาการของเด็กและเยาวิชนผ้้ขาดแคลนทั่นุทั่รพ่ยห์้รอ่ด้อยโอกาส  
และสภาวิะท่ั่�น่กเร่ยนเกิดควิามร้้ถดถอย (learning loss) เป็็นต้น ห้ากไม่ม่การแก้ไขอย่างเป็็นระบบ 
และท่ั่นท่ั่วิงท่ั่ ผลกระทั่บจากโควิิด–19 น่�ย่อมม่ผลในระยะยาวิต่อการพ่ฒนาท่ั่�ย่�งย่นของป็ระเทั่ศไทั่ย 
เช่น ผลกระทั่บต่อข่ดควิามสามารถในการแข่งข่นของป็ระชากรว่ิยแรงงานของไทั่ย (labour force 
competitiveness) และโอกาสท่ั่�ป็ระเทั่ศไทั่ยจะก้าวิออกจากก่บด่กรายได้ป็านกลางตามกรอบเป็้าห้มาย 
ยุทั่ธ์ศาสตรช์าติ 20 ปี็ โดยม่รายละเอ่ยดด่งน่�

1. ก่อุนุการแพัรร่ะบาดข่อุงโควิด–19 แนุวโนุ้มสถิ่านุการณ์ความเหลื้�อุมล้ำา 
ทุางการศกึษาไทุยเริ�มสง่สญัญาณดีข่ึ�นุ
คณ์ะเศรษฐศาสตร ์มห้าวิิทั่ยาล่ยธ์รรมศาสตร ์รว่ิมก่บสถาบน่วิิจ่ยเพ่�อควิามเสมอภาคทั่างการศ้กษา 

(วิสศ.) ได้ติดตามสถานการณ์์ควิามเห้ล่�อมลำาทั่างการศ้กษาของกลุ่มเป้็าห้มายของ กสศ. อย่างต่อเน่�อง
ระห้ว่ิางปี็การศ้กษา 2561 – 2563 ซึ่้�งเป็็นชว่ิงท่ั่� กสศ. ได้ดำาเนินการสน่บสนุนเด็กและเยาวิชนผ้้ขาดแคลน
ทั่นุทั่รพ่ยห์้รอ่ด้อยโอกาสและพบว่ิา พฒ่นาการทั่างรา่งกายและอ่ตราการมาเรย่นของน่กเรย่นยากจนพเิศษ 
ท่ั่�ได้รบ่เงินอุดห้นุนอยา่งม่เง่�อนไข (ทั่นุเสมอภาค) ต่อเน่�อง 3 ปี็การศ้กษา ม่แนวิโน้มด่ข้�นต่อเน่�อง
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จากผลวิิเคราะห์้ด้วิยกระบวินการทั่างเศรษฐมิติท่ั่�เร่ยกว่ิา Difference-in-Difference แสดงให้้เห็้น
พฒ่นาการท่ั่�ด่ข้�นของน่กเรย่นยากจนพเิศษท่ั่�ได้รบ่ทุั่นเสมอภาค (ปี็ละ 3,000 บาทั่) ต่อเน่�อง 3 ปี็การศ้กษา  
โดยส่ดส่วินน่กเร่ยนท่ั่�ม่นำาห้น่กและส่วินส้งตำากว่ิาเกณ์ฑ์์มาตรฐานของกรมอนาม่ยม่แนวิโน้มลดลง  
และอ่ตราการมาเร่ยนของน่กเร่ยนยากจนพิเศษท่ั่�ขาดเร่ยนบอ่ยม่แนวิโน้มส้งข้�นอยา่งม่น่ยสำาค่ญทั่างสถิติ 
เม่�อเป็รย่บเท่ั่ยบและควิบคมุปั็จจ่ยอ่�น ๆ ให้้คงท่ั่�แล้วิ 

แนวิโน้มพ่ฒนาการด้านอ่ตราการมาเร่ยนและพ่ฒนาการท่ั่�สมว่ิยของน่กเร่ยนยากจนพิเศษ  
(รายละเอ่ยดอย้่ในห้น้า 105 – 111) ซ้ึ่�งม่ทิั่ศทั่างท่ั่�ด่ข้�นน่�เป็็นผลการทั่ำางานร่วิมก่นระห้ว่ิางห้น่วิยงานต้น
ส่งก่ดสถานศ้กษา ท่ั่�งส่งก่ดกระทั่รวิงศ้กษาธ์ิการ กระทั่รวิงมห้าดไทั่ย และกองบ่ญชาการตำารวิจตระเวิน
ชายแดนท่ั่�ได้สน่นสนุนและติดตามมาตรการเงินอุดห้นุนอยา่งม่เง่�อนไข และมาตรการสน่บสนุนอ่�น ๆ รว่ิม
ก่บ กสศ. อยา่งต่อเน่�องตลอด 3 ปี็การศ้กษาท่ั่�ผา่นมา 

2. ผู้ล้กระทุบข่อุงการแพัรร่ะบาดข่อุงโควิด–19 
ต่้อุสถิ่านุการณ์ความเหลื้�อุมล้ำาทุางการศกึษาไทุย

2.1)  เศรษฐฐานุะครวัเรอืุนุข่อุงนัุกเรยีนุยากจนุพิัเศษในุระบบการศกึษาไทุย

วิสศ. ได้วิิเคราะห์้ข้อม้ลสถานการณ์์การจ้างงานและแห้ล่งท่ั่�มาของรายได้คร่วิเร่อนของน่กเร่ยน
ยากจนพิเศษท่ั่�ได้รบ่ผลกระทั่บจากการแพรร่ะบาดของโควิิด–19 พบว่ิา ครว่ิเร่อนของน่กเร่ยนยากจนพเิศษ 
ซึ่้�งเป็็นกลุ่มป็ระชากรท่ั่�ยากจนท่ั่�สดุรอ้ยละ 15 ของป็ระเทั่ศ (รายได้เฉล่�ยของสมาชิกครว่ิเรอ่นตำากว่ิา 1,500 
บาทั่ต่อคนต่อเด่อน) ได้รบ่ผลกระทั่บด่งน่� 

(1) ก่อุนุการแพัรร่ะบาดข่อุงโควิด–19 (ภาคเรยีนุทีุ� 1/2562) ครวัเรอืุนุยากจนุพิัเศษมรีายได้หลั้ก 
จากเงินุเดือุนุ/ค่าจ้าง รอ้ยละ 57.4 รองลงมาค่อ สว่ิสดิการจากรฐ่/เอกชน รอ้ยละ 39.6 และภาคการเกษตร 
ร้อยละ 36.1 หลั้งการแพัร่ระบาดข่อุงโควิด–19 (ภาคเรียนุทีุ� 1/2563) ครัวเรือุนุยากจนุพัิเศษต้้อุง
พัึ�งพัารายได้จากสวัสดิการรัฐ/เอุกช่นุมากข่ึ�นุ เป็็นร้อยละ 54.5 ซึ่้�งสะท้ั่อนถ้งภาวิะพ้�งพิงในคร่วิเร่อน 
ท่ั่�อาจม่เด็กแรกเกิด ผ้้พิการ ห้ร่อผ้้ส้งอายุ โดยการพ้�งพารายได้จากเงินเด่อน/ค่าจ้าง ลดลงมาอย้ท่่ั่�ร้อยละ 
47.5 เป็็นผลมาจากการตกงานท่ั่�เพิ�มข้�น ทั่ำาให้้แรงงานบางส่วินต้องกล่บไป็ย่งภ้มิลำาเนาเดิม และป็ระกอบ
อาช่พทั่างการเกษตรมากข้�น โดยช่องทั่างรายได้จากการเกษตรห้ล่งสถานการณ์์โควิิด–19 เพิ�มข้�นเป็็น 
รอ้ยละ 44.2 จาก 36.1 (ตารางท่ั่� 1)

(2) ห้ากพจิารณ์าชอ่งทั่างรายได้ของคร่วิเร่อนยากจนพิเศษ พบว่ิา ก่อนการแพรร่ะบาดของโควิิด–19  
คร่วิเร่อนยากจนพิเศษกว่ิาร้อยละ 57 ม่ช่องทั่างรายได้ห้ล่ก 1 ช่องทั่าง และคร่วิเร่อนยากจนพิเศษ 
ร้อยละ 35 ม่รายได้คร่วิเร่อน 2 ช่องทั่าง นอกจากน่�นห้ล่งการแพร่ระบาดของโควิิด–19 พบว่ิาคร่วิเร่อน 
ยากจนพิเศษร้อยละ 44 ม่รายได้ 1 ช่องทั่าง และอ่กร้อยละ 44 ม่รายได้ 2 ช่องทั่าง สะทุ้อุนุการแสวงหา 
รายได้เพัิ�มเติ้มหลั้งการแพัรร่ะบาดข่อุงโควิด–19 สอดคล้องก่บการลดลงของรายได้ป็ระเภทั่เงินเด่อน 
ค่าจ้าง และเพิ�มข้�นในสว่ินของการทั่ำาเกษตรกรรม



กองทุนุเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษา
รายงานประจำำาปี 256320

ตารางท่� 1 ร�อยละของรายได�ค์รัวิเร้อนจัำาแนกตามประเภทท่�มาของรายได�ของนักเร่ยนยากจันพัเิศษ

นักเร่ยนยากจันพัเิศษ จัำานวิน
นักเร่ยน

ร�อยละของรายได�ค์รัวิเร้อน 
จัำาแนกแยกตามประเภทท่�มาของรายได�

เงนิเด้อน/ 
ค์่าจั�าง

การเกษตร ธุรกิจั 
ส่วินตัวิ

สวิสัดิการจัาก
รัฐ/เอกชิน

รายได�จัาก
แหล่งอ้�น

ก่อนสถิ่านการณ์ โค์วิดิ–19 335,955 57.4 36.1 5.7 39.6 5.4
หลื่ังสถิ่านการณ์ โค์วิดิ–19 637,507 47.5 44.2 5.9 54.5 8.8

ห้มายเห้ตุ: น่กเร่ยนยากจนพิเศษใน 1 คร่วิเร่อนอาจม่รายได้ห้ลายช่องทั่าง
ท่ั่�มา: สถาบ่นวิิจ่ยเพ่�อควิามเสมอภาคทั่างการศ้กษา (วิสศ.), 2563

2.2)  จำานุวนุนัุกเรยีนุยากจนุทีุ�เพัิ�มข่ึ�นุในุปี 2563

จากข้อม้ลผลการค่ดกรองน่กเร่ยนยากจนของ กสศ. ด้วิยวิิธ์่การว่ิดรายได้ทั่างอ้อม (Proxy Means 
Test: PMT) พบว่ิา ในุภาคเรียนุทีุ� 1/2563 มีนัุกเรียนุยากจนุทัุ�งสิ�นุ 1.7 ล้้านุคนุ โดยเป็นุนัุกเรียนุ 
ยากจนุพัิเศษจำานุวนุ 9 แสนุคนุ ซึึ่�งสูงกว่าภาคเรยีนุทีุ�ผู้่านุมา ประมาณ 2 แสนุคนุ ห้ากพิจารณ์าเฉพาะ
น่กเร่ยนค่ดกรองให้ม่ เป็ร่ยบเท่ั่ยบระห้ว่ิางภาคเร่ยนท่ั่� 1/2562 (ก่อนการแพร่ระบาดของโควิิด–19) และ
ภาคเรย่นท่ั่� 1/2563 (ห้ล่งการแพรร่ะบาดของโควิิด–19) ม่ข้อค้นพบสำาค่ญ 3 ป็ระเด็น ด่งต่อไป็น่� 

(1) ม่น่กเร่ยนสม่ครเข้าค่ดกรองเพัิ�มข่ึ�นุกว่า 3 แสนุคนุ ห้ร่อคิดเป็็นร้อยละ 18 ของจำานวิน 
น่กเรย่นท่ั่�สม่ครเข้าค่ดกรองเดิม (จาก 1,558,397 คน เป็็น 1,831,250 คน) 

(2) จากการค่ดกรองพบว่ิา เป็็นนัุกเรยีนุยากจนุพัเิศษ (น่กเร่ยนทั่นุเสมอภาค) จำานุวนุ 637,507 คนุ 
ป็ระกอบด้วิย

• กลุ่มเป้็าห้มายให้ม่ระด่บช่�นอนุบาลท่ั่�วิป็ระเทั่ศ จำานวิน 146,693 คน  
• น่กเรย่นกลุ่มเดิมท่ั่�ค่ดกรองให้มเ่น่�องจากครบรอบ 3 ปี็ จำานวิน 313,361 คน 
• กลุ้่มใหมทีุ่�คาดว่ายากจนุอัุนุเนืุ�อุงมากจากสภาพัเศรษฐกิจแล้ะการแพัรร่ะบาดข่อุงโควิด–19  

จำานุวนุ 177,454 คนุ หรือุเพัิ�มขึ่�นุคิดเป็นุร้อุยล้ะ 53 ข่อุงนัุกเรียนุยากจนุพัิเศษ 
ก่อุนุการแพัรร่ะบาดข่อุงโควิด–19

(3) คร่วิเร่อนของน่กเร่ยนยากจนพิเศษ มีรายได้เฉลี้�ยล้ดล้ง จาก 1,159 บาทุ/คนุ/ครัวเรือุนุ  
เปน็ุ 1,077 บาทุ/คนุ/ครวัเรอืุนุ ห้รอ่รายได้เฉล่�ยลดลงคิดเป็็นร้อยละ 7 เม่�อเป็ร่ยบเท่ั่ยบก่บก่อนม่สถานการณ์ ์
การแพรร่ะบาดของโควิิด–19 (ภาพท่ั่� 2)
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ภาพัท่� 2 ผู้ลกระทบสถิ่านการณ์การแพัร่ระบาดของโค์วิดิ–19 ต่อประชิากรกลุ่มเป้าหมายของ กสศ.

กอ่น COVID-19 หลงั COVID-19

ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID–19
เปรียบเทยีบ ภาคเรียนท่ี 1/2562 และ 1/2563

รายไดเ้ฉลีย่ลดลง
คดิเป็นร้อยละ 7
เมือ่เปรียบเทียบกบักอ่น
มสีถานการณ์ COVID-19

สมาชิกครัวเรือนเฉลีย่ของ
นักเรียนยากจนพเิศษ เพ่ิมขึ้น
จาก 4 คนเป็น 5 คน
และ ผปค. ลงทะเบียนสวสัดกิาร
แห่งรัฐถงึร้อยละ 42

1,159 บาท

44%
ของนักเรียน

ทีส่มคัรคัดกรอง 1/62

1,077 บาท

73%
ของนักเรียน

ทีส่มคัรคัดกรอง 1/63

รายไดเ้ฉลีย่สมาชิก
ในครัวเรือน

ตอ่คนตอ่เดอืน

สมาชิกครัวเรือน
อาย ุ15-65 ปี วา่งงาน
(ทีไ่มใ่ช่นักเรียน/นักศึกษา)

ห้มายเห้ตุ: ป็ระมวิลผลจากจำานวินน่กเร่ยนยากจนท่ั่�สม่ครค่ดกรองให้ม่ของภาคเร่ยนท่ั่� 1/2562 และ 1/2563
ท่ั่�มา: สถาบ่นวิิจ่ยเพ่�อควิามเสมอภาคทั่างการศ้กษา (วิสศ.), 2563

นอกจากน่�ยง่พบว่ิา หลั้งการแพัรร่ะบาดข่อุงโควิด–19 ทั่ำาให้้สถานะของครว่ิเรอ่นม่การเป็ล่�ยนแป็ลง 
โดยเฉพาะการม่สมาชิ่กในุครัวเรือุนุอุายุ 15 – 65 ปี ว่างงานุ (ทีุ�ไม่ใช่่นัุกเรียนุ/นัุกศึกษา) เพัิ�มขึ่�นุ 
จากร้อยละ 44 ของน่กเร่ยนยากจนพิเศษท่ั่�ค่ดกรองให้ม่ก่อนม่สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิิด–19  
เป็็นร้อยละ 73 ของน่กเร่ยนยากจนพิเศษท่ั่�ค่ดกรองให้ม่ห้ล่งสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิิด–19 
และสง่ผลให้้สมาช่กิข่อุงครวัเรอืุนุเฉลี้�ยข่อุงนัุกเรยีนุยากจนุพัเิศษเพัิ�มขึ่�นุจาก 4 คนุ เป็นุ 5 คนุ ซึ่้�งคาดว่ิา 
เป็็นผลจากการอพยพกล่บภ้มิลำาเนา เน่�องจากการว่ิางงานในสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิิด–19 

และในจำานวินน่กเร่ยนยากจนพิเศษท่ั่�ค่ดกรองให้ม่น่� ผ้้ป็กครองม่การลงทั่ะเบ่ยนบ่ตรสว่ิสดิการแห้่งร่ฐ 
ถ้งรอ้ยละ 42

3. ปรากฏการณ์โควิด–19 สไล้ด์ (COVID Slide) 
ผู้ล้กระทุบระยะสั�นุต่้อุพัฒันุาการข่อุงเด็กแล้ะเยาวช่นุไทุย
สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิิด–19 ในป็ีงบป็ระมาณ์ 2563 ได้ส่งผลกระทั่บต่อป็ฏิิทิั่น 

การศ้กษาในปี็การศ้กษา 2563 มากกว่ิาร้อยละ 40 ของเวิลาเร่ยนในปี็การศ้กษา 2563 การเล่�อน 
เปิ็ดภาคเรย่น 2 เด่อน เม่�อภาคเรย่นท่ั่� 1/2563 และการห้ยุดเร่ยนช่�วิคราวิ 1 เด่อน ในภาคเรย่นท่ั่� 2/2563  
ในห้ลายพ่�นท่ั่� ส่งผลกระทั่บต่อน่กเร่ยนและผ้้ป็กครองท่ั่�งด้านการเร่ยนการสอนและการใช้ช่วิิต 
อยา่งห้ล่กเล่�ยงมิได้



กองทุนุเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษา
รายงานประจำำาปี 256322

โดย กสศ. และห้น่วิยงานต้นส่งก่ดการศ้กษาของเด็กและเยาวิชนผ้้ขาดแคลนทุั่นทั่ร่พย์ห้ร่อ 
ด้อยโอกาส ซ้ึ่�งเป็็นกลุ่มเป้็าห้มายของ กสศ. ได้รว่ิมก่นสำารวิจกลุ่มต่วิอยา่งมากกว่ิา 12,000 คน เพ่�อป็ระเมิน
ผลกระทั่บจากการแพร่ระบาดของโควิิด–19 และกำาห้นดแนวิทั่างการช่วิยเห้ล่อสน่บสนุนท่ั่�ตรงจุดและ 
ม่ป็ระสิทั่ธ์ิภาพส้งสุด เพ่�อบรรเทั่าผลกระทั่บจากการป็ิดสถานศ้กษาด่งกล่าวิอย่างต่อเน่�อง และเพ่�อ 
ลดผลกระทั่บต่อพ่ฒนาการด้านร่างกายและการเร่ยนร้้ของผ้้เร่ยน เช่น โครงการช่วิยเห้ล่อน่กเร่ยน 
ทัุ่นเสมอภาคเพิ�มเติมในสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิิด–19 ในภาคเร่ยนท่ั่� 1/2563 มากกว่ิา  
750,000 คน ให้้ม่อาห้ารรบ่ป็ระทั่านในชว่ิงการปิ็ดสถานศ้กษา

อย่างไรก็ตาม การท่ั่�เด็กและเยาวิชนไม่ได้ไป็โรงเร่ยนเป็็นระยะเวิลานานน่�น ส่งผลกระทั่บท่ั่�งด้าน
การเร่ยนร้้และด้านร่างกาย โดยเฉพาะเด็กและเยาวิชนในครอบคร่วิท่ั่�ม่รายได้น้อย ซ้ึ่�งขาดโอกาสในการ
เร่ยนร้้แบบออนไลน์และร้ป็แบบอ่�น ๆ เน่�องจากขาดอุป็กรณ์์ ส่ญญาณ์อินเทั่อร์เน็ต ห้ร่อแม้แต่ส่ญญาณ์
โทั่รศ่พท์ั่ และไฟฟ้า วิสศ. จ้งได้ติดตามแนวิโน้มปรากฏการณ์ความรู้ถิ่ดถิ่อุยข่อุงเด็กแล้ะเยาวช่นุ  
อัุนุเนืุ�อุงมาจากวิกฤต้การแพัรร่ะบาดข่อุงโควิด–19 หรอืุปรากฏการณ์ “โควิด–19 สไล้ด์” (COVID Slide)  
โดยปรากฏการณ์นุี�ได้มีการค้นุพับแล้ะมีการศึกษาในุระดับนุานุาช่าติ้ตั้� งแต่้กล้างปี 2563  
จากงานวิิจ่ยของสถาบ่น NWEA ในสห้ร่ฐอเมริกาพบว่ิา การท่ั่�น่กเร่ยนต้องอย้่บ้านเป็็นเวิลานานทั่ำาให้้ 
ควิามร้้ในวิิชาคณ์ิตศาสตร์ห้ายไป็ถ้ง 50% และควิามร้้ด้านการอ่านลดลง 30% โดยเฉพาะสถานการณ์์ 
ของน่กเร่ยนในกลุ่มท่ั่�ไม่ได้เร่ยนโดยใช้ภาษาแม่เป็็นภาษาห้ล่ก ซ้ึ่�งท่ั่กษะด้านภาษาของน่กเร่ยนลดลง 
มากเป็็นพิเศษ โดยการเร่ยนการสอนแบบระยะไกลไม่อาจทั่ดแทั่นการเร่ยนร้้และป็ระสบการณ์์จาก 
การป็ฏิิส่มพ่นธ์์ในห้้องเร่ยนได้ แม้แต่ในกลุ่มน่กเร่ยนเศรษฐฐานะด่ท่ั่�ม่คอมพิวิเตอร์ และสามารถเข้าถ้ง

อินเทั่อร์เน็ตได้ การเร่ยนร้้จากคอมพิวิเตอร์เป็็น 
ระยะเวิลานานก็ม่ผลต่อสุขภาพจิตและพฒ่นาการ
ด้านส่งคมและอารมณ์์ และจากงานวิิจ่ยจาก 
ห้้องป็ฏิิบติ่การด้านระบบการสอนของสถาบน่ MIT 
พบว่ิา เทั่คโนโลย่ทั่างการศ้กษาเพ่ยงอย่างเด่ยวิ  
ไม่สามารถชดเชยผลกระทั่บท่ั่�เกิดจากการไม่ได้ 
มาโรงเร่ยน เช่น ควิามร้้ท่ั่�ห้ายห้ร่อถดถอยไป็  
การขาดป็ระสบการณ์์การเข้าส่งคม การได้ร่บ
อาห้ารท่ั่�ถ้กห้ล่กโภชนาการ การบริการทั่างส่งคม 
ต่าง ๆ และการเร่ยนการสอนท่ั่�เห้มาะสมก่บว่ิย 
ของน่กเร่ยน ซ้ึ่�งไม่สามารถใช้เทั่คโนโลย่จ่ดการได้ 
เป็็นต้น

ในสว่ินของป็ระเทั่ศไทั่ย กสศ. และห้นว่ิยงาน
ภาค่ได้ม่การสำารวิจป็รากฏิการณ์์โควิิด–19 สไลด์  
ท่ั่�เกิดข้�นก่บกลุ่มเป้็าห้มายของ กสศ. ในสถานศ้กษา 
เคร่อข่าย เช่น การลงพ่�นท่ั่�สำารวิจผลกระทั่บต่อ 

ภาพัท่� 3 
ภาพัการสำารวิจัปรากฏการณ์โค์วิดิ–19 สไลด ์

ในประเทศไทยโดยเค์ร้�องม้อ EPoC Test

ท่ั่�มา: Thai PBS 
https://fb.watch/ 
3K7OYKBdyl/
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เด็กและเยาวิชนในสถานศ้กษาใน จ.กาญจนบุร่ ของสถาน่โทั่รท่ั่ศน์ไทั่ยพ่บ่เอส (Thai PBS) โดยใช้ 
เคร่�องม่อการป็ระเมินท่ั่กษะควิามคิดสร้างสรรค์และการคิดวิิเคราะห์้ (EPoC test) (ภาพท่ั่� 3) ซ้ึ่�งเป็็น 
เคร่�องม่อท่ั่� กสศ. ร่วิมก่บ องค์การ OECD และ Paris Descartes University พ่ฒนาป็ร่บป็รุงข้�นเพ่�อใช้ใน
บริบทั่การศ้กษาไทั่ย โดยผลจากการใช้เคร่�องม่อด่งกล่าวิในการป็ระเมินท่ั่กษะของน่กเร่ยนกลุ่มเป้็าห้มาย
ของ กสศ. เป็ร่ยบเท่ั่ยบก่อน-ห้ล่งสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิิด–19 พบว่ิา ท่ั่กษะและสมรรถนะ
ด้านควิามคิดสร้างสรรค์และการคิดวิิเคราะห์้ของน่กเร่ยนกลุ่มด่งกล่าวิถดถอยลง ซ้ึ่�งเป็็นห้ล่กฐานบ่งช่�ว่ิา
ป็รากฏิการณ์โ์ควิิด–19 สไลด์ได้เริ�มเกิดข้�นแล้วิในป็ระเทั่ศไทั่ย

ห้ากผลกระทั่บด่งกล่าวิน่�ไม่ได้ร่บการติดตามและแก้ไขอย่างท่ั่นท่ั่วิงท่ั่ ย่อมจะส่งผลกระทั่บ 
ต่อแนวิโน้มและสถานการณ์ค์วิามเห้ล่�อมลำาทั่างการศ้กษาในอ่ก 1 – 2 ปี็ขา้งห้น้า ได้แก่

(1) ความเสี�ยงต่้อุพััฒนุาการการเรยีนุรูข้่อุงเด็กไทุยทีุ�อุาจมภีาวะถิ่ดถิ่อุยล้ง 
1 – 2 ปีการศกึษา เมื�อุเทีุยบกับอุายุข่อุงผูู้้เรยีนุ

ห้ากไม่ม่การเฝ่้าระว่ิงพ่ฒนาการด้านการเร่ยนร้้ของน่กเร่ยนเป็็นรายบุคคล และการสอนเสริม 
เพ่�อแก้ไขปั็ญห้าควิามถดถอยด่งกล่าวิ ในช่วิงป็ลายปี็การศ้กษา 2563 ไป็จนถ้งต้นปี็การศ้กษา 2564  
โดยเฉพาะเด็กและเยาวิชนผ้้ขาดแคลนทุั่นทั่ร่พย์ห้ร่อด้อยโอกาสในพ่�นท่ั่�เส่�ยงท่ั่�ม่การปิ็ดสถานศ้กษา 
ท่ั่�งภาคเรย่นท่ั่� 1/2563 และ 2/2563 ซ้ึ่�งสว่ินให้ญไ่มม่่อุป็กรณ์แ์ละสญ่ญาณ์อินเทั่อรเ์น็ตในการเรย่นท่ั่�บา้น
ทั่ำาให้้อาจได้รบ่ผลกระทั่บจากป็รากฏิการณ์โ์ควิิด–19 สไลด์ มากกว่ิาป็ระชากรกลุ่มอ่�น ๆ ในระบบการศ้กษา
ไทั่ย

(2) ความเสี�ยงต่้อุพััฒนุาการทุางด้านุรา่งกายแล้ะสุข่ภาวะข่อุงเด็กแล้ะเยาวช่นุ

โดยเฉพาะเด็กและเยาวิชนผ้้ขาดแคลนทั่นุทั่ร่พย์ห้ร่อด้อยโอกาสในพ่�นท่ั่�เส่�ยงท่ั่�ม่การปิ็ดสถานศ้กษา
ท่ั่�งภาคเร่ยนท่ั่� 1/2563 และ 2/2563 เน่�องจากแม้ในยามป็กติเด็กและเยาวิชนกลุ่มน่�มากกว่ิาร้อยละ 80 
ไม่ได้ร่บป็ระทั่านอาห้ารเช้าและจำาเป็็นต้องพ้�งพาอาห้ารกลางว่ินท่ั่�สถานศ้กษาเป็็นห้ล่ก และในช่วิง 
การปิ็ดภาคเร่ยน เด็กและเยาวิชนกลุ่มด่งกล่าวิก็ม่กป็ระสบปั็ญห้าอดม่�อกินม่�ออย้่เป็็นทุั่นเดิม การปิ็ด 
สถานศ้กษามากกว่ิาร้อยละ 40 ของเวิลาเร่ยนท่ั่�งห้มด ย่อมส่งผลกระทั่บต่อควิามม่�นคงทั่างอาห้ารและ
พฒ่นาการทั่างด้านรา่งกาย สติปั็ญญา และสุขภาวิะโดยรวิมของเด็กและเยาวิชนกลุ่มน่�อยา่งห้ล่กเล่�ยงไม่ได้

4. ผู้ล้กระทุบระยะยาวข่อุงปรากฏการณ์โควิด–19 สไล้ด์ (COVID Slide) 
ต่้อุการก้าวอุอุกจากกับดักรายได้ปานุกล้างต้ามกรอุบยุทุธศาสต้รช์่าติ้ 20 ป ี 
ข่อุงประเทุศไทุย

4.1)  ผู้ล้กระทุบในุระยะยาว ต่้อุสถิ่านุการณ์ความเหลื้�อุมล้ำาทุางสังคมข่อุงประเทุศไทุย

ป็รากฏิการณ์์โควิิด–19 สไลด์ ในป็ระเทั่ศไทั่ย จำาเป็็นต้องได้ร่บการแก้ไขอย่างเป็็นระบบภายใน 

ปี็การศ้กษา 2563 – 2564 เน่�องจากปั็ญห้าด่งกล่าวิอาจส่งผลต่อข่ดควิามสามารถในการแข่งข่น 
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ทั่างเศรษฐกิจของไทั่ย และขยายวิงกว้ิางไป็ส้่ปั็ญห้าควิามเห้ล่�อมลำาทั่างเศรษฐกิจและส่งคมในระยะยาวิ  
ซึ่้�งม่อย้เ่ป็็นทั่นุเดิมในสง่คมไทั่ยอย้แ่ล้วิ ซึ่้�งจะทั่ำาให้้วิงจรควิามยากจนขา้มช่�วิคนยง่คงเกิดข้�นไป็ส้ค่นรุน่ต่อไป็ 
ของไทั่ยในอนาคต และส่งผลต่อเป้็าห้มายการออกจากก่บด่กรายได้ป็านกลาง (middle income trap)  
ของไทั่ย ท่ั่�จะต้องใช้เวิลายาวินานมากกว่ิา 20 ปี็ ผ่านแนวิโน้มสถานการณ์์ควิามเห้ล่�อมลำาในระบบ 
การศ้กษาท่ั่�สำาค่ญ 2 ป็ระการ ด่งต่อไป็น่�

(1) ปญัหาการหล้ดุอุอุกจากระบบการศกึษาในุระดับมธัยมศกึษา อ่นเน่�องมาจากภาวิะถดถอยของ
พ่ฒนาการด้านการเร่ยนร้้และสุขภาวิะของเด็กและเยาวิชนกลุ่มเส่�ยงท่ั่�อย้่ในระบบการศ้กษา โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวิชนท่ั่�ขาดแคลนทัุ่นทั่ร่พย์ ห้ร่อด้อยโอกาส เด็กในพ่�นท่ั่�ห้่างไกลทัุ่รก่นดาร เด็กพิการ และ 
เด็กท่ั่�ต้องการการศ้กษาแบบพเิศษ 

จากผลการสำารวิจสถานการณ์์เด็กและสตร่ในป็ระเทั่ศไทั่ย พ.ศ. 2562 (MICS6) ก่อนวิิกฤตการ
แพรร่ะบาดของโควิิด–19 พบว่ิา อ่ตราการเข้าเร่ยนของเด็กท่ั่�ม่สถานะยากจนและรำารวิยแตกต่างก่นมาก  
โดยเฉพาะในระด่บม่ธ์ยมศ้กษาตอนป็ลาย กล่าวิค่อ ร้อยละ 87 ของเด็กในคร่วิเร่อนท่ั่�ม่สถานะรำารวิย 
ได้เข้าเรย่นในระด่บม่ธ์ยมศ้กษาตอนป็ลาย ในขณ์ะท่ั่�เด็กในครว่ิเรอ่นท่ั่�ม่สถานะยากจนได้เขา้เรย่นในระด่บ
ม่ธ์ยมศ้กษาตอนป็ลายเพย่งร้อยละ 53 เท่ั่าน่�น (ภาพท่ั่� 4)

ภาพัท่� 4 สถิ่านการณ์การหลุดออกจัากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวิชินไทย ปี 2562

ดา้นการศึกษา (Education) ความเหลือ่มล�าดา้นการศึกษา

สรุปผลสํารวจ MICS:

เด็กเกือบทกุคนในประเทศไทย
เข้าเรยีนและสําเรจ็การศกึษาในระดับ
ประถมศกึษา

แต่อัตราการเรยีนในระดับมธัยมลดลง
อยา่งชดัเจนในกลุ่มครวัเรอืนยากจนมาก

87% ของเด็กในครวัเรอืนร�ารวย
ได้เข้าเรยีนในระดับมธัยมปลาย
แต่ในครวัเรอืนยากจนมากมเีพยีง 53%
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ทีุ�มา: องค์กรย้นิเซึ่ฟ ป็ระเทั่ศไทั่ย

(2) การข่ยายช่่อุงว่างความเหลื้�อุมล้ำาทุางการศึกษาระหว่างกลุ้่มประช่ากรทีุ�ยากจนุทีุ�สุด 
ร้อุยล้ะ 40 ข่อุงประเทุศ (Bottom 40) แล้ะกลุ้่มประช่ากรทีุ�ร�ารวยมากทีุ�สุดร้อุยล้ะ 60 (Top 60)  
ข่อุงประเทุศ ซึ่้�งก่อนวิิกฤตการแพร่ระบาดของโควิิด–19 จากรายงานการศ้กษาของธ์นาคารโลกเม่�อ 
ปี็ 2562 ก่อนวิิกฤตการแพร่ระบาดของโควิิด–19 พบวิ่าป็ระชากร 2 กลุ่มน่�ม่ช่องว่ิางควิามเห้ล่�อมลำาของ
ท่ั่กษะการอ่านออกเข่ยนได้ (Functional Literacy) มากกว่ิา 2 ปี็การศ้กษา ป็รากฏิการณ์์โควิิด–19 สไลด์
ท่ั่�พบในป็ระเทั่ศไทั่ยยอ่มเพิ�มควิามเส่�ยงให้้ชอ่งว่ิางควิามเห้ล่�อมลำาด่งกล่าวิน่�มากยิ�งข้�น



สถานการณ์์ความเหลื่่�อมลื่ำาทางการศึึกษาไทย ปีี 2563 
แลื่ะแนวโน้ม ปีี 2564 25

โดยก่อุนุวิกฤต้การแพัร่ระบาดข่อุงโควิด–19 สถิ่านุการณ์ความเหลื้�อุมล้ำาทุางการศึกษาข่อุง
ประเทุศไทุยก็อุยู่ในุระดับทีุ�แย่กว่าค่าเฉลี้�ยข่อุงประเทุศกลุ้่มรายได้ปานุกล้างข่ั�นุสูง (Upper Middle 
Income Countries) ทีุ�ประเทุศไทุยเป็นุสมาชิ่กอุยู่แล้้ว จากข้อม้ลของสถาบ่นสถิติแห่้งองค์การเพ่�อ 
การศ้กษา วิิทั่ยาศาสตรแ์ละว่ิฒนธ์รรมแห้ง่สห้ป็ระชาชาติ (UNESCO) เม่�อ พ.ศ. 2558 พบว่ิา กลุ่มป็ระชากร 
ท่ั่�ม่ระด่บรายได้ตำาสุดร้อยละ 20 ของป็ระเทั่ศไทั่ย ม่อ่ตราการสำาเร็จการศ้กษาระด่บม่ธ์ยมศ้กษาตอนต้น 
ร้อยละ 76 และสำาเร็จการศ้กษาระด่บม่ธ์ยมศ้กษาตอนป็ลาย เพ่ยงร้อยละ 27 ซึ่้�งห้่างจากค่าเฉล่�ยของ
ป็ระเทั่ศและค่าเฉล่�ยของป็ระเทั่ศกลุ่มรายได้ป็านกลางข่�นส้งท่ั่�ร้อยละ 56 และร้อยละ 59 ตามลำาด่บ  
นอกจากน่�ในกลุ่มป็ระชากรด่งกล่าวิม่อ่ตราการสำาเร็จการศ้กษาระด่บมห้าวิิทั่ยาล่ยเพ่ยงร้อยละ 8  
เท่ั่ยบก่บอ่ตราร้อยละ 48 ของกลุ่มป็ระชากรท่ั่�ม่รายได้สง้สุดรอ้ยละ 20 ของป็ระเทั่ศ (ภาพท่ั่� 5) แสดงให้้เห็้น 
ถ้งสถานการณ์์ควิามเห้ล่�อมลำาทั่างการศ้กษาของไทั่ยอ่นเน่�องมาจากเศรษฐฐานะท่ั่�ยำาแย่กว่ิาค่าเฉล่�ยของ 
กลุ่มป็ระเทั่ศท่ั่�ม่ฐานะใกล้เค่ยงก่บไทั่ยอยา่งชด่เจน

ภาพัท่� 5 สถิ่านการณ์ค์วิามเหล้�อมลำาทางการศึกษาของไทย จัำาแนกตามเศรษฐฐานะ
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ร้อยละ 20 ของกลุม่ประชากรทีร่ายไดน้้อยสุด

กลุม่ประเทศ
รายไดป้านกลาง
ขัน้สูง

กลุ่มประเทศ
รายไดสู้ง

* ประเทศไทยเป็นประเทศกลุม่รายไดป้านกลางข้ันสูง (ขอ้มูลปี พ.ศ. 2558)

คา่เฉล่ีย ร้อยละ 20 ของกลุม่ประชากรทีร่ายไดม้ากสุด

โอกาสเขา้ถงึการศึกษา
หลังจากภาคบังคับของกลุ่มยากจน
หา่งจากค่าเฉล่ียเป็นเท่าตัว

คณุภาพโรงเรียน
ในชนบทล้าหลัง 2 ปี เม่ือเทียบกับโรงเรยีนในเมือง

ปี 2563 สถานการณ ์COVID-19 ทําให้
จาํนวนนักเรียนยากจนพเิศษเพิม่ขึ้น
เกือบ 300,000 คน

ไทย

ทีุ�มา: องค์การเพ่�อการศ้กษา วิิทั่ยาศาสตร์และว่ิฒนธ์รรมแห้่งสห้ป็ระชาชาติ (UNESCO) 

ดังนัุ�นุหากวิกฤต้การโควิด–19 สไล้ด์ ทุำาให้ปัญหาความเหลื้�อุมล้ำาทุางการศึกษาข่อุงไทุย 
มีแนุวโนุ้มแย่ล้งไปมากกว่าสถิ่านุะข้่างต้้นุ ย่อุมสร้างผู้ล้กระทุบในุระยะยาวต่้อุโอุกาสทีุ�ประเทุศไทุย 
จะก้าวพันุ้กับดักรายได้ปานุกล้างได้ต้ามเปา้หมาย 20 ปขี่อุงยุทุธศาสต้รช์่าติ้

4.2) ผู้ล้กระทุบในุระยะยาว ต่้อุการก้าวอุอุกจากกับดักรายได้ปานุกล้างข่อุงประเทุศไทุย

 การรก่ษาเด็กและเยาวิชนทุั่กคนให้้สามารถคงอย้ใ่นระบบการศ้กษาและได้ร่บการพฒ่นาทุั่นมนุษย์
สง้สดุตามควิามถน่ดและศ่กยภาพ ถ่อเป็็นภารกิจสำาค่ญของระบบการศ้กษาไทั่ย เพ่�อสน่บสนุนการพฒ่นา 
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ท่ั่�ย่�งย่นส้่การก้าวิเป็็นป็ระเทั่ศรายได้ส้งภายในระยะเวิลา 20 ปี็ โดยเฉพาะอย่างยิ�งด้วิยข้อจำาก่ดของ
โครงสร้างป็ระชากรของไทั่ย ซ้ึ่�งปัจจุบันุมอัีุต้ราการเกิดข่อุงประช่ากรต้�ากว่า 1.5 คนุต่้อุผูู้้หญิงหนึุ�งคนุ 
สะท้ั่อนถ้งส่ดส่วินป็ระชากรว่ิยแรงงานของไทั่ยท่ั่�ม่แนวิโน้มลดลงอย่างต่อเน่�อง และจากรายงานของ 
กรมกิจการผ้้ส้งอายุกระทั่รวิงการพ่ฒนาส่งคมและควิามม่�นคงของมนุษย์ระบุว่ิาป็ระเทั่ศไทั่ยจะเข้าส้ ่ 
“ส่งคมผ้้ส้งอายุโดยสมบ้รณ์์5” (Complete Aged Society) ในปี็ พ.ศ. 2564 และเข้าส้่ภาวิะ “ส่งคมส้งว่ิย 
ระด่บสุดยอด” (Super Aged Society) ใน พ.ศ. 2578 ดังนัุ�นุหากประเทุศไทุยไม่สามารถิ่พััฒนุา 
ข่ีดความสามารถิ่ในุการแข่่งขั่นุแล้ะการเจริญเติ้บโต้ข่อุงรายได้มัธยฐานุ (Median Wage) ข่อุงกำาลั้ง
แรงงานุไทุยได้ทัุนุกับการหดตั้วข่อุงสัดส่วนุประช่ากรวัยแรงงานุในุอัุต้ราเรง่อุย่างต่้อุเนืุ�อุงในุอีุก 10 ป ี
ข่้างหนุ้าได้ ประเทุศไทุยจะก้าวเข้่าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอุด ก่อุนุการก้าวเข้่าสู่การเป็นุประเทุศ 
รายได้สงู ห้รอ่อาจกล่าวิได้ว่ิาคนไทั่ยห้รอ่ป็ระเทั่ศไทั่ยกำาล่ง “แก่ก่อนรวิย” 

ด้วยเหตุ้นุี�ภารกิจทีุ�สำาคัญข่อุงประเทุศไทุยในุ 10 ปีข่้างหนุ้าคือุ การจัดการศกึษาแล้ะการพััฒนุา
ทุรพััยากรมนุุษยใ์หแ้ก่เด็กแล้ะเยาวช่นุทุกุคนุอุยา่งเสมอุภาค ซึ่ึ�งมคีวามสำาคัญอุยา่งยิ�งในุการสนัุบสนุุนุ 
การพััฒนุาประเทุศไทุยให้บรรลุ้เป้าหมายยุทุธศาสต้ร์ช่าติ้ในุการก้าวเข่้าสู่ประเทุศรายได้สูงภายในุ  
20 ป ีผา่นการยกระด่บผลิตภาพ (Productivity) ของกำาล่งแรงงานรุน่ให้ม่ท่ั่�เข้าส้ต่ลาดแรงงานเพ่�อทั่ดแทั่น
กำาล่งแรงงานส้งว่ิย ด้วิยกำาล่งแรงงานท่ั่�ม่ท่ั่กษะข่�นส้งข้�น (High Skilled Labor Force) ซ้ึ่�งในป็ระเทั่ศไทั่ย
จำาเป็็นต้องม่แรงงานกลุ่มน่�มากกว่ิาร้อยละ 50 และลดส่ดส่วินกำาล่งแรงงานท่ั่�ไร้ท่ั่กษะ (Unskilled Labor 
Force) ซ้ึ่�งห้ลุดออกจากระบบการศ้กษาก่อนสำาเร็จการศ้กษาในระด่บม่ธ์ยมศ้กษา

การดำาเนินงานตามภารกิจของ กสศ. ใน พ.ศ. 2563 จ้งมุ่งสน่บสนุนการบรรลุเป้็าห้มายด่งกล่าวิ 
ผ่านการดำาเนินการโครงการท่ั่�ครอบคลุมกลุ่มเป้็าห้มายท่ั่�ห้ลากห้ลายท่ั่�งในระด่บพ่�นท่ั่� และระด่บป็ระเทั่ศ 
รวิมถ้งภารกิจการดำาเนินงานร่วิมก่บห้น่วิยงานต่าง ๆ ท่ั่�งภาคร่ฐ ภาคเอกชน และท้ั่องถิ�น เพ่�อสน่บสนุน
มาตรการลดควิามเห้ล่�อมลำาทั่างการศ้กษาท่ั่�เกิดข้�นจากวิิกฤตการแพรร่ะบาดของโควิิด–19 และการพฒ่นา
ทั่ร่พยากรมนุษย์ของป็ระเทั่ศไทั่ยให้้ม่ควิามพร้อมในการสน่บสนุนเป้็าห้มายการพ่ฒนาในระยะยาวิของ
ป็ระเทั่ศท่ั่�ย่�งยน่ตามกรอบยุทั่ธ์ศาสตร์ชาติและแผนข่�นตอนการป็ฏิิร้ป็ป็ระเทั่ศ

5 สง่คมท่ั่�ม่ป็ระชากรอายุมากกว่ิา 60 ปี็ข้�นไป็มากกว่ิารอ้ยละ 20 ของป็ระชากร
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การดาํเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2563

วตัถุประสงค์
มาตรา 5
พ.ร.บ. กสศ.

กลุม่เป้าหมาย โครงการ งบประมาณ

5(1), 5(4) เดก็เลก็ (0-2 ปี) 
และเดก็ปฐมวยั (3-5 ปี)
ทีข่าดแคลนทุนทรัพย์
เดก็วยัเรียน (6-14 ปี)
นอกระบบการศึกษา
เยาวชน (15-17 ปี)
ทีไ่มเ่รียนตอ่หลงัจบ ม.ตน้

โครงการจดัการศึกษา
เชิงพืน้ทีเ่พือ่ความเสมอภาค
ทางการศึกษา

296,980,469 บาท

5(2) เดก็ปฐมวยั (3-5 ปี) และ
เดก็นักเรียน (6-14 ปี)
ทีข่าดแคลนทุนทรัพย์
หรือดอ้ยโอกาส

โครงการจดัสรรเงนิอุดหนุน
นักเรียนยากจนพเิศษ
แบบมเีงือ่นไข ‘‘ทนุเสมอภาค”

3,706,360,850 บาท

5(4) นักเรียน ม.ตน้/ม.ปลาย/ปวช./
ปวส./เทยีบเท่า (15-17 ปี)
ทีข่าดแคลนทนุทรัพย์
หรือดอ้ยโอกาส

โครงการทนุนวตักรรม
สายอาชีพช้ันสูง

621,761,919 บาท

5(4) นักเรียน ปวช./ปวส. (17-21 ปี)
ทีข่าดแคลนทุนทรัพย์
หรือดอ้ยโอกาส

โครงการทนุพฒันา
เตม็ศักยภาพสายอาชีพ
‘‘ทนุพระกนิษฐาสัมมาชีพ”

10,526,943 บาท

5(3), 5(5), 5(6) นักเรียน ม.ปลาย/เทยีบเท่า
(15-17 ปี)
ทีข่าดแคลนทุนทรัพย์
หรือดอ้ยโอกาส

โครงการสร้างโอกาส
ทางการศึกษาสําหรับนักเรียน
ในพืน้ทีห่่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่
เพือ่พฒันาคณุภาพโรงเรียน
ของชุมชน ‘‘ครูรัก(ษ์)ถิน่”

98,474,504 บาท

5(4) ผูข้าดแคลนทุนทรัพย์
หรือดอ้ยโอกาส
ทีต่อ้งการพฒันาทกัษะแรงงาน

โครงการพฒันาทกัษะแรงงาน
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ
ดอ้ยโอกาสทีใ่ช้ชุมชนเป็นฐาน

179,470,888 บาท

5(3), 5(4) โครงการสนับสนุนการพฒันา
ครูและเดก็นอกระบบการศึกษา

173,000,000 บาท

5(3), 5(5), 5(6) ครู โรงเรียน และสถานศึกษา โครงการพฒันาครูและโรงเรียน
เพือ่ยกระดบัคณุภาพการศึกษา
อยา่งตอ่เน่ือง (TSQP)

282,100,000 บาท

5(6), 5(7) งานวจัิยและนวตักรรม
ดา้นการศึกษา

โครงการวจิยัและนวตักรรม
ดา้นการศึกษา

306,629,254 บาท

ความร่วมมอืกบัภาคเีครือขา่ย
และทกุภาคส่วน

88,230,000 บาท

การบริหารและพฒันาระบบงาน 152,259,984 บาท

5,915,794,811 บาทงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงนิ
ประจาํปีงบประมาณ 2563*
*งบประมาณตามพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาํนวน 5,496,129,400 บาท
และจากแหลง่เงนิอืน่จาํนวน 419,665,411 บาท

ครูนอกระบบการศึกษา และ
เดก็และเยาวชน
นอกระบบการศึกษา
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รายงานประจำำาปี 2563

โครงการจัดัำการศึึกษาเชิ่งพ่�นท่� 
เพ่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา1
กลืุ่ม่เป้ีาหมาย: เดก็ปฐมวิยั และ 

เดก็และเยาวิชินนอกระบบการศึกษา

เน้นการเพิ�มโอกาสในการเข้าถ้ง 
การศ้กษาของเด็กป็ฐมว่ิยท่ั่�ขาดแคลน 
ทั่นุทั่รพ่ย์ และ เด็กและเยาวิชนนอกระบบ 
การศ้กษา โดยพ่ฒนากลไกข่บเคล่�อน 
การม่ส่วินร่วิม สน่บสนุนให้้เกิดระบบ 
การช่วิยเห้ล่อและพ่ฒนากลุ่มเป็้าห้มาย 
รวิมถ้งการดแ้ลท่ั่�งด้านรา่งกาย จิตใจ และ 
อ่�น ๆ ท่ั่�เก่�ยวิข้อง เพ่�อเตร่ยมพร้อม
สำาห้รบ่การกล่บเขา้ส้ร่ะบบการศ้กษา

       แนวคิดำ
เน้นการเพิ�มโอกาสในการเข้าถ้งการศ้กษา

ของกลุ่มเป้็าห้มายโดยใชพ้่�นท่ั่�เป็็นฐาน การเจาะจง
กลุ่มเป้็าห้มาย พร้อมก่บการป็ระสานควิามรว่ิมม่อ 
ก่บกลไกระด่บจ่งห้ว่ิดท่ั่� เก่�ยวิข้องในพ่� นท่ั่� ซ้ึ่� ง 
ม่อย้่แล้วิ เพ่�อให้้เกิดควิามร่วิมม่อในระด่บพ่�นท่ั่�
สำาห้ร่บการด้แลกลุ่มเป้็าห้มายได้อย่างท่ั่�วิถ้ง  
โดยในปี็งบป็ระมาณ์ 2563 โครงการต่อยอด 
การดำาเนินงานใน 3 กรอบแนวิคิดสำาค่ญ ด่งน่�
1. การเพัิ�มประสทิุธิภาพัการค้นุหากลุ้ม่เปา้หมาย  

โดยเพิ�มบทั่บาทั่ของกลไกคร้ กศน. ในระด่บ 
ตำาบลของสำา น่กงานส่ง เส ริมการศ้กษา 
นอกระบบและการศ้กษาตามอ่ธ์ยาศ่ย และ 
คร้ของศ้นยพ์ฒ่นาเด็กเล็ก

2. การเช่ื�อุมโยงฐานุข่้อุมูล้ข่อุงกลุ่้มเป้าหมาย 
กับหนุ่วยงานุทีุ�เกี�ยวข่้อุง เพ่� อสน่บสนุน 
การทั่ำางานของจ่งห้ว่ิด

3. การสร้างคณะทุำางานุในุระดับพัื�นุทีุ� เพ่� อ 
ชว่ิยเห้ล่อกลุ่มเป้็าห้มายได้อยา่งใกล้ชดิ รวิมถ้ง 
สามารถติดตามผล และส่งต่อการช่วิยเห้ล่อ 
ให้้แก่ห้นว่ิยงานห้ล่กท่ั่�เก่�ยวิข้องได้ต่อไป็
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          วธ่ิดำำาเนินงาน
1. พััฒนุาความเข่้มแข่็งข่อุงกล้ไกสร้างความ

เสมอุภาคทุางการศึกษาในุระดับจังหวัด 
ผ่านการพ่ฒนาเพ่�อให้้เกิดเคร่อข่ายควิาม 
รว่ิมม่อการจ่ดการศ้กษาในพ่�นท่ั่� ห้รอ่สน่บสนุน
เคร่อข่ายควิามร่วิมม่อท่ั่�ม่อย้่แล้วิให้้ม่ควิาม
เข้มแข็ง ควิบค่้ไป็ก่บการพ่ฒนาระบบข้อม้ล
สารสนเทั่ศเพ่�อการดแ้ลกลุ่มเป้็าห้มาย สำาห้รบ่
เป็็นเคร่�องม่อในการวิางแผนและป็ฏิิบ่ติการ
ติดตามช่วิยเห้ล่อรายบุคคล และการรณ์รงค์
ข่บเคล่�อน เพ่�อให้้ป็ระชาชนในพ่�นท่ั่�ร่บร้้ และ
ทั่ราบถ้งสภาพการณ์์ในพ่�นท่ั่� เพ่�อสร้างการม่
สว่ินรว่ิม

2. พััฒนุาระบบข่้อุมูล้เพัื� อุการวางแผู้นุล้ด
ความเหลื้�อุมล้ำาทุางการศึกษา โดยจะใช้
เป็็นเคร่�องม่อในการบ้รณ์าการการให้้บริการ
ของห้น่วิยงานในพ่�นท่ั่� เช่น องค์กรป็กครอง
ส่วินท้ั่องถิ�น (อป็ทั่.) กระทั่รวิงมห้าดไทั่ย 
ห้น่วิยจ่ดการศ้กษา กระทั่รวิงศ้กษาธ์ิการ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล กระทั่รวิง
สาธ์ารณ์สุข ห้ร่อ ห้น่วิยงานภายใต้กระทั่รวิง
การพ่ฒนาส่งคมและควิามม่�นคงของมนุษย์ 
(พม.) เป็็นต้น

3. พััฒนุาระบบตั้วอุย่างเพัื�อุสร้างโอุกาสทุาง 
การศึกษา โดยระดมควิามร่วิมม่อภาค่ใน
ชุมชนเพ่�อการติดตามค้นห้าเด็กป็ฐมว่ิยท่ั่�
ขาดแคลนทั่นุทั่รพ่ย์ให้้ม่โอกาสได้รบ่การศ้กษา
ในศ้นย์พ่ฒนาเด็กเล็ก และค้นห้าเด็กและ
เยาวิชนนอกระบบการศ้กษา เพ่�อให้้ได้ร่บการ
ด้แลเตร่ยมควิามพร้อมสำาห้ร่บการกล่บเข้าส้่
ระบบการศ้กษา

4. การจัดสรรงบประมาณสนัุบสนุุนุการพััฒนุา
ระบบตั้วอุยา่งเพัื�อุสรา้งโอุกาสทุางการศกึษา
ใหกั้บกลุ้่มเป้าหมาย ด่งน่�
(1) เด็กปฐมวัย แบ่งเป็็น 2 ส่วิน ค่อ การ 

สน่บสนุนชุดสิทั่ธ์ิป็ระโยชน์สำาห้ร่บเด็กป็ฐมว่ิย 
ในศ้นย์พ่ฒนาเด็กเล็กรายละ 400 บาทั่ และ 
การสน่บสนุนการพ่ฒนาศ้นย์พ่ฒนาเด็กเล็ก 
ในส่งก่ด อป็ทั่. ศ้นยล์ะไมเ่กิน 25,000 บาทั่

(2) เด็กแล้ะเยาวช่นุนุอุกระบบการศึกษา 
สน่บสนุนกระบวินการฟ้� นฟ้เย่ยวิยาเด็กและ
เยาวิชนนอกระบบการศ้กษาในเบ่�องต้น จำานวิน 
ไม่เกิน 1,000 บาทั่ต่อคน เพ่�อเตร่ยมควิามพร้อม
สำาห้รบ่การกล่บเขา้ส้ร่ะบบการศ้กษา และสน่บสนุน 
กลุ่มเป้็าห้มายท่ั่�ต้องการศ้กษาต่อ กศน. ห้ร่อ
ต้องการพ่ฒนาท่ั่กษะอาช่พ รายละไม่เกิน 3,000 
บาทั่
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       เป้ีาหมาย
1. ม่กลไกการช่วิยเห้ล่อด้แลกลุ่มเป้็าห้มาย 

ท่ั่�เข้มแข็งใน 20 จ่งห้ว่ิดนำาร่อง (ภาพท่ั่� 6)  
เพ่� อให้้สามารถดำาเนินงานต่อเน่� องได้เอง 
ภายในระยะเวิลา 3 ปี็ 

2. เช่�อมโยงและถ่ายโอนแนวิทั่างการดำาเนินการ 
ช่วิยเห้ล่อกลุ่มเป้็าห้มายให้้แก่ห้น่วิยงานห้ล่ก 
และห้น่วิยงานภาค่ท่ั่�เก่�ยวิข้อง เพ่�อขยายผล 
การดำาเนินงานในระด่บป็ระเทั่ศ 

3. จ่ดทั่ำามาตรการช่วิยเห้ล่อกลุ่มเป้็าห้มายให้้ 
ได้ร่บโอกาสทั่างการศ้กษา

เชียงใหม่
ลาํปาง
แมฮ่่องสอน
น่าน
แพร่
สุโขทยั
พษิณุโลก

กาญจนบุรี
นครนายก
ระยอง

สุราษฎร์ธานี
ภเูกต็
สงขลา
ยะลา

ขอนแกน่
อาํนาจเจริญ
มหาสารคาม
นครราชสีมา
สุรินทร์
อุบลราชธานี

ภาพัท่� 6  แสดง 20 จัังหวิดันำาร่องของ กสศ.

ทีุ�มา: กองทัุ่นเพ่�อควิามเสมอภาคทั่างการศ้กษา, 2563
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            ผู้ลื่การดำำาเนินงาน
1. เกิดการพัฒันุากล้ไกขั่บเคลื้�อุนุการมสีว่นุรว่ม 

เพัื� อุล้ดความเหลื้� อุมล้ำาทุางการศึกษาในุ  
20 จังหวัดนุำารอุ่ง โดยขยายผลการดำาเนินงาน 
จา ก ปี็แ รก เ ป็็น การ สร้ า ง ร้ป็ แบ บกล ไก 
ควิามร่วิมม่อของแต่ละจ่งห้ว่ิด โดยม่
กระบวินการสร้างควิามเข้าใจและเช่�อมโยง 
ภาค่เคร่อข่าย ต่�งแต่ระด่บตำาบล อำาเภอ  
และจ่งห้ว่ิด ให้้ม่การจ่ดต่�งสม่ชชาการศ้กษา 

สภาการศ้กษา รวิมถ้งคณ์ะทั่ำางานในระด่บ
จ่งห้ว่ิด เพ่�อการบริห้ารจ่ดการในภาพรวิม  
ห้ร่อจ่ดต่�งคณ์ะทั่ำางานเฉพาะด้าน อย่างไร
ก็ตาม โครงสร้างของคณ์ะทั่ำางานใน 20 จ่งห้ว่ิด  
ม่ควิามแตกต่างก่นตามล่กษณ์ะและสภาพ- 
แวิดล้อมของแต่ละจ่งห้ว่ิด  

2. เกิดฐานุข้่อุมลู้กลุ้่มเปา้หมายเพัื�อุการวางแผู้นุ
การดูแล้แล้ะช่่วยเหลื้อุ รวิมจำานวินท่ั่�งสิ�น 
26,055 คน ป็ระกอบด้วิย
(1) ฐานุข้่อุมูล้เด็กปฐมวัยทีุ�ยากจนุในุ

ศูนุย์พััฒนุาเด็กเล็้ก ได้แก่ อ่ตราการมาเร่ยน  
นำาห้น่ก สว่ินสง้ และพฒ่นาการ

(2) ฐานุข่้อุมูล้เด็กแล้ะเยาวช่นุนุอุกระบบ 
การศกึษา ได้แก่ ควิามยากจน การศ้กษา มาตรฐาน
ควิามเป็็นอย้่  และควิามต้องการช่วิยเห้ล่อ  
นอกจากน่�ย่งม่กลุ่มเด็กและเยาวิชนนอกระบบ
การศ้กษาท่ั่�กำาล่งสำารวิจเพ่�อวิางแผนช่วิยเห้ล่อ
ตามสภาพปั็ญห้าและควิามต้องการ เพิ�มเติมอ่ก 
51,527 คน 

3. เกิดการช่่วยเหลื้อุแล้ะพััฒนุากลุ้่มเป้าหมาย
เพัื�อุใหไ้ด้รบัโอุกาสทุางการศกึษา 

(1) กลุ้่มเด็กปฐมวัยทีุ�ยากจนุในุศูนุย ์
พัฒันุาเด็กเล็้ก (อุายุ 2 – 5 ป)ี จำานวิน 21,396 คน 
(เฉล่�ยจ่งห้ว่ิดละ 1,069 คน) ได้ร่บบริการเพิ�มเติม
จากการสน่บสนุนของ อป็ทั่. และกลุ่มศ้นย์พฒ่นา 
เด็กเล็กในส่งก่ด อป็ทั่. จำานวิน 317 แห่้ง  
(เฉล่�ยจ่งห้ว่ิดละ 16 แห่้ง) ได้ร่บการป็ร่บป็รุง

คุณ์ภาพตามเกณ์ฑ์์มาตรฐานของสถานพ่ฒนา 
เด็กป็ฐมว่ิยแห้่งชาติ เพ่�อให้้ม่ควิามพร้อมในการ
ด้แลและพฒ่นาเด็กป็ฐมว่ิยอยา่งเห้มาะสมตามว่ิย

(2) กลุ่้มเด็กแล้ะเยาวช่นุนุอุกระบบ
การศึกษา (อุายุ 2 – 21 ปี) จำานวิน 4,659 คน 
(เฉล่�ยจ่งห้ว่ิดละ 232 คน) ได้ร่บการช่วิยเห้ล่อท่ั่�
สอดคล้องก่บปั็ญห้าและควิามต้องการ โดย กสศ. 
ดำาเนินงานร่วิมก่บห้น่วิยงานเจ้าภาพห้ล่ก และ 
ภาคสว่ินท่ั่�เก่�ยวิข้อง
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นางสาวจริิยา ชะนวล (ขวัญ) อายุ 16 ปี็  
จบการศ้กษาระด่บป็ระถมศ้กษาปี็ท่ั่�  6 ด้วิย 
เกรดเฉล่�ย 3.50 แต่เน่�องจากม่ฐานะครอบคร่วิ 
ท่ั่�ยากจน เธ์อจ้งขาดโอกาสในการศ้กษาต่อไป็ใน
ระด่บท่ั่�สง้ข้�น แต่ด้วิยควิามมุง่ม่�นต่�งใจของท่ั่มงาน 
โครงการจ่ดการศ้กษาเชิงพ่� นท่ั่� ฯ  จ่งห้ว่ิด
สุราษฎร์ธ์าน่ เริ�มต่�งแต่การออกติดตามค้นห้า
เด็กนอกระบบการศ้กษา พ้ดคุย วิางแผน กำาห้นด
แนวิทั่างแก้ปั็ญห้าตามควิามต้องการของจริยา
และครอบคร่วิ ไป็จนถ้งการป็ระสานก่บห้น่วิย
งานท่ั่�เก่�ยวิข้อง ทั่ำาให้้เส้นทั่างการศ้กษาของจริยา 
กล่บมาเริ�มต้นให้ม่อ่กคร่�ง จรยิาได้กล่บมาเรย่นต่อ

ในช่�นม่ธ์ยมศ้กษาป็ีท่ั่� 1 โรงเร่ยนศ้กษาสงเคราะห้์  
จ่งห้ว่ิดสุราษฎร์ธ์าน่ ซึ่้�งเป็็นโรงเร่ยนป็ระจำา  
โดยม่คุณ์คร้คอยด้แลตลอดเวิลา และไม่เส่ย 
ค่าใช้จ่าย โครงการจ่ดการศ้กษาเชิงพ่�นท่ั่�ฯ ได้ชว่ิย
ด้งจริยากล่บส้่เส้นทั่างการศ้กษาท่ั่�ต่�งใจอยากจะ
เป็็นห้มอได้อ่กคร่�ง แม้จะไม่ใช่เร่�องง่าย แต่จริยา
ย่นย่นว่ิาจะทั่ำาให้้ด่ท่ั่�สุด และได้พิส้จน์ให้้เห็้น 
จากผลการเร่ยนท่ั่�ผ่านมาในภาคเร่ยนล่าสุด 
ห้ล่งกล่บส้่ระบบการศ้กษา ทั่ำาคะแนนเฉล่�ยได้ถ้ง  
3.25 แม้การเร่ยนชะง่กไป็ถ้ง 2 ปี็ แต่ก็ไม่ใช่
อุป็สรรคท่ั่�จะลดศ่กยภาพลงได้

“ หน้อยากกลับไป 
เ ร่ยนหนังส้อต่อ”

อ่านเพิ�มเติมได้ท่ั่� 
https://www.eef.or.th/20provinces/

เส�นทางการศึกษาของน� องขวิัญ 
กลบัมาเริ�มต�นใหมอ่ก่ค์รั�ง หลงัจัากต�อง 
สะดุดไปถิ่งึ 2 ปี ด�วิยฐานะของค์รอบค์รวัิ  
จัากค์วิามช่ิวิยเหลอ้ของ กสศ. สามารถิ่ 
ดึงเธอให�กลับเข�าส่้เส�นทางการศึกษา  
ท่�ตั�งใจัจัะเป็นหมอได�อ่กค์รั�ง

นางสาวจัริยา ช่ะนวลื่ (ขวญั)
เยาวิชนนอกระบบการศ้กษา 

จ่งห้ว่ิดสรุาษฎรธ์์าน่
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         กา้วต้อ่ไปี

“การใช่ทุ้้อุงถิิ่�นุเป็นุฐานุในุการทุำางานุ”

การป็ฏิิร้ป็การศ้กษาเชิงพ่�นท่ั่� (Area-based Education Reform) เป็็นแนวิทั่างสากลทั่่�ห้ลายป็ระเทั่ศ 
ท่ั่�วิโลก รวิมถ้งป็ระเทั่ศไทั่ยกำาล่งดำาเนินการอย้่ การดำาเนินงานในระยะต่อไป็จ้งย่งคงใช้แนวิทั่างของ 
การจ่ดการศ้กษาเชิงพ่�นท่ั่� และม่กรอบแนวิคิดสำาค่ญเพิ�มเติมด่งน่�
1. คานุงัดข่อุงการจัดการศึกษาเช่ิงพัื�นุทีุ�โดย 

อุปทุ.
อป็ทั่. ม่ควิามเห้มาะสมท่ั่�จะเป็็นผ้้จ่ดการ

ศ้กษาของท้ั่องถิ�นด้วิยเห้ตุผล 4 ป็ระการสำาค่ญ 
ได้แก่

(1) ม่ต้นทั่นุทั่างสง่คมท่ั่�ด่ในการจ่ดการศ้กษา 
(2) ม่อำานาจและควิามร่บผิดชอบตามกรอบ

กฎห้มาย โดยเฉพาะอย่างยิ�งอำานาจและห้น้าท่ั่� 
ในการจ่ดบรกิารสาธ์ารณ์ะ

(3) เป็็นองค์กรทั่างการเม่องท่ั่�อย้่ใกล้ชิดก่บ
ปั็ญห้าและควิามต้องการ

(4) สามารถท่ั่�จะสร้างควิามเช่�อมโยงกิจกรรม
ทั่างการศ้กษาก่บปั็ญห้าอ่�น ๆ ในส่งคมท้ั่องถิ�นได้ 
ด่งน่�น อป็ทั่. จ้งม่ควิามสามารถในการเขา้ถ้งขอ้ม้ล
เชงิล้กเฉพาะในพ่�นท่ั่�

2. การจัดทุำาแผู้นุการศึกษาเชิ่งพัื�นุทีุ�โดยใช้่
กล้ไกจังหวัด  
นำา ข้ อ ม้ ล ส า ร ส น เ ทั่ ศ ทุั่ก ด้ า น ใ น บ ริบ ทั่ 

ท่ั่� เ ก่�ยวิข้องก่บการจ่ดการศ้กษาของจ่งห้ว่ิด 
มากำาห้นดกรอบทิั่ศทั่างเชงินโยบาย โดยม่แนวิทั่าง 
การข่บเคล่�อนแผนงาน ท่ั่�บ้รณ์าการงบป็ระมาณ์ 
และดำาเนินงานก่บทัุ่กภาคส่วินท่ั่�เก่�ยวิข้องก่บ 
การจ่ดการศ้กษา
3. การใช่้แนุวคิด Learning City เป็นุเครื�อุงมือุ 

ในุการสร้างพัื� นุทีุ�การเรียนุรู้สำาหรับเด็ก 
ด้อุยโอุกาส
กสศ. ร่วิมม่อก่บองค์การเพ่� อการศ้กษา 

วิิทั่ยาศาสตร์และว่ิฒนธ์รรมแห่้งสห้ป็ระชาชาติ  
(UNESCO) ในการสน่บสนุนให้้เกิดเคร่อข่ายเม่อง 
แห้่งการเร่ยนร้้ (Learning City) เพ่�อช่วิยท้ั่องถิ�น 
พ่ฒนากลยุทั่ธ์์ในการสร้างเม่องแห่้งการเร่ยนร้้
ท่ั่�เป็็นร้ป็ธ์รรม โดยเน้นการจ่ดการศ้กษาอย่าง 
ครอบคลุม เท่ั่าเท่ั่ยม และม่คณุ์ภาพ รวิมถ้งสง่เสรมิ
โอกาสการเร่ยนร้ต้ลอดชวิ่ิตสำาห้ร่บทั่กุคน



กองทุนุเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษา
รายงานประจำำาปี 256334

โครงการจัดัำสรรเงนิอุดำหนุน 
นักเร่ยนยากจันพิเศึษแบับัมเ่ง่�อนไข
‘‘ทนุเสมอภาค”2
กลืุ่ม่เป้ีาหมาย: เดก็ปฐมวิยั อาย ุ3 – 5 ปี และ 

เดก็นักเร่ยน อาย ุ6 – 14 ปี 
ท่�ขาดแค์ลนทนุทรัพัยห์ร้อด�อยโอกาส

ร่ฐธ์รรมน้ญแห้่งราชอาณ์าจ่กรไทั่ย  
พ.ศ. 2560 มาตรา 5(4) กำาห้นดให้้ร่ฐต้อง
ดำาเนินการให้้เด็กทุั่กคนได้ร่บการศ้กษา
เป็็นเวิลาสิบสองปี็ต่�งแต่ก่อนว่ิยเร่ยน
จนถ้งการศ้กษาภาคบง่ค่บอยา่งม่คณุ์ภาพ 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย แต่ข้อเท็ั่จจริงม่เด็ก 
กลุ่มห้น้�งท่ั่�แม้จะได้เร่ยนฟร่ แต่ควิาม 
ยากจนในระด่บรุนแรงเป็็นอุป็สรรค
สำาค่ญทั่ำาให้้ไม่สามารถได้ร่บการศ้กษาท่ั่� 
เห้มาะสมได้ และทั่ำาให้้น่กเร่ยนยากจน
เห้ล่าน่�ม่ควิามเส่�ยงท่ั่�จะห้ลุดออกจาก
ระบบการศ้กษา

       แนวคิดำ
เน้นการช่วิยเห้ล่อกลุ่มน่กเร่ยนในระบบ

การศ้กษาท่ั่�ขาดแคลนทุั่นทั่ร่พย์ห้ร่อด้อยโอกาส  
ซึ่้� งอย้่ ในคร่วิเร่อนยากจนท่ั่�สุดของป็ระเทั่ศ  
ร้อยละ 15 ในส่งก่ดสำาน่กงานคณ์ะกรรมการ 
การศ้กษาข่�นพ่�นฐาน (สพฐ.) และองค์กรป็กครอง 
ส่วินท้ั่องถิ�น (อป็ทั่.) ต่�งแต่ระด่บช่�นอนุบาล –  
ม่ธ์ยมศ้กษาตอนต้นท่ั่�วิป็ระเทั่ศ และกองบญ่ชาการ 
ตำารวิจตระเวินชายแดน (บช.ตชด.) ต่�งแต่ระด่บ 
ช่�นอนุบาล – ม่ธ์ยมศ้กษาตอนป็ลายท่ั่�วิป็ระเทั่ศ

ในปี็งบป็ระมาณ์ 2563 กสศ. ได้จ่ดทั่ำา
ระบบเงินอุดห้นุนต้นแบบเพ่�อสน่บสนุนแนวิทั่าง
การจ่ดสรรงบป็ระมาณ์ตามห้ล่กควิามเสมอภาค 
(Equity-based Budgeting) โดยพ่ฒนาให้้เกิด 
น ว่ิ ต ก ร ร ม ก า ร ค่ ด ก ร อ ง ค วิ า ม ย า ก จ น แ ล ะ 
การจ่ดสรรเงินอุดห้นุนแบบอุป็สงค์ (Demand-
side Financing) ท่ั่�ทั่ำาให้้เกิดการจ่ดสรรเงินอุดห้นุน
แบบม่เง่�อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT)  
ท่ั่�สอดคล้องก่บควิามต้องการเป็็นรายบุคคล  
พร้อมท่ั่�งม่ระบบการติดตามการมาเร่ยนและ
พ่ฒนาการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่�อง เพ่�อป้็องก่น
น่กเร่ยนห้ลดุออกจากระบบการศ้กษา
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          วธ่ิดำำาเนินงาน
ดำาเนินงานร่วิมก่บภาค่เคร่อข่ายห้น่วิยงาน

ต้นส่งก่ดของสถานศ้กษาเป็็นห้ล่ก ป็ระกอบด้วิย  
สพฐ. อป็ทั่. และ บช.ตชด. ผ่านกระบวินการ 
ม่ส่วินร่วิมของผ้้นำา ชุมชน คณ์ะกรรมการ 
สถานศ้กษา รวิมถ้งการสน่บสนุนการดำาเนินงาน
จากกลไกของห้น่วิยงานจ่ดการศ้กษาในพ่�นท่ั่�  
เช่น เขตพ่�นท่ั่�การศ้กษา กองการศ้กษา เป็็นต้น 
เพ่�อข่บเคล่�อนการดำาเนินงานตลอดกระบวินการ 
ในปั็จจุบ่นม่สถานศ้กษาเข้าร่วิมโครงการจำานวิน 
27,000 แห่้ง และคร้จำานวินกว่ิา 400,000 คน  
โดยโครงการใชร้ะบบสารสนเทั่ศ ห้ร่อ แอป็พลิเคชน่  
(application) เป็็นเคร่�องม่อสำาค่ญในเก็บข้อม้ล
การเย่�ยมบ้าน ค่ดกรองควิามยากจน การจ่ดสรร
เงินอุดห้นุนผ่านระบบพรอ้มเพยข์องธ์นาคาร และ
การติดตามน่กเรย่นเป็็นรายบุคคล เพ่�อป็ระเมินผล 
ด้านการเข้าถ้งโอกาสทั่างการศ้กษา และด้าน
พฒ่นาการให้้เติบโตสมว่ิย

       เป้ีาหมาย
การป้็องก่นน่กเร่ยนยากจนห้ลุดออกจาก

ระบบการศ้กษาในระด่บการศ้กษาภาคบ่งค่บ  
โดยใชวิ้ิธ์ก่ารแก้ไขปั็ญห้าท่ั่�ต้นทั่าง ค่อ การจ่ดสรร 
งบป็ระมาณ์ท่ั่� เห้มาะสมและม่ควิามย่� งย่น  
ผ่ านโครงการ จ่ดสรรเ งิน อุดห้นุนน่กเร่ยน
ยากจนพิเศษแบบม่เง่� อนไข (ทัุ่นเสมอภาค) 
เพ่�อเป็็นการบรรเทั่าอุป็สรรคการมาเร่ยนของ 
น่กเร่ยน และสน่บสนุนให้้สถานศ้กษาสามารถ 
จ่ดอาห้ารเช้า ห้ร่อจ่ดกิจกรรมเพ่�อพ่ฒนาท่ั่กษะ 
ช่วิิตและท่ั่กษะอาช่พ อ่นจะส่งเสริมให้้เกิดควิาม 
เสมอภาคทั่างการศ้กษาและเพิ�มพ่ฒนาการของ 
น่กเร่ยนทุั่นเสมอภาคท่ั่�สอดคล้องก่บควิามถน่ด 
และควิามต้องการตามศ่กยภาพได้เป็็นรายบุคคล  
ภายใต้เง่� อนไขท่ั่�สำาค่ญ ค่อ น่กเร่ยนท่ั่�ได้ร่บ 
ทัุ่นเสมอภาคจะม่การติดตามการเข้าเร่ยน 
ไม่น้อยกว่ิาร้อยละ 80 รวิมถ้งม่การเจริญเติบโต
และพ่ฒนาการอย่างต่อเน่�อง เพ่�อช่วิยยกระด่บ
อ่ตราการมาเร่ยนของน่กเร่ยนทุั่นเสมอภาค 
ให้้ม่อ่ตราท่ั่�ก้าวิห้น้ามากข้�น
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            ผู้ลื่การดำำาเนินงาน
ในปี็งบป็ระมาณ์ 2563 กสศ. ได้พ่ฒนา 

ห้ล่กเกณ์ฑ์์การค่ดกรองน่กเรย่นยากจนท่ั่�สอดคล้อง
ก่บกลุ่มเป้็าห้มายในคร่วิเร่อนป็กติและคร่วิเร่อน
สถาบ่น เพ่�อเพิ�มป็ระสิทั่ธ์ิภาพการค่ดกรองและ
การจ่ดสรรเงินอุดห้นุนแบบม่เง่�อนไขให้้ห้น่วิย
จ่ดการศ้กษาห้ล่ก ท่ั่�ง 3 ส่งก่ด ได้แก่ สพฐ. และ 
อป็ทั่. ในระด่บช่�นอนุบาล – ม่ธ์ยมศ้กษาตอนต้น 
ท่ั่�วิป็ระเทั่ศ และ ตชด. ในระด่บช่�นอนุบาล – 
ม่ธ์ยมศ้กษาตอนป็ลายท่ั่�วิป็ระเทั่ศ รวิมจำานวิน
น่กเรย่น 994,428 คน 

ด้วิยการแพร่ระบาดของโควิิด–19  ซ้ึ่�ง 
ส่งผลกระทั่บอย่างมากต่อรายได้และค่าใช้จ่าย 
ของคร่วิเร่อนท่ั่�ม่ฐานะยากจน โครงการได้ทั่ำา 
การป็ร่บแผนการดำาเนินงานเพ่�อช่วิยเห้ล่อกลุ่ม 
เป้็าห้มายน่กเร่ยนทัุ่นเสมอภาคในการบรรเทั่า 
ภาระค่าใช้จ่ายของคร่วิเร่อน ตามควิามจำาเป็็น 
เร่งด่วิน โดยสามารถช่วิยเห้ล่อกลุ่มเป้็าห้มาย 
ต่�งแต่ระด่บช่�นอนุบาล – ม่ธ์ยมศ้กษาตอนต้น 
และม่ธ์ยมศ้กษาตอนป็ลาย เฉพาะในส่งก่ด ตชด.  

ให้้สามารถคงอย้่ในระบบการศ้กษา (ภาคเร่ยนท่ั่� 
1/2563) เป็็นจำานวินมากถ้ง 753,996 คน

นอกจากน่� การพ่ฒนาต้นแบบการค่ดกรอง 
และการจ่ดสรรเงินอุดห้นุนเป็็นรายบุคคลของ 
กสศ. ได้ถ้กนำาไป็ใช้จริงแล้วิในสถานศ้กษา  
ท่ั่�งในส่งก่ด สพฐ. และ อป็ทั่. ท่ั่�วิป็ระเทั่ศ ซึ่้�งทั่ำาให้้
เกิดฐานข้อม้ลสำาห้ร่บการค่ดกรองน่กเร่ยนยากจน 
และสามารถชว่ิยจ่ดสรรเงินอุดห้นุนปั็จจ่ยพ่�นฐาน
น่กเร่ยนยากจนจากห้น่วิยงานต้นส่งก่ดให้้ได้ร่บ 
เงินอุดห้นุนเป็็นรายบุคคลได้เป็็นจำานวินมากถ้ง 
1.8 ล้านคน รวิมถ้งย่งเป็็นฐานข้อม้ลสำาค่ญท่ั่�ใช้ 
ในการสน่บสนุนการระดมทัุ่นเงินบริจาค การมอบ 
ทัุ่นการศ้กษา และการส่งต่อควิามช่วิยเห้ล่อ
น่กเร่ยนในมิติอ่�น ๆ ในอนาคตต่อไป็

จากการดำาเนินงานท่ั่�ผ่านมาน่�น พบว่ิา 
น่กเร่ยนยากจนพิเศษท่ั่�ม่ป็ัญห้าขาดเร่ยนบ่อย  
ม่อ่ตราการมาเร่ยนเพิ�มส้งข้�นภายห้ล่งได้ร่บทัุ่น
เสมอภาคต่อเน่�อง 3 ภาคเร่ยน

         กา้วต้อ่ไปี
1. ปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณเพัื� อุความ

เสมอุภาคทุางการศึกษา (Equity-based 
Budgeting) เพ่� อป็ร่บป็รุงป็ระสิทั่ธ์ิภาพ 
การจ่ดสรรงบป็ระมาณ์ให้้เป็็นไป็ตามอุป็สงค์  
(Demand-side Financing) ตรงตาม

ควิามต้องการของน่กเร่ยนเป็็นรายบุคคล  

และเพ่�อสน่บสนุนห้น่วิยจ่ดการศ้กษาห้ล่ก
ในการวิางแนวิทั่าง ห้ล่กเกณ์ฑ์์ และเช่�อมโยง
ข้อม้ลของน่กเร่ยนให้้สามารถส่งต่อและด้แล
ชว่ิยเห้ล่อน่กเร่ยนได้ตรงตามสถานการณ์์และ
สอดคล้องตามสภาพควิามเป็็นจรงิ
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2. ข่ยายความช่่วยเหลื้อุไปยังนัุกเรียนุกลุ่้ม
เป้าหมายใหม่ให้ครอุบคลุ้มกลุ้่มเป้าหมาย
นัุกเรียนุระดับช่ั�นุอุนุุบาล้ – มัธยมศึกษา 
ต้อุนุปล้ายหรือุอุาช่ีวศึกษา รวิมถ้งการ
พ่ฒนาต้นแบบระบบการค่ดกรองและให้้
ควิามช่วิยเห้ล่อน่กเร่ยนกลุ่มเฉพาะ เช่น 
น่กเร่ยนสามเณ์ร ในโรงเร่ยนพระป็ริย่ติธ์รรม  
(แผนกสาม่ญศ้กษา)  ส่ ง ก่ดสำา น่กงาน 
พระพุทั่ธ์ศาสนาแห่้งชาติ ห้ร่อน่กเร่ยน 
การศ้กษาพิเศษ เป็็นต้น เพ่�อให้้สามารถเข้าถ้ง
การศ้กษาข่�นพ่�นฐานตามห้ล่กรฐ่ธ์รรมน้ญแห่้ง
ราชอาณ์าจ่กรไทั่ย พ.ศ. 2560 มาตรา 54

3. บูรณาการการเยี�ยมบ้านุนัุกเรยีนุแล้ะพััฒนุา
ระบบสารสนุเทุศเพัื� อุการดูแล้ช่่วยเหลื้อุ
นัุกเรยีนุต้้นุแบบ โดยดำาเนินงานร่วิมก่บศ้นย์
เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วิยเห้ล่อเด็กน่กเร่ยน 
(ฉกชน.) ในสถานศ้กษาส่งก่ด สพฐ. เพ่�อห้า 
ร้ป็แบบการดำาเนินงานและการส่งต่อควิาม
ช่วิยเห้ล่อน่กเร่ยนอย่างเป็็นระบบและ
ครอบคลมุทั่กุมิติ

4. พััฒนุาระบบสารสนุเทุศ เช่ื�อุมฐานุข้่อุมูล้ 
พร้อมท่ั่�งจ่ดทั่ำาระบบติดตามการดำาเนินงาน 
ท่ั่�ม่ป็ระสทิั่ธ์ภิาพ

5. การวิจัยแล้ะพััฒนุานัุกเรียนุทุุนุเสมอุภาค 
ด้านุการเพัิ�มคุณภาพัแล้ะสร้างโอุกาสทุาง 
การเรียนุรู้ เพ่�อศ้กษาและพ่ฒนาเคร่�องม่อ 
ค่ดกรองและป็ระเมินควิามสามารถพิเศษ 
(screening) รวิมถ้งมุมมองแบบเติบโต 
(Growth Mindset) ของน่กเรย่นทั่นุเสมอภาค  
ท่ั่�งด้านการเพิ�มคุณ์ภาพและการสร้างโอกาส
ทั่างการเร่ยนร้้ นอกจากน่� การวิิจ่ยและ
พ่ฒนาด่งกล่าวิย่งมุ่งห้ว่ิงการสร้างนว่ิตกรรม
และพ่ฒนาต้นแบบน่กเร่ยนทุั่นเสมอภาค

อย่างเต็มศ่กยภาพ เพ่�อนำาไป็ส้่การค้นห้า
น่กเร่ยนทัุ่นเสมอภาคท่ั่�ม่ศ่กยภาพส้ง ห้ร่อ  
“เด็กช้างเผ่อก” โดยผ่านกระบวินการพ่ฒนา 
ควิามสามารถและการสรา้งโอกาสท่ั่�เห้มาะสม
ก่บบรบิทั่ของน่กเร่ยนในแต่ละพ่�นท่ั่�

6. การวิจัยเพัื�อุการพััฒนุาแล้ะปรับปรุงระบบ
งานุข่อุงโครงการ เพ่� อเพิ�มป็ระสิทั่ธ์ิภาพ
การค่ดกรองและการติดตามผลการดำาเนิน 
โครงการ รวิมถ้งพ่ฒนาต้นแบบการติดตาม
การจ่ดสรรเงินอุดห้นุนน่กเร่ยนทุั่นเสมอภาค 
ท่ั่�งในระด่บคร่วิเร่อนและสถานศ้กษาเพ่�อให้้
เกิดป็ระสิทั่ธ์ภิาพส้งสดุ

7. สรา้งกล้ไกการติ้ดต้ามแล้ะสรา้งความเข้่าใจ 
การดำาเนิุนุงานุโครงการระดับพัื�นุทีุ� เพัื�อุ 
พััฒนุาศักยภาพัครู ซึ่้�งเป็็นกลไกและห่้วิใจ
สำาค่ญในการค่ดกรองน่กเร่ยนยากจนควิบค้่ก่บ 
การสร้างควิามร่วิมม่อและการม่ส่วินร่วิม 
ในระด่บชุมชนเพ่�อการเข้าถ้งข้อม้ลน่กเร่ยน 
ท่ั่�ต้องการควิามช่วิยเห้ล่อ รวิมถ้งเพ่�อสร้าง 
การร่บร้้ ควิามเช่�อม่�น และส่งต่อโอกาสไป็ย่ง
กลุ่มเป้็าห้มายน่กเร่ยนทั่นุเสมอภาค
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“กจิักรรมท่�นำาภ้มปัิญญาท�องถิิ่�น 
มาต่อยอด สร�างค์ุณค์่าให� 

เ กิดขึ� นภายในใจัของนักเร่ยน  
เน�นกิจักรรมท่�สามารถิ่ลดรายจ่ัาย  
สร�างรายได�เสริม เป็นกิจักรรมท่� 
เด็ก ๆ ได�ลงม้อและเกิดผู้ลงานท่� 
เป็นร้ปธรรม สร�างค์วิามภ้มิใจั”

โรงเรย่นบา้นแมก๋่อน 
อ.แมส่ะเรย่ง จ.แมฮ่่่องสอน

โรงเรยีนุบา้นุแมก๋่อุนุ อุ.แมส่ะเรยีง จ.แมฮ่่่อุงสอุนุ 
ต่�งอย้บ่นดอยสง้ในพ่�นท่ั่�ห้า่งไกล ม่น่กเรย่น 87 คน  
ท่ั่�งน่กเร่ยนท่ั่�อย้บ่า้นไกลบนเขาส้ง และเด็กจากฝั่� ง
ป็ระเทั่ศเม่ยนมา มาอย้่กินนอนท่ั่�โรงเร่ยนเห้ม่อน
โรงเรย่นป็ระจำา น่กเรย่นทั่กุคนจ้งได้รบ่ทั่นุอุดห้นุน
จาก กสศ. คร้จ้งได้จ่ดกิจกรรมพฒ่นาท่ั่กษะอาช่พ
ท่ั่�นำาภ้มิปั็ญญาท้ั่องถิ�นมาสร้างควิามภาคภ้มิใจ 
ให้้ก่บน่กเรย่น ท่ั่�งการสอนทั่อผ้าพ่�นเม่อง และการ
ทั่ำาอิฐบล็อกนำามาสร้างอาคารภายในโรงเร่ยนจาก
ฝี่ม่อของน่กเรย่น

โดยควิามห้่ าง ไกลไม่ ใช่ อุป็สรรคขวิาง ก่� น 
จินตนาการแต่กล่บยิ�งทั่ำาให้้คร้และน่กเร่ยน 
เกิดควิามคิดสร้างสรรค์ เพ่�อจ่ดกิจกรรมท่ั่�ทั่ำาให้้ 
โรงเร่ยนสามารถพ้�งพาตนเองได้ด่ยิ�งข้�น รวิมถ้ง 
โรงเร่ยนได้พ่ฒนากิจกรรมท่ั่�ช่วิยเติมเต็มควิาม 
ขาดแคลน เช่น กิจกรรมพ่ฒนาท่ั่กษะอาช่พ  
การทั่ำาอิฐบล็อกท่ั่�ไม่เพ่ยงสามารถลดรายจ่าย 
ค่าว่ิสดุก่อสร้างของโรงเร่ยน แต่ย่งเป็็นว่ิสดุท่ั่�ม่
ควิามต้องการในพ่�นท่ั่� เพ่�อเป็็นจุดเริ�มต้นพ่ฒนาส้่
การเป็็นอาชพ่ท่ั่�สามารถสร้างรายได้ต่อไป็

อ่านเพิ�มเติมได้ท่ั่� 
https://www.eef.or.th/450/
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มาต้รการฉุุกเฉิุนเพ่�อช่่วยเหลื่อ่นักเร่ยนทนุเสมอภาค 
ในช่่วงเลื่่�อนเปิีดำภาคเร่ยน 

เน่�องจัากสถานการณ์์การแพร่ระบัาดำของโควดิำ–19

น่กเร่ยนยากจนพิเศษ (ทัุ่นเสมอภาค)  
ในระบบการศ้กษาเป็็นกลุ่มท่ั่�จำาเป็็นต้องได้ร่บ 
ควิามช่วิยเห้ล่ออย่างเร่งด่วิน เน่�องจากสภาวิะ
ขาดแคลนอาห้าร ซ้ึ่�งเป็็นผลกระทั่บทั่างตรงจาก
การท่ั่�สถานศ้กษาถ้กเล่�อนกำาห้นดเป็ิดภาคเร่ยน
ออกไป็ จากการแพร่ระบาดของโควิิด–19 ทั่ำาให้้
เกิดภาวิะทัุ่พโภชนาการในเด็กกลุ่มยากจนพิเศษ 
จากการเข้าไม่ถ้งอาห้ารม่�อห้ล่กท่ั่�ควิรได้ร่บจาก
สถานศ้กษา และเน่�องมาจากครอบคร่วิของเด็ก
กลุ่มด่งกล่าวิจะต้องป็ระสบป็ัญห้าขาดแคลน 
รายได้ ซึ่้�งส่งผลโดยตรงต่ออ่ตราการมาเร่ยนของ
เด็ก ท่ั่�อาจก่อให้้เกิดปั็ญห้าเด็กห้ลุดออกจากระบบ

การศ้กษาตามมา

โดยมาตรการส้้สถานการณ์์การแพรร่ะบาด
ของโควิิด–19 เกิดจากการป็รบ่แผนการดำาเนินงาน
ของ กสศ. สำาห้ร่บช่วิยเห้ล่อน่กเร่ยนทัุ่นเสมอภาค 
โดยทั่ำางานเชิงรุกท่ั่�งชว่ิงปิ็ดภาคเร่ยนและเปิ็ดภาค
เร่ยนร่วิมก่บ สพฐ. สถ. และ ตชด. ในการสำารวิจ
และจ่ดสรรเงินอุดห้นุนเพิ�มเติม เพ่�อช่วิยเติมเต็ม 
ม่� ออาห้ารในช่วิงปิ็ดภาคเร่ยนใ ห้้ น่ก เร่ยน 
ทัุ่นเสมอภาคต่�งแต่ระด่บอนุบาล – ม่ธ์ยมศ้กษา
ตอนต้น จำานวิน 753,996 คน รวิมถ้งการชว่ิยเห้ล่อ
ด้วิยมาตรการต่าง ๆ เพ่�อป้็องก่นการห้ลดุออกจาก
ระบบการศ้กษาในชว่ิงเปิ็ดภาคเร่ยน 

การแจักอาหารแห�งและสิ�งของท่�จัำาเป็นให�นักเร่ยนทุนเสมอภาค์ ในสถิ่านการณ์ COVID–19
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โครงการทนุนวตั้กรรมสายอาช่่พชั่�นสูง3 กลืุ่ม่เป้ีาหมาย: นักเร่ยน ม.ต�น/ม.ปลาย/ปวิชิ./ปวิส./ 
เทย่บเทา่ อาย ุ15 – 17 ปี 
ท่�ขาดแค์ลนทนุทรัพัยห์ร้อด�อยโอกาส

โครงการมุ่งพ่ฒนาต้นแบบการจ่ดการศ้กษา 
สายอาช่พท่ั่� ม่ป็ระสิทั่ธ์ิภาพ และส่งเสริมให้้
เกิดการนำาไป็ใช้ในระด่บนโยบาย โดยให้้ควิาม
สำาค่ญก่บการศ้กษาต่อในสายอาช่พในสาขาวิิชา 
ท่ั่�สอดคล้องก่บควิามต้องการและการพ่ฒนา 
กำาล่งคนของป็ระเทั่ศ

       แนวคิดำ
ส่งเสริม สน่บสนุน และให้้ควิามช่วิยเห้ล่อ

เยาวิชนท่ั่�ขาดแคลนทัุ่นทั่ร่พย์ห้ร่อด้อยโอกาส  
ให้้ม่โอกาสในการเข้าถ้งการศ้กษาในระด่บส้ง
กว่ิาม่ธ์ยมศ้กษาตอนป็ลาย เพ่�อให้้ม่ควิามร้้ควิาม
สามารถในการป็ระกอบอาช่พตามควิามถน่ด
และศ่กยภาพ โดยปั็จจุบ่นพบว่ิาม่เยาวิชนเพ่ยง
ร้อยละ 5 ในครอบคร่วิท่ั่�ม่รายได้ตำาสุดร้อยละ 15 
ของป็ระเทั่ศ ม่โอกาสศ้กษาต่อในระด่บส้งกว่ิา
ม่ธ์ยมศ้กษาตอนป็ลาย ซึ่้�งถ่อเป็็นอ่ตราท่ั่�ตำากว่ิา
ค่าเฉล่�ยของป็ระชากรท่ั่�งป็ระเทั่ศถ้ง 6 เท่ั่า ในการ
ส่งเสริมกลุ่มเป้็าห้มายเพ่�อให้้ได้ร่บโอกาสทั่างการ
ศ้กษา โครงการได้กำาห้นดสาขาวิิชาในทิั่ศทั่างท่ั่�
สอดคล้องก่บนโยบายการพ่ฒนาทั่ร่พยากรมนุษย์
ของร่ฐบาล ซึ่้�งต้องการแรงงานฝ่ีม่อใน 10 สาขา
วิิชาห้ล่กท่ั่�เป็็นเป็้าห้มายในการพ่ฒนาเศรษฐกิจ
ของป็ระเทั่ศ และสาขาท่ั่�ม่ควิามต้องการตลาด
แรงงาน ได้แก่
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1. กลุ้่ม First S-Curve (อุตสาห้กรรมท่ั่�
ม่ศ่กยภาพ) ได้แก่ ยานยนต์สม่ยให้ม่, 
อิเล็กทั่รอนิกส์อ่จฉริยะ, การท่ั่องเท่ั่�ยวิเชิง
สขุภาพ, เกษตรและเทั่คโนโลยช่ว่ิภาพ และ 
การแป็รร้ป็อาห้าร 

2. กลุ้่ม New S-Curve (อุตสาห้กรรมอนาคต) 
ได้แก่ หุ้น่ยนต์เพ่�ออุตสาห้กรรม, การบนิและ
โลจิสติกส,์ เช่�อเพลิง, ดิจิท่ั่ล และการแพทั่ย์
ครบวิงจร (รวิมถ้งสาขาด้านวิิทั่ยาศาสตร์
เทั่คโนโลยแ่ละเทั่คโนโลยดิ่จิท่ั่ล) 

3. สาขาท่ั่�ขาดแคลน ในจ่งห้ว่ิดห้รอ่กลุ่มจ่งห้ว่ิด 
4. สาขาด้านวิิทั่ยาศาสตรเ์ทั่คโนโลย ่(Science, 

Technology, Engineering, Mathematics: 
STEM) และเทั่คโนโลยดิ่จิท่ั่ล

          วธ่ิดำำาเนินงาน
ค้นห้าและพ่ฒนาต้นแบบ (model )  

การจ่ดการศ้กษาสายอาช่พท่ั่�ม่ป็ระสิทั่ธ์ิภาพ 
เน้นการสร้างโอกาสทั่างการศ้กษาให้้แก่เยาวิชน 
ผ้้ขาดแคลนทัุ่นทั่ร่พย์ห้ร่อด้อยโอกาส และส่งต่อ 
ใ ห้้แก่ห้น่วิยงานห้ล่กเพ่� อดำา เ นินงานต่อใน 
ระด่บนโยบาย โดยโครงการดำาเนินงานภายใต้ 
กรอบแนวิคิดและห้ล่กการสำาค่ญ ค่อ
1. ส่งเสริมโอกาสในการศ้กษาต่อระด่บส้งของ

กลุ่มเป้็าห้มาย ให้้ควิามสำาค่ญก่บการศ้กษา
ต่อในสายอาช่พ เพ่�อให้้สอดคล้องก่บควิาม
ต้องการและการพฒ่นากำาล่งคนของป็ระเทั่ศ 

2. สง่เสริมการพ่ฒนาคุณ์ภาพการศ้กษาในระด่บ
อาช่วิศ้กษา ผ่านนว่ิตกรรมการพ่ฒนาและ
ผลิตน่กศ้กษา เพ่�อให้้เกิดผลสำาเร็จในการ
เป็ล่�ยนแป็ลงเชงิระบบการศ้กษาของป็ระเทั่ศ

3. ขยายผลเป็็นองค์ควิามร้้ในการบริห้ารจ่ดการ
สถานศ้กษาสายอาช่พท่ั่� ม่ป็ระสิทั่ธ์ิภาพ  

เพ่� อส่งต่อให้้แก่ห้น่วิยงานห้ล่กดำาเนินงาน 
ในระด่บนโยบายต่อไป็
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       เป้ีาหมาย
1. สร้างนว่ิตกรสายอาช่พ (ป็วิช./ป็วิส./

อนุป็ริญญา) จำานวิน 2,500 คนต่อปี็การศ้กษา 
2. สร้างควิามเข้มแข็งในการพ่ฒนาคุณ์ภาพ 

การเร่ยนการสอนและการบริห้ารจ่ดการ
ท่ั่� เสริมสร้างสมรรถนะของสถานศ้กษา 
สายอาชพ่ จำานวิน 66 แห้ง่  

3. ม่สว่ินในการผลิตบุคลากรสายอาชพ่ ตลอดจน 
การพฒ่นาคณุ์ภาพทั่รพ่ยากรมนุษย์สายอาชพ่  
เพ่�อรองร่บยุทั่ธ์ศาสตร์ป็ระเทั่ศไทั่ย สนอง
ควิามต้องการด้านแรงงานและยกระด่บ 
ควิามสามารถของคนไทั่ย

            ผู้ลื่การดำำาเนินงาน
1. สร้างโอุกาสทุางการศึกษาให้แก่เยาวช่นุ

ทีุ�ข่าดแคล้นุทุุนุทุรัพัย์หรือุด้อุยโอุกาส  
โดยม่เป้็าห้มายในการยกระด่บคุณ์ภาพ 
ส ถ า น ศ้ ก ษ า ส า ย อ า ช่ พ ค วิ บ ค้่ ไ ป็ ด้ วิ ย  
ในปี็งบป็ระมาณ์ 2563 กสศ. สามารถ 
สน่บสนุนทัุ่นการศ้กษาสะสมได้ ท่ั่� งสิ� น  
4,588 คน โดยเป็็นทั่นุให้ม ่2,646 คน สำาห้รบ่ 
ผลการเรย่นของน่กเรย่นทั่นุในปี็แรก ภาพรวิม 
น่กศ้กษาทุั่นม่ผลการเร่ยนอย้่ในระด่บด่มาก  
ม่เกรดเฉล่�ยส้งในระด่บ 3.00 – 4.00 เป็็น
จำานวินรอ้ยละ 67 ของน่กศ้กษาทั่นุท่ั่�งห้มด

2. พััฒนุาระบบการจัดการศึกษาสายอุาช่ีพั
ข่อุงสถิ่านุศึกษาทีุ�เข่้าร่วมโครงการ จำานวิน  
66 แห่้ง ใน 40 จ่งห้ว่ิด โดยในส่วินน่� 
ม่สถานศ้กษาท่ั่�สร้างโอกาสแก่น่กศ้กษา 
ผ้้ ม่ควิามต้องการพิ เศษทั่างการเร่ยนร้ ้ 
(เยาวิชนท่ั่�ม่ควิามพิการทั่างด้านร่างกายห้ร่อ
ด้านสติปั็ญญา) จำานวิน 5 แห้่ง (เช่ยงให้ม ่
สรุนิทั่ร์ นครป็ฐม ชลบุร ่และกรุงเทั่พมห้านคร) 
พรอ้มก่นน่� โครงการได้ดำาเนินงานควิบค้่ไป็ก่บ 
การวิิจ่ยเชิงป็ฏิิบ่ติการ (Action Research) 
การวิางระบบการจ่ดการเร่ยนการสอนสาย
อาช่วิศ้กษา และการส่งเสริมการม่งานทั่ำา
สำาห้ร่บเยาวิชนผ้้พิการ เพ่�อตอบสนองต่อ 
ภาคนโยบาย

42 กองทนุเพั้�อค์วิามเสมอภาค์ทางการศึกษา
รายงานประจัำาปี 2563
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3. การสนัุบสนุุนุทุุนุการศึกษาเช่ิง รุกเพัื� อุ
ต้ อุ บ โ จ ทุ ย์ ก า ร พัั ฒ นุ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล้ ะ
อุุต้สาหกรรม 4.0 ก่บสถานศ้กษาสายอาช่พ 
ภายใต้ควิามร่วิมม่อก่บสำา น่กงานคณ์ะ
กรรมการนโยบายเขตพ่ฒนาพิเศษภาค 
ตะว่ินออก จำานวิน 5 แห่้งใน 5 จ่งห้ว่ิด ได้แก่ 
ชลบุร ่ตราด ระยอง ฉะเชงิเทั่รา และสระแก้วิ 

4. สรา้งความรว่มมอืุในุระดับนุโยบาย โดยม่การ 
ลงนามข้อตกลงควิามร่วิมม่อ (MoU) ร่วิมก่บ 
สำาน่กงานคณ์ะกรรมการการอาชว่ิศ้กษา (สอศ.)  
และกระทั่รวิงการอุดมศ้กษา วิิทั่ยาศาสตร ์ 
วิิจ่ยและนว่ิตกรรม (อวิ.) เป็็นระยะเวิลา 12 ปี็  
เพ่�อนำาไป็ส้่การผล่กด่นนโยบายและพ่ฒนา 
นว่ิตกรรมในการยกระด่บคุณ์ภาพการเร่ยน 
การสอนของสถานศ้กษาสายอาชพ่

5. พััฒนุาระบบการป้อุงกันุการหลุ้ดอุอุกจาก
ระบบ (Hero-V) ผ่านการเสริมท่ั่กษะช่วิิต 
การด้แลชว่ิยเห้ล่อและการให้้คำาป็ร้กษาว่ิยรุน่ 
แก่คร้/อาจารย์ในสถานศ้กษาสายอาช่พ 
พร้อมก่บการได้ร่บการสน่บสนุนจากสถาบ่น
สุขภาพจิตเ ด็กและว่ิยรุ่นราชนครินทั่ร์  
กรมสุขภาพจิต ท่ั่�ชว่ิยให้้สามารถขยายผลและ
ยกระด่บเป็็นนโยบายทั่างการศ้กษาได้

6. พััฒนุาผูู้้เช่ี�ยวช่าญด้านุสุข่ภาพัจิต้วัยรุ่นุ 
จำานวิน 1 คนต่อ 1 จ่งห้ว่ิด รวิม 40 จ่งห้ว่ิด  
ทั่ำาห้น้าท่ั่�ให้้คำาป็ร้กษา ติดตาม และป็ระเมิน 
ผลการช่วิยเห้ล่อน่กศ้กษา ให้้แก่คร้/อาจารย ์ 
พร้อมท่ั่�งม่กลไกและระบบส่งต่อในกรณ์่ท่ั่� 
เยาวิชนม่ปั็ญห้าซึ่่บซ้ึ่อน ให้้ก่บผ้้เช่�ยวิชาญ 
ห้ร่อโรงพยาบาล สำาห้ร่บให้้การช่วิยเห้ล่อ 
ต่อไป็
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         กา้วต้อ่ไปี
1. พััฒนุาสถิ่านุศึกษาต้้นุแบบ  เพ่� อค้นห้า

แนวิทั่างท่ั่�ม่ป็ระสิทั่ธ์ิภาพ สำาห้ร่บใช้ในการ 
ยกระด่บคุณ์ภาพการจ่ดการศ้กษาสายอาช่พ 
ระด่บป็ระเทั่ศ โดยโครงการต่�งเป้็าห้มายให้้ 
ม่นว่ิตกรรมอยา่งน้อย 3 ด้าน ได้แก่ 
(1) ด้านระบบด้แลช่วิยเห้ล่อน่กศ้กษาไม่ให้้

ห้ลุดออกจากระบบการศ้กษา 
(2) ด้ านการพ่ฒนาห้ล่กส้ตรสม่ยให้ม่

และเทั่คนิคการพ่ฒนาน่กศ้กษาใน

อุตสาห้กรรมและเทั่คโนโลย่ให้ม่สำาห้ร่บ
การเป็็นผ้้ป็ระกอบการ เพ่�อนำาไป็ส้่การ
ยกระด่บการจ่ดการเร่ยนการสอนท่ั่� 
ตอบโจทั่ย์การพฒ่นาเศรษฐกิจและส่งคม 

(3) ด้านการส่งเสริมการม่งานทั่ำาผ่านควิาม
รว่ิมม่อก่บนายจ้าง 

2. การจับคู่ความร่วมมือุระหว่างภาคเอุกช่นุ
แล้ะสถิ่านุศกึษา (matching) ให้้ทั่นุการศ้กษา 
ในสาขาวิิชาท่ั่�ตรงตามควิามต้องการบุคลากร
ของบริษ่ทั่ โดยควิามร่วิมม่อก่บบริษ่ทั่เอกชน 
และแห้ล่งข้อม้ลอ่�น ๆ ท่ั่�ระบุควิามต้องการ

กำาล่งคน เพ่� อการ่นต่การม่งานทั่ำาของ 
น่กศ้กษาทัุ่น รวิมถ้งการใช้ห้ล่กการแสวิงห้า
ควิามร่วิมม่อในล่กษณ์ะ co-funding ซ้ึ่�งห้าก
ได้ร่บการสน่บสนุน งบป็ระมาณ์ทัุ่นการศ้กษา
ของ กสศ. จะลดลง

3. การประเมินุคุณภาพัสถิ่านุศึกษาสายอุาช่ีพั 
เพ่� อให้้เกิดชุดข้อม้ลคุณ์ภาพสถานศ้กษา 
สำาห้ร่บนำามาสง่เสริมการจ่ดสรรทุั่นการศ้กษา 
การสง่เสรมิมาตรการและการพฒ่นาห้ล่กสต้ร
ทั่างการศ้กษา เพ่�อตอบโจทั่ยก์ารม่งานทั่ำาและ
การพ่ฒนาเศรษฐกิจและส่งคมของป็ระเทั่ศ 
รวิมถ้งจ่ดให้้ม่การห้นุนเสริมการทั่ำางานของ
สถานศ้กษา โดยเฉพาะด้านมาตรฐานทั่วิิภาค่ 
เพ่� อให้้เกิดการยกระด่บการทั่ำางานอย่าง 

ต่อเน่�อง และเกิดเป็็นข้อเสนอต่อห้น่วิยงาน
ห้ล่กในการทั่ำางานต่อไป็ 

4. สง่เสรมินัุกศกึษารุนุ่แรกทีุ�จะสำาเรจ็การศกึษา
ในุระดับ ปวส. ให้มีงานุทุำา โดยการแสวิงห้า
ควิามร่วิมม่อและคิดค้นร้ป็แบบการส่งเสริม
การม่งานทั่ำาท่ั่�งในล่กษณ์ะจ่บค้่ก่บภาคเอกชน  
การป็ระชุมก่บนายจ้างระด่บพ่�นท่ั่� ท้ั่องถิ�น 
และการสร้างพ่�นท่ั่�ในการส่งเสริมการเป็็น 
ผ้้ป็ระกอบการ รวิมถ้งการพ่ฒนาเทั่คนิค 
การม่งานทั่ำาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ เทั่คนิคการ
สม่ครงานและการส่มภาษณ์ง์าน
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นุายต้ะวันุ  สุ โรพัันุ ธ์  ( ต้้าร์ )  น่ก ศ้กษา 
ทัุ่นนว่ิตกรรมสายอาช่พช่�นส้ง ผ้้เร่ยนท่ั่�ม่ควิาม 
ต้องการพิเศษ (พิการ) ช่�น ป็วิส.1 วิิทั่ยาล่ย
สารพ่ดช่างเช่ยงให้ม่ ท่ั่�เคยห้ยุดเร่ยนไป็ 1 ปี็เต็ม  
ห้ล่งจบการศ้กษาระด่บ ป็วิช.3 ด้วิยเกรดเฉล่�ย 3.75  
ในสาขาคอมพิวิเตอร์ เพราะควิามผิดพลาด 
ในช่วิิตทั่ำาให้้เส่ยโอกาสได้เร่ยนต่อ จนไม่แน่ใจ 
ในอนาคตของต่วิเองว่ิาจะเดินต่อไป็อย่างไร  
จ้งได้แต่บอกก่บต่วิเองว่ิาในช่วิงท่ั่�ร้้ส้กท้ั่อถอย 
ม่เพ่ยงควิามพยายามเท่ั่าน่�นท่ั่�จะพ่ฒนาต่วิเองได้ 
ไป็เร่�อย ๆ กระท่ั่�งได้ร่บโอกาสกล่บมาเร่ยนอ่กคร่�ง 
และใช้โอกาสท่ั่�ได้ร่บเป็็นพล่งงานข่บเคล่�อนอย่าง 
ไมห่้ยุดห้ยอ่น เพราะเป้็าห้มายไม่ใชแ่ค่การได้เรย่น
ห้น่งส่อ แต่ค่อควิามต่�งใจท่ั่�จะด้แลต่วิเอง และ
สามารถสง่ต่อควิามร้้  โอกาส และกำาล่งใจไป็ส้ผ้้่คน
รอบขา้งได้อ่กด้วิย 

ต้าร์ยำาว่ิา อยากให้้กำาล่งใจทั่กุคนท่ั่�ม่ควิามไมพ่รอ้ม
ในบางด้าน แต่ม่ใจท่ั่�ร่กอยากเร่ยนห้น่งสอ่ อยากทั่ำา
ฝั่นของต่วิเองให้้สำาเรจ็ ว่ิาโอกาสม่อย้ร่อบต่วิเสมอ 
ม่คนท่ั่�พร้อมสน่บสนุนช่วิยเห้ล่อ ขอแค่ไม่ห้มด
กำาล่งใจ อยา่ห้ยุดส้ ้และต้องพยายามพฒ่นาต่วิเอง
ต่อไป็ แล้วิทุั่กอย่างจะด่ข้�นได้ แม้จะไม่ได้สมบ้รณ์์
พร้อมเห้ม่อนคนอ่�น แต่เม่�อได้ร่บโอกาสมาแล้วิ  
ก็จะผล่กด่นต่วิเองให้้ม่ควิามสามารถเท่ั่าเท่ั่ยมก่บ
คนอ่�น ๆ ให้้ได้

“พัอผู้มร้�วิ่าจัะได�เร่ยนใน
สาขาท่�ชิอบต่อก็ตัดสินใจั 

สมคั์รทันท่ แตสิ่�งท่�ผู้มได�รับ 
จัริง ๆ หลังจัากนั�นกลับ
มากกวิา่การได�เร่ยน มันยัง 
ช่ิวิยเติมเต็มช่ิวิิตด�านอ้�น ๆ   
ของผู้มได�อ่กด�วิย”

อ่านเพิ�มเติมได้ท่ั่� 
https://www.eef.or.th/career-capital-16-02-21/

นายต้ะวนั สุโรพันธ์ (ต้้าร์)
วิิทั่ยาล่ยสารพด่ชา่งเชย่งให้ม ่

จ.เชย่งให้ม่
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โครงการทนุพัฒนาเต้ม็ศัึกยภาพ 
สายอาช่่พ ‘‘ทนุพระกนิษฐาสัมมาช่่พ”4
กลืุ่ม่เป้ีาหมาย: นักเร่ยน ปวิชิ./ปวิส. อาย ุ17 – 21 ปี 

ท่�ขาดแค์ลนทนุทรัพัยห์ร้อด�อยโอกาส

โครงการทัุ่นพ่ฒนาเต็มศ่กยภาพสายอาช่พ  

“ทัุ่นพระกนิษฐาส่มมาช่พ” เน้นการสร้างโอกาส 
ทั่างการศ้กษาให้้แก่น่กเร่ยนสายอาช่พท่ั่� ม่ 
ผลการเร่ยนด่ห้ร่อม่ควิามสามารถในระด่บด่เด่น  
แต่ม่ฐานะยากจนห้ร่อด้อยโอกาส (เด็กช้างเผ่อก)  
ให้้ได้ร่บการศ้กษาต่อในระด่บส้งต่�งแต่ระด่บ 
ป็ริญญาตร่ โทั่ และเอก ตามควิามสามารถของ 
ผ้้เร่ยน โดยเฉพาะในสาขาวิิชาท่ั่�สอดคล้องก่บ
ควิามต้องการของตลาดแรงงานในป็ระเทั่ศ

       แนวคิดำ
จากสถานการณ์์ควิามเห้ล่� อมลำาทั่าง 

การศ้กษาและการพ่ฒนากำาล่งคนสายอาช่พของ
ป็ระเทั่ศไทั่ย พบว่ิา เยาวิชนจากคร่วิเร่อนท่ั่�ม่ 
รายได้ตำาสดุท่ั่�รอ้ยละ 15 แรกของป็ระเทั่ศ ม่โอกาส 
ศ้กษาต่อในระด่บส้งกว่ิาม่ธ์ยมศ้กษาตอนป็ลาย
เพย่งรอ้ยละ 5 ของป็ระชากรในกลุ่มรายได้เด่ยวิก่น  
ถ่อว่ิาม่อ่ตราค่าเฉล่�ยตำากว่ิาป็ระชากรท่ั่�งป็ระเทั่ศ
ถ้ง 6 เท่ั่า ซึ่้�งในกลุ่มน่�รวิมถ้งเด็กกลุ่มช้างเผ่อก 
(Resilient Student) ท่ั่�ม่อย้่ป็ระมาณ์ 6,111 คน 
ห้ร่อร้อยละ 25 ของป็ระชากรในกลุ่มด่งกล่าวิ  
ซึ่้�งห้ากเด็กกลุ่มน่�ไม่ได้รบ่การสน่บสนุนให้้ศ้กษาต่อ
ในระด่บส้งข้�นก็จะต้องออกนอกระบบการศ้กษา 
ห้ร่อเด็กกลุ่มน่�ได้ร่บการศ้กษาท่ั่�ไม่ตอบโจทั่ย์ก่บ
ศ่กยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ั่� จะถ่อได้ว่ิาเป็็น 
การสญ้เสย่ทั่ร่พยากรมนุษย์ของป็ระเทั่ศ ท่ั่�สามารถ 
ตอบโจทั่ย์ควิามต้องการของตลาดแรงงานท่ั่�กำาล่ง
ต้องการทั่ร่พยากรมนุษย์ท่ั่�ม่ศ่กยภาพส้งไป็อย่าง
น่าเส่ยดาย โดยเฉพาะสาขาวิิชาด้านเทั่คโนโลย่
สารสนเทั่ศ ด้านวิิศวิกรรม ด้านวิิทั่ยาศาสตร์ ด้าน
หุ้่นยนต์และระบบอ่ตโนม่ติ และด้านเทั่คโนโลย่
ปั็ญญาป็ระดิษฐ ์(AI)
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          วธ่ิดำำาเนินงาน
ค้นห้าและพ่ฒนาร้ป็แบบการค่ดเล่อก 

พ่ฒนา และส่งเสริมกลุ่ม Talent ท่ั่�มาจาก
ครอบคร่วิยากจนห้ร่อด้อยโอกาส เพ่� อสร้าง 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยม่กรอบแนวิคิดและ
ห้ล่กการสำาค่ญ ได้แก่ 
1. ส่งเสริมโอกาสทั่างศ้กษาต่อเต็มศ่กยภาพ 

ให้้แก่กลุ่มเป้็าห้มายเพ่�อให้้ได้ร่บโอกาสทั่าง 
การศ้กษา และเกิดการพฒ่นาต่อเติมศ่กยภาพ 
อยา่งต่อเน่�อง ในระด่บป็รญิญาตร่ข้�นไป็ 

2. เสริมสร้างสมรรถนะของกำาล่งคน เพ่� อ 
ตอบสนองควิามต้องการในสาขาท่ั่� เ ป็็น 
ควิามต้องการของตลาดแรงงานและตรงตาม
เป้็าห้มายของการพฒ่นากำาล่งคนของป็ระเทั่ศ 
เพ่�อชว่ิยขบ่เคล่�อนเศรษฐกิจ

3. ส่งเสริมให้้ภาคเอกชนห้ร่อผ้้ป็ระกอบการ 
ม่สว่ินรว่ิมในการลงทั่นุในล่กษณ์ะ co-funding 
ท่ั่�งการทั่ำาโครงงาน/วิิจ่ยของน่กศ้กษาทุั่น 
ตลอดจนการถ่ายทั่อดควิามร้้เก่�ยวิก่บการ
ทั่ำางานให้้แก่น่กศ้กษาผ้้รบ่ทั่นุ  

4. พฒ่นาบุคลากรช่�นนำาต่�งแต่ต้นนำาอยา่งม่ควิาม
ต่อเน่�อง ด้วิยการพ่ฒนาควิามร้้ควิามสามารถ
เฉพาะทั่าง พร้อมก่บการเสริมป็ระสบการณ์์
และพฒ่นาท่ั่กษะ (Enrichment Program) 

5. ติดตามพ่ฒนาการของน่กศ้กษาทัุ่นในร้ป็แบบ
วิิธ์วิ่ิจ่ยเชงิกรณ่์ศ้กษา (Case Study Research) 
เพ่� อศ้กษาปั็จจ่ยท่ั่�ส่งผลห้ร่อข่ดขวิางต่อ
พ่ฒนาการของน่กศ้กษาทุั่น ซ้ึ่�งอาจนำาไป็ส้ ่
การศ้กษาแบบ Meta-Analysis ซึ่้�งเป็็นการ
ป้็องก่นปั็ญห้าและการห้นุนเสริมน่กศ้กษา 
ได้อยา่งตรงจุด

       เป้ีาหมาย
1. สง่เสรมิและสน่บสนุนเยาวิชนท่ั่�ม่ศ่กยภาพและ

ม่ควิามสามารถพิเศษ แต่ขาดแคลนทุั่นทั่รพ่ย์
ห้ร่อด้อยโอกาส ท่ั่�สำาเร็จการศ้กษาในระด่บ 
ป็ระกาศน่ยบต่รวิิชาชพ่ (ป็วิช.) ห้รอ่ป็ระกาศน่ย- 
บ่ตรวิิชาช่พช่�นส้ง (ป็วิส.) ให้้ได้ร่บโอกาส
ทั่างการศ้กษาเพ่�อเติมเต็มศ่กยภาพอย่าง 
ต่อเน่�องต่�งแต่ระด่บป็ริญญาตร่ข้�นไป็ จำานวิน 
40 ทุั่นต่อปี็การศ้กษา

2. ส่งเสริมผ้้ม่ควิามสามารถพิเศษจากกลุ่ม
อาช่วิศ้กษาให้้ได้ใช้ท่ั่กษะและพ่ฒนาตนเอง
ให้้เป็็นผ้้เช่�ยวิชาญจากระบบการศ้กษาระด่บ
ส้ง เพ่�อสร้างให้้เกิดผลกระทั่บในการพ่ฒนา
เศรษฐกิจและส่งคมของป็ระเทั่ศ

3. ส่งเสริมค่านิยมทั่างส่งคมเพ่� อให้้เห็้นถ้ง
โอกาสทั่างการศ้กษาและการพ่ฒนาบุคลากร 
สายอาช่พ/อาช่วิศ้กษาถ้งการม่โอกาสในการ
ศ้กษาต่อระด่บส้ง และโอกาสในการม่งานทั่ำา
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            ผู้ลื่การดำำาเนินงาน
1. เกิดการสร้างโอกาสทั่างการศ้กษาสายอาช่พ

ระด่บส้งให้้แก่เยาวิชนท่ั่� ม่ศ่กยภาพ แต่
ขาดแคลนทุั่นทั่ร่พย์ห้ร่อด้อยโอกาสจำานวิน
รวิมท่ั่�งสิ�น 38 คน

2. เ กิดการพ่ฒนานว่ิตกรรมควิามร่วิมม่อ  
และร้ป็แบบการแสวิงห้า ค่ดเล่อก พ่ฒนา  
บ่มเพาะ และส่งเสริมกลุ่มเป็้าห้มายท่ั่�เป็็น 
เยาวิชนช้างเผ่อก ให้้สามารถแลกเป็ล่�ยน 
องค์ควิามร้ก่้บห้นว่ิยงานท่ั่�เก่�ยวิขอ้งได้

3. เกิดการพ่ฒนาศ่กยภาพในด้านต่าง ๆ ให้้แก่ 
เยาวิชน เช่น การส่งเสริมท่ั่กษะทั่างการเงิน  
(Financial Literacy) การเปิ็ดโลกด้าน
เทั่คโนโลย่สม่ยให้ม่ เป็็นต้น เพ่�อให้้น่กศ้กษา
ทัุ่นเติบโตเป็็นผ้้ให้ญ่ท่ั่�ม่ควิามพร้อม และเป็็น
กำาล่งสำาค่ญในการพฒ่นาป็ระเทั่ศต่อไป็

4. เกิดการสร้างควิามร่วิมม่อก่บภาคเอกชน 
ในการจ่ดกิจกรรมส่งเสริมการเร่ยนร้้ด้าน 
การพ่ฒนานว่ิตกรรม และท่ั่กษะท่ั่�ต้องการใน 
ยุคดิจิท่ั่ล ได้แก่ บริษ่ทั่ โกโพเมโล จำาก่ด และ
บรษ่ิทั่ พ่ท่ั่ท่ั่ โกลบอล เคมิคอล จำาก่ด (มห้าชน) 
เพ่�อสร้างแรงบน่ดาลใจให้้แก่น่กศ้กษา
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นุางสาวศศวิิมล้ มว่งม ี(กระถิิ่นุ) น่กศ้กษาภาควิิชา 
เทั่คโนโลย่การผลิตพ่ช วิิทั่ยาล่ยเกษตรและ 
เทั่คโนโลย่พ่ทั่ลุง ผ้้ ผ่านการค่ดเล่อกได้ร่บ   
ทัุ่นพระกนิษฐาส่มมาช่พ ในปี็ 2563 ของ กสศ.  
โดยได้ร่บโอกาสในการศ้กษาต่อเน่�องจนถ้งระด่บ
ป็ริญญาเอก ซึ่่�งถ่อเป็็นทัุ่นแรกของร่ฐบาลไทั่ย 
ท่ั่�สง่เสริมให้้ผ้้ท่ั่�จบการศ้กษาสายอาช่พได้เร่ยนต่อ
ในระด่บป็รญิญาตรข้่�นไป็ ในสาขาท่ั่�ตอบโจทั่ย์ของ
ป็ระเทั่ศ ท่ั่�ง  S-Curve, New S-Curve, STEM และ
เทั่คโนโลยดิ่จิท่ั่ล

ในฐานะท่ั่�เป็็นล้กห้ลานเกษตรกร ภาพการทั่ำานา 
และทั่ำาสวินยางของท่ั่�บ้านเป็็นภาพท่ั่�คุ้นชิน
มาต่�งแต่เด็ก แต่ตอนน่�นก็ย่งไม่ได้ร้้ต่วิว่ิาชอบ
การเกษตรจนได้มาคุยก่บเพ่�อนท่ั่�เร่ยนท่ั่�วิิทั่ยาล่ย 
เกษตรฯ และเข้าไป็ห้าควิามร้้ในเว็ิบไซึ่ต์เพิ�มเติม 
เร่�องเกษตรทั่ฤษฎ่ให้ม่ ทั่ำาให้้ควิามเป็็นเกษตรกร อ่านเพิ�มเติมได้ท่ั่� 

https://www.eef.or.th/1661/

นางสาวศึศิึวมิลื่ ม่วงม ่(กระถนิ)
น่กศ้กษาภาควิิชาเทั่คโนโลย่การผลิตพ่ช 

วิิทั่ยาล่ยเกษตรและเทั่คโนโลยพ่่ทั่ลงุ 

อ.เม่องพท่ั่ลงุ จ.พ่ทั่ลงุ

ในต่วิถ้กป็ลุกข้�นมาและค้นพบว่ิาต่วิเองอยากเป็็น
น่กวิิชาการการเกษตรท่ั่�จะออกไป็ให้้ควิามร้้คนอ่�น

กระถิน วิางแผนเส้นทั่างการศ้กษาของตนต่�งแต่
เริ�มศ้กษาในระด่บ ป็วิส. ว่ิาจะศ้กษาต่อจนจบระด่บ
ป็ริญญาตร่ และวิางแผนสม่ครเป็็นน่กวิิชาการ

การเกษตร เม่�อทั่าง กสศ. ป็ระกาศร่บสม่ครทุั่น
การศ้กษา ท่ั่�สน่บสนุนท่ั่�งค่าเร่ยน ค่ากินอย้่ และ
ค่าใช้จ่ายในการทั่ำาวิิจ่ย แม้ตอนแรกจะย่งล่งเล 
แต่เม่�อป็ระกาศผลออกมาว่ิาได้ร่บทัุ่น ตอนน่�น 
ด่ใจมาก ร้้ส้กภ้มิใจในต่วิเอง และภ้มิใจท่ั่�ได้เห็้น 
รอยยิ�มของแม่

“ ขอบค์ุณสำาหรับ ‘โอกาส’ 
ใ น ก า ร ศึ ก ษา ท่� ไ ด� รั บ 

ในช่ิวิิตไม่ เค์ยคิ์ดมาก่อน
วิ่าจัะได� เ ร่ยนปริญญาโท  
การได�ทุนน่�ทำาให�ตระหนักวิา่
ต�องตั�งใจัเร่ยน ตั�งใจัฝึึกงาน  
จับออกไปแล�วิจัะนำาค์วิามร้�  
ประสบการณ์ท่�ไดไ้ปพััฒนา
ประเทศ พััฒนาการเกษตร
บ�านเรา”
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แนะนำาให้้ศ้กษาต่อในระด่บท่ั่�สง้ข้�น เพ่�อเพิ�มโอกาส
ในการม่งานทั่ำาและม่รายได้ท่ั่�ส้งข้�น 

จุดเป็ล่�ยนของช่วิิตอย้่ท่ั่� กสศ.  ซ้ึ่�งป็ระกาศ
ร่บสม่คร “ทุั่นพระกนิษฐาส่มมาช่พ” โดยทุั่นน่� 
ม่เป้็าห้มายเพ่�อสน่บสนุนเยาวิชนในสายอาช่พ 
ท่ั่�ม่ผลการเร่ยนด่แต่ฐานะไม่ด่ ให้้ม่โอกาสได้ 
เร่ยนต่อในระด่บป็ริญญาตร่ ป็ริญญาโทั่ และ 
ป็รญิญาเอก เพ่�อลดควิามเห้ล่�อมลำาทั่างการศ้กษา  
ห้ล่งจากได้ร่บโอกาสการทั่างการศ้กษา บาสต่�งใจ
ว่ิาจะเร่ยนให้้ด่ท่ั่�สุด และเม่�อสำาเร็จการศ้กษาก็จะ

ทั่ำางานและทั่ำาสิ�งท่ั่�เป็็นป็ระโยชน์แก่ส่งคม

นุายพันัุธกานุต์้ อุาจโยธา (บาส) ผ้้เก็บขวิด
ขาย ผ้้ชว่ิยชา่งไฟ รบ่เห้มาติดต่�งไฟฟา้ตามห้ม้บ้่าน 
ด้วิยควิามต่�งใจแรกเพย่งอยากจะห้ารายได้แบง่เบา 
ภาระผ้้ป็กครอง กล่บเป็็นต่วิผล่กด่นส้่เส้นทั่าง 
การเร่ยนวิิศวิกรรมไฟฟ้า บาสค้นพบควิามชอบ
ห้ล่งจากการได้ทั่ำางานและคลุกคล่จนต่�งเป้็าว่ิา 
จะเข้าเร่ยนเพ่� อจบออกไป็ทั่ำางานสายงานน่�  
ถ้งแม้ว่ิางานท่ั่�ทั่ำาจะเป็็นการเช่�อมต่อสวิิตช์ไฟ  
เป็ล่�ยนห้ลอดไฟ ห้ร่อช่วิยห้ยิบจ่บสิ�งของ แต่ 
น่บเป็็นป็ระสบการณ์์เล็ก ๆ ท่ั่�เบิกทั่างส้่การเป็็น 
วิิศวิกรไฟฟ้า บาสร้้ว่ิาห้ากม่ควิามร้้ควิามสามารถ 
ก็ม่โอกาสออกไป็ร่บเห้มางานไฟฟ้า ซ้ึ่�งสามารถ
สรา้งรายได้ได้เป็็นจำานวินมาก 

เม่�อบาสจบการศ้กษาในระด่บม่ธ์ยมศ้กษา
ตอนป็ลาย ควิามห้ว่ิงท่ั่�จะเร่ยนต่อแทั่บจะไม่ม่ 
เพราะฐานะทั่างบ้านไม่ด่ เลยคิดจะออกไป็ห้า
งานทั่ำาเพ่�อช่วิยเห้ล่อและแบ่งเบาภาระท่ั่�บ้าน  
แต่พ่อและแม่อยากให้้เร่ยนต่ออ่กส่กห้น่อยเพราะ
จบการศ้กษาเพ่ยงระด่บม่ธ์ยมศ้กษาตอนป็ลาย
เท่ั่าน่�น ห้ล่งจากน่�นจ้งก้้เงินกองทุั่นเงินให้้ก้้ย่ม 
เพ่�อการศ้กษา (กยศ.) เพ่�อศ้กษาต่อในระด่บ ป็วิส. 

และเม่�อใกล้จบการศ้กษา อาจารย์ท่ั่�ป็ร้กษาได้

อ่านเพิ�มเติมได้ท่ั่� 
https://www.eef.or.th/ 

smart-05-08-20/

“จัุดเปล่�ยนของช่ิวิิตอย้่ท่�
กองทุนเพั้�อค์วิามเสมอภาค์

ทางการศึกษา”
นายพันธกานต้ ์อาจัโยธา (บัาส)
น่กศ้กษาภาควิิชาวิิศวิกรรมไฟฟ้า

มห้าวิิทั่ยาล่ยเทั่คโนโลย่ราชมงคลอ่สาน 
วิิทั่ยาเขตสกลนคร จ.สกลนคร
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         กา้วต้อ่ไปี
1. สร้างโอุกาสทุางการศึกษาให้นัุกศึกษาทีุ�

สำาเร็จการศึกษาในุระดับประกาศนีุยบัต้ร
วิช่าช่พีั (ปวช่.) ท่ั่�ขาดแคลนทัุ่นทั่ร่พย์ห้ร่อด้อย
โอกาส แต่ม่ศ่กยภาพและม่ควิามสามารถพเิศษ  
ในด้านนว่ิตกรรมและเทั่คโนโลย่ เพ่�อให้้ได้ร่บ
ทัุ่นศ้กษาในระด่บป็ริญญาตร่ข้�นไป็ เพิ�มเติม 
จากการสน่บสนุนทั่นุการศ้กษาให้้แก่น่กศ้กษา 
ท่ั่�สำาเร็จการศ้กษาในระด่บ ป็วิส.  เพ่�อให้้เกิด
การพ่ฒนาบุคลากรช่�นนำาสายอาช่พได้ต่�งแต่ 
ต้นนำา ม่ควิามต่อเน่�องในการพ่ฒนาควิามร้้
ควิามสามารถเฉพาะทั่าง

2. เสริมประสบการณ์แล้ะหนุุนุเสริมทัุกษะ 
(Enrichment Program) ให้้แก่น่กศ้กษาทุั่น 
โดยจากการทั่บทั่วินร้ป็แบบการห้นุนเสริม 
และการพ่ฒนาท่ั่กษะของน่กศ้กษาทัุ่น  
โครงการม่กรอบแนวิคิดการพ่ฒนาน่กศ้กษา
ทั่นุใน 2 ด้าน ได้แก่ 

(1) ด้านุการหนุุนุเสรมิรายบุคคล้ (Indivi-
dual Development) เชน่ ท่ั่กษะในศตวิรรษท่ั่� 21  
และท่ั่กษะช่วิิต (Soft Skills and Life Skills)  
ท่ั่� งด้านสุขภาวิะทั่างกาย จิตใจและปั็ญญา  
การด้แลสุขภาพจิต การจ่ดการภาวิะควิามเคร่ยด
ซึ่้�งเป็็นผลมาจากการเร่ยนห้ร่อปั็ญห้าส่วินต่วิ  
เพศศ้กษา  การแนะนำาเร่�องการเรย่นในมห้าวิิทั่ยาล่ย 
ในศตวิรรษท่ั่� 21 ท่ั่กษะการคิดเพ่�อช่วิิตท่ั่�สำาเร็จ 
ท่ั่กษะทั่างการเงิน และท่ั่กษะดิจิท่ั่ล/ไอท่ั่ 

(2) ด้านุการส่งเสรมิการเรยีนุรูเ้ช่ิงลึ้กแล้ะ
กว้าง เพ่�อให้้น่กศ้กษาทัุ่นม่วิิส่ยท่ั่ศน์กว้ิางไกล  
ม่ควิามร้้ควิามเข้าใจเทั่คโนโลย่ให้ม่ ๆ ท่ั่�ก้าวิห้น้า 
รวิมถ้งท่ั่กษะการเป็็นผ้้ป็ระกอบการ และการ
พ่ฒนาเศรษฐกิจของป็ระเทั่ศท่ั่�เช่�อมโยงก่บโลก
และชุมชนท้ั่องถิ�น
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โครงการสร้างโอกาสทางการศึึกษา 
สำาหรับันักเร่ยนในพ่�นท่�ห่างไกลื่ 
เป็ีนครูรุ่นใหมเ่พ่�อพัฒนาคณุ์ภาพ 
โรงเร่ยนของชุ่มช่น ‘‘ครูรัก(ษ์)ถิ�น”

5
กลืุ่ม่เป้ีาหมาย: นักเร่ยน ม.ปลาย/เทย่บเทา่ อาย ุ15 – 17 ปี 

ท่�ขาดแค์ลนทนุทรัพัยห์ร้อด�อยโอกาส

โครงการสร้างโอกาสทั่างการศ้กษาสำาห้ร่บ
น่กเร่ยนในพ่�นท่ั่�ห้่างไกลเป็็นคร้รุ่นให้ม่เพ่�อพ่ฒนา
คุณ์ภาพโรงเร่ยนของชุมชน ห้ร่อ คร้ร่ก(ษ์)ถิ�น  
ม่เป้็าห้มายเพ่�อลดควิามเห้ล่�อมลำาและสรา้งโอกาส
ทั่างการศ้กษาแก่น่กเร่ยนในพ่�นท่ั่�ห้่างไกล โดย
การทั่ำางานร่วิมก่นของห้น่วิยงานห้ล่กในการผลิต
และพ่ฒนาคร้ เพ่�อให้้เกิดนว่ิตกรรม ซ้ึ่�งจะนำาไป็ส้ ่
การป็รบ่ระบบการผลิตและพฒ่นาคร้ให้้คร้รุน่ให้ม ่
ม่คุณ์ภาพ ม่ศ่กยภาพและม่จิตวิิญญาณ์ควิาม 
เป็็นคร้ สามารถกล่บไป็ทั่ำางาน ในโรงเร่ยนพ่�นท่ั่�
ห้า่งไกล (Protected School) ซึ่้�งเป็็นภ้มิลำาเนาของ
ตนเองได้อยา่งย่�งยน่

       แนวคิดำ
ในปั็จจุบ่นย่งพบป็ัญห้าการกระจายต่วิของ

คร้ท่ั่�ม่คุณ์ภาพ ซึ่้�งไม่ท่ั่�วิถ้งและไม่เพ่ยงพอต่อ
ควิามต้องการของโรงเร่ยน โดยเฉพาะโรงเร่ยนใน
พ่�นท่ั่�ห้่างไกล ในปี็งบป็ระมาณ์ 2563 โครงการ 
ร่วิมม่อก่บสถาบ่นอุดมศ้กษาจำานวิน 11 แห้่ง 
จ่ดกิจกรรมเพ่�อส่งเสริมการเร่ยนร้้และพ่ฒนา
ศ่กยภาพของน่กศ้กษา ให้้สอดคล้องก่บบริบทั่

ในแต่ละพ่�นท่ั่� โดยโครงการได้พ่ฒนาระบบการ
ด้แลและให้้คำาป็ร้กษาแก่น่กศ้กษา ม่การจ่ด
กิจกรรมเพ่� อพ่ฒนาการทั่ำางานร่วิมก่บแห้ล่ง 
ฝึ่กป็ระสบการณ์์วิิชาช่พ เพ่� อสร้างต้นแบบ 
การผลิตและพ่ฒนาคร้ท่ั่�ม่จิตวิิญญาณ์ของควิาม
เป็็นคร้ และม่สมรรถนะพรอ้มใน 3 ด้าน เพ่�อเตรย่ม
ควิามพร้อมในการกล่บไป็เป็็นคร้ในโรงเร่ยนพ่�นท่ั่�
ห้า่งไกล ค่อ

(1) สมรรถนะพ่�นฐานของวิิชาชพ่คร้
(2) สมรรถนะการเร่ยนร้ใ้นศตวิรรษท่ั่� 21
(3) สมรรถนะของการเป็็นน่กพฒ่นาชุมชน
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          วธ่ิดำำาเนินงาน
1. ส่� อสารป็ระชาส่มพ่นธ์์และทั่ำาควิามเข้าใจ

โครงการในวิงกว้ิาง และเชิญชวินสถาบ่น
อุดมศ้กษาท่ั่�ม่ควิามพร้อมตามแนวิทั่างของ
โครงการเสนอโครงการเข้าร่วิมเป็็นสถาบ่น
เคร่อขา่ยรว่ิมดำาเนินงาน 

2. ค่ดเล่อกสถาบ่นอุดมศ้กษาเข้าร่วิมโครงการ  
โดยคณ์ะกรรมการผ้้ทั่รงคุณ์วุิฒิจะค่ดเล่อก 
สถาบ่นอุดมศ้กษาตามเกณ์ฑ์์คุณ์ภาพท่ั่� 
กำาห้นดไว้ิ โดยพิจารณ์าเอกสารตามแบบ 
เสนอโครงการและการลงพ่�นท่ั่�เพ่�อสำารวิจ
สภาพจริงและเก็บข้อม้ลเพิ�มเติมมาวิิเคราะห้์
ป็ระกอบการพจิารณ์า

3. จ่ดทั่ำาข้อม้ลร่วิมก่บโรงเร่ยนในระด่บพ่�นท่ั่� 
และสถาบ่นอุดมศ้กษาท่ั่�ได้ร่บค่ดเล่อกให้้ 
เข้าร่วิมโครงการ เพ่�อค้นห้า ค่ดกรอง และ 
ค่ดเล่อกน่กเร่ยนกลุ่มเป้็าห้มาย โดยทั่ำางาน 
ร่วิมก่บห้น่วิยงานท่ั่�เก่�ยวิข้องในการค่ดกรอง
และค่ดเล่อกน่กเร่ยนในระด่บช่�นม่ธ์ยมศ้กษา 
ปี็ท่ั่� 6 ห้ร่อเท่ั่ยบเท่ั่า เพ่�อเป็็นผ้้ร่บทุั่นตาม
จำานวิน และเข้าศ้กษาในสถาบน่อุดมศ้กษา

4. เตร่ยมควิามพร้อมด้านวิิชาการและท่ั่กษะ
ด้านส่งคมให้้แก่ผ้้ร่บทัุ่นก่อนเริ�มเข้าเร่ยน 
ตามห้ล่กส้ตร โดยสถาบ่นอุดมศ้กษาท่ั่�ได้ร่บ
การค่ดเล่อกให้้เข้ารว่ิมโครงการจะจ่ดรายวิิชา 
ห้ร่อกิจกรรมท่ั่�จำาเป็็นสำาห้ร่บผ้้ร่บทุั่นให้้ 
ม่ควิามพร้อมและสามารถป็ร่บต่วิเข้าส้่ระบบ
จ่ดการเร่ยนการสอนตามท่ั่�เตร่ยมไว้ิสำาห้ร่บ
ผ้้ร่บทัุ่นได้อย่างม่คุณ์ภาพตามมาตรฐาน 
ควิามร้แ้ละป็ระสบการณ์วิ์ิชาชพ่

5. จ่ดให้้ม่กิจกรรมเสริมคุณ์ภาพให้้แก่ผ้้ร่บทุั่น
ตามศ่กยภาพและสอดคล้องก่บบริบทั่ของ 
การทั่ำางานในโรงเร่ยนในพ่�นท่ั่�ห้่างไกล โดย
ควิามร่วิมม่อระห้ว่ิาง กสศ. และสถาบ่น
อุดมศ้กษา

6. ติดตามและป็ระเมินผลการดำาเนินงานเพ่�อ
ทั่ราบควิามก้าวิห้น้าและลดควิามเส่�ยงท่ั่� 
อาจจะเกิดข้�นในการดำาเนินงาน
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       เป้ีาหมาย
1. สร้างโอกาสและส่งเสริมให้้น่กเร่ยนยากจน 

ท่ั่�ม่ศ่กยภาพและม่จิตวิิญญาณ์ควิามเป็็นคร้  
จำานวิน 300 ทัุ่นต่อปี็การศ้กษา ได้ศ้กษาต่อ 
จนสำาเร็จการศ้กษาในระด่บป็ริญญาตร่ใน 
คณ์ะครุศาสตร์/คณ์ะศ้กษาศาสตร์อย่าง 
ม่คุณ์ภาพ กล่บไป็เป็็นคร้ในโรงเร่ยนพ่�นท่ั่� 
ห้า่งไกลซึ่้�งเป็็นท้ั่องถิ�นของตนเอง และสามารถ
จ่ดการศ้กษาเพ่�อพ่ฒนาผ้้เร่ยนได้ตามพ่�นฐาน
และศ่กยภาพท่ั่�แตกต่างก่นสอดคล้องก่บควิาม
ต้องการของชุมชนอยา่งแท้ั่จรงิ 

2. สน่บสนุนให้้ม่การป็ร่บกระบวินการเร่ยน 
การสอนในสถาบ่นอุดมศ้กษาเพ่� อผลิต 
และพ่ฒนาคร้ท่ั่�ม่ศ่กยภาพและม่ควิามพร้อม
ป็ร่บกระบวินการผลิตและพ่ฒนาคร้ ต่�งแต่
การค่ดเล่อกผ้้เข้าเร่ยน การป็ร่บร้ป็แบบ 
การเรย่นการสอนและห้ล่กสต้ร ซึ่้�งจะสง่ผลให้้
เกิดการเป็ล่�ยนแป็ลงเชิงระบบการศ้กษาของ
ป็ระเทั่ศต่อไป็

3. สน่บสนุนให้้โรงเร่ยนในพ่�นท่ั่�ห้่างไกลได้ร่บ
การพ่ฒนาและทั่ำางานร่วิมก่บเคร่อข่ายใน

ระด่บพ่�นท่ั่� ทั่ำาให้้เริ�มยกระด่บคุณ์ภาพท่ั่กษะ
การเร่ยนร้้ร่วิมก่นของคร้และผ้้เร่ยนต่�งแต่เริ�ม
โครงการ
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            ผู้ลื่การดำำาเนินงาน
1. การเชื่� อุมโยงข่อุงการทุำางานุร่วมกันุกับ 

หนุ่วยงานุแล้ะโครงการต่้าง ๆ ข่อุง กสศ.
(1) เกิดข้อม้ลเชิงล้กของน่กเร่ยน โรงเร่ยน 

และชุมชนท่ั่�ม่น่กเร่ยนด้อยโอกาส จำานวิน 282  
โรงเรย่น ด้วิยเคร่�องม่อช่�เป้็าท่ั่�แม่นยำา (ระบบ iSEE)  
เพ่� อนำามาวิางแผนและออกแบบการทั่ำางาน  
ร่วิมก่บ 11 สถาบ่นอุดมศ้กษาท่ั่�เข้าร่วิมโครงการ 
เพ่� อพ่ฒนาคุณ์ภาพโรงเร่ยนในพ่� นท่ั่�ห้่างไกล 
พรอ้ม ๆ ก่บการผลิตและพฒ่นาคร้รุน่ให้ม่

(2) เกิดการทั่ำางานแบบบ้รณ์าการร่วิมก่บ 
ทัุ่นเสมอภาค จากการทั่ำางานร่วิมก่นระห้ว่ิาง 
สถาบ่นอุดมศ้กษาท่ั่�เข้าร่วิมโครงการก่บเคร่อข่าย 
ต่าง ๆ ในระด่บพ่�นท่ั่� ได้แก่ โรงเร่ยนในเขตพ่�นท่ั่�
การศ้กษา องค์กรป็กครองสว่ินท้ั่องถิ�น และสถาบน่ 
อาช่วิศ้กษา ทั่ำาให้้เด็กท่ั่�ม่ฐานะยากจนตามเกณ์ฑ์์
ม่โอกาสได้ร่บการศ้กษาต่อได้ 2 ทั่างเล่อกท่ั่�งใน 
โครงการคร้รก่(ษ์)ถิ�น และทั่นุนว่ิตกรรมสายอาชพ่
ช่�นส้ง (ระด่บ ป็วิส.) และม่การพ่ฒนาห้ล่กส้ตร 
เสริมป็ระสบการณ์์ (Enrichment program) 
สำาห้รบ่น่กศ้กษาทั่นุเสมอภาค รว่ิมก่บทั่นุนว่ิตกรรม 
สายอาช่พช่�นส้ง และทุั่นคร้ร่ก(ษ์)ถิ�น โดยในปี็ 
2563 ม่น่กศ้กษาทั่นุจำานวิน 328 ทั่นุ

(3) การป็ระมวิลผลจากฐานข้อม้ลน่กเร่ยน
ยากจนพิเศษของ กสศ. และการลงพ่�นท่ั่�ของ
สถาบ่นอุดมศ้กษาท่ั่�เข้าร่วิมโครงการคร้ร่ก(ษ์)ถิ�น  
เพ่�อให้้ทั่ราบถ้งบรบิทั่ของโรงเรย่นในพ่�นท่ั่�ห้า่งไกล 
ซึ่้�งย่งขาดแคลนคร้โดยเฉพาะคร้ท่ั่�สอนในระด่บ
ป็ระถมศ้กษา และม่ข้อม้ลเชิงคุณ์ภาพเพิ�มเติม 
ท่ั่�จะนำามาวิางแนวิทั่างการจ่ดสรรทั่ร่พยากร
ทั่างการศ้กษา เน่�องจากการจ่ดสรรทั่ร่พยากร
และการกระจายของคร้ท่ั่�ย่งไม่ม่ป็ระสิทั่ธ์ิภาพจะ 

สง่ผลกระทั่บโดยตรงต่อคุณ์ภาพและป็ระสิทั่ธ์ภิาพ
การเร่ยนร้ข้องผ้้เร่ยน 

อยา่งไรก็ตาม จากสถานการณ์ก์ารแพรร่ะบาด
ของโควิิด–19 ท่ั่�เกิดข้�น กสศ. ได้ม่แผนการทั่ำางาน
เร่งด่วินเพ่�อช่วิยเห้ล่อในการเตร่ยมควิามพร้อม
และการร่บม่อก่บการแพร่ระบาดของโควิิด–19 
โดยเฉพาะน่กเร่ยนในครอบคร่วิท่ั่�ม่ฐานะยากจน
พเิศษ จำานวิน 7,993 คน ใน 282 โรงเรย่น ให้้ได้รบ่
การชว่ิยเห้ล่อในเบ่�องต้น ผ่านกลไกท่ั่�ม่การทั่ำางาน
ร่วิมก่นอย้่แล้วิได้ท่ั่นท่ั่ อาทิั่ เคร่�องม่อ/อุป็กรณ์์
การศ้กษาท่ั่�ช่วิยให้้เกิดการเร่ยนร้้ได้อย่างต่อเน่�อง 
เพ่�อชว่ิยลดควิามเส่�ยงของการห้ลุดออกจากระบบ
การศ้กษา และแบ่งเบาภาระของผ้้ป็กครองได้ 
อ่กทั่างห้น้�ง
2. การเปล้ี�ยนุแปล้งทุี�จะนุำาไปสูก่ารเปน็ุต้นุ้แบบ 

ข่อุงระบบการผู้ลิ้ต้แล้ะพัฒันุาครู
(1) เกิดแนวิทั่างการกำาห้นดนโยบายด้าน 

อ่ตรากำาล่งคนท่ั่�สอดคล้องก่บควิามต้องการและ
ควิามจำาเป็็นของแต่ละโรงเร่ยนให้้ได้มากท่ั่�สุด  
โดยทั่ำางานร่วิมก่บสำาน่กงานคณ์ะกรรมการ
การศ้กษาข่�นพ่�นฐาน (สพฐ.) และสำาน่กงาน
ข้าราชการคร้และบุคลากรทั่างการศ้กษา (กคศ.) 
เพ่�อเตร่ยมอ่ตราการบรรจุคร้สำาห้ร่บโครงการ 
คร้ร่ก(ษ์)ถิ�น ซ้ึ่�งน่กศ้กษาทุั่นรุ่นท่ั่� 1 จะสำาเร็จ 
การศ้กษาตามห้ล่กส้ตรในปี็การศ้กษา 2566 และ
จะได้ร่บการบรรจุเป็็นคร้ในโรงเร่ยนพ่�นท่ั่�ห้่างไกล
ในปี็ 2567

(2) เกิดการทั่ำางานเชิงรุกเพ่�อเตร่ยมควิาม
พร้อมให้้เป็็นสถาบ่นต้นแบบในการผลิตและ
พฒ่นาคร้ จากควิามรว่ิมม่อของสถาบ่นอุดมศ้กษา
ท่ั่�เข้ารว่ิมเป็็นสถาบน่ผลิตและพ่ฒนาคร้ในโครงการ
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3. การพััฒนุาคุณภาพัในุพัื� นุทีุ�ห่างไกล้ให้
มีความพัร้อุมเพัื� อุยกระดับคุณภาพัการ 
เรยีนุรูข้่อุงผูู้เ้รยีนุ
การพ่ฒนาโรงเร่ยนในพ่�นท่ั่�ห้่างไกล ซ้ึ่�งเป็็น 

โรงเร่ยนเป้็าห้มายป็ลายทั่างท่ั่�บ่ณ์ฑิ์ตคร้ร่ก(ษ์)ถิ�น 
จะไป็ทั่ำางานภายห้ล่งสำาเร็จการศ้กษา จำานวิน 
280 โรงเร่ยน ใน 4 ภ้มิภาค นอกจากจะเป็็นการ
เตร่ยมควิามพร้อมสำาห้ร่บการพ่ฒนาคร้รุ่นให้ม่
ท่ั่�จะกล่บมาทั่ำางานห้ล่งสำาเร็จการศ้กษาแล้วิ  
ย่งเป็็นการพ่ฒนาคร้ท่ั่�งโรงเร่ยนไป็พร้อมก่น 
โดยใช้โรงเร่ยนเป็็นฐาน เพ่�อให้้คร้เกิดการเร่ยนร้้ 
และพ่ฒนาตนเองร่วิมก่บเพ่�อนคร้ท่ั่�งโรงเร่ยน
โดยนำาการจ่ดกระบวินการชุมชนการเร่ยนร้้ 
เชงิวิิชาชพ่ (Professional Learning Community: 
PLC) มาเป็็นเคร่�องม่อท่ั่�สำาค่ญ จากการดำาเนินงาน
พบผลเชงิคณุ์ภาพในแต่ละด้าน ด่งน่�
• ด้านุผูู้้บริหารแล้ะครู พบว่ิา ม่การใช้ข้อม้ล

เพ่�อวิางแผนการทั่ำางาน คร้กล้าพ้ด กล้าคุย 
กล้าขอคำาป็ร้กษาระห้ว่ิางก่น ม่ควิามส่มพ่นธ์์
ท่ั่�ด่ระห้ว่ิางเพ่�อนคร้ และเกิดเคร่อข่ายผ้้นำา 
ทั่างการศ้กษาของกลุ่มโรงเรย่นในพ่�นท่ั่�ห้า่งไกล 
ท่ั่�ง 4 ภ้มิภาค

• ด้านุนัุกเรียนุ พบว่ิา ในปี็แรกของการทั่ำางาน
จะเป็็นการเก็บข้อม้ลของน่กเรย่นโดยเช่�อมโยง 
ก่บระบบเย่�ยมบ้านและค่ดกรองน่กเร่ยน
ยากจนผ่านระบบ iSEE และน่กเร่ยนส่วินห้น้�ง
ม่โอกาสได้ร่บการด้แลและพ่ฒนาเต็มตาม
ศ่กยภาพ

• ด้านุโรงเรียนุ พบว่ิา เริ�มม่เป้็าห้มายและ
แผนการพ่ฒนาท่ั่�ช่ดเจน ม่ระบบสารสนเทั่ศท่ั่�
ใชป้็ระโยชน์ ม่การทั่ำางานเป็็นท่ั่ม ม่กระบวินการ
ชุมชนการเร่ยนร้้เชิงวิิชาช่พอย่างต่อเน่�อง 
ท่ั่�งระบบออนไลน์และออฟไลน์ เพ่�อสร้าง 
เคร่อข่ายในการแลกเป็ล่�ยนเร่ยนร้้ เพ่�อการ
พฒ่นาโรงเร่ยนมากข้�น

• ด้านุผูู้้ปกครอุงแล้ะชุ่มช่นุ พบว่ิา ม่ต่�งแต่ 
การม่ส่วินร่วิมในการค้นห้า ค่ดกรอง และ 
ค่ดเล่อกผ้้ร่บทุั่น ทั่ำาให้้ผ้้ป็กครองและชุมชน
ให้้ควิามสนใจก่บโรงเร่ยน และม่ส่วินร่วิม 
ในการกำาห้นดเป้็าห้มายการพ่ฒนาโรงเร่ยน 
และสน่บสนุนกิจการของโรงเร่ยนมากข้�น

         กา้วต้อ่ไปี
มุ่งสร้างเคร่อข่ายการทั่ำางานร่วิมก่นผ่านการพ่ฒนากลไกการม่ส่วินร่วิมระห้ว่ิางน่กศ้กษาทุั่น  

เคร่อข่ายคณ์าจารย์สถาบ่นผลิตและพ่ฒนาคร้ และคร้ในโรงเร่ยนพ่�นท่ั่�ห้่างไกล เพ่�อกระตุ้นให้้เกิดพล่ง 
แห้่งการเร่ยนร้้ ควิบค่้ก่บการพ่ฒนาห้ล่กส้ตรการผลิตคร้ และต่อยอดองค์ควิามร้้ท่ั่�เกิดข้�นไป็ส้่การผลิต
นว่ิตกรรมสำาห้รบ่สรา้งการเป็ล่�ยนแป็ลงเชงิบวิกให้้ก่บโรงเรย่นในพ่�นท่ั่�ห้า่งไกลและชุมชน ได้สอดคล้องก่บ
ควิามต้องการ และม่ควิามห้ลากห้ลายตามบริบทั่ของแต่ละพ่�นท่ั่�
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“การพัฒนาครูให้เป็ีน

คลื่งัปัีญญาแห่งแดำนใต้”้

Extra Time กิจกรรมเสริมท่ั่กษะโดยใช้
ห้อพ่กเป็็นฐาน เกิดข้�นบนฐานควิามต้องการ 
ท่ั่�จะพ่ฒนาน่กศ้กษาคร้ท่ั่�งระบบให้้ม่จิตวิิญญาณ์
ควิามเป็็นคร้ในทุั่กมิติ ท่ั่�งควิามร้้ในเน่�อห้า การ 
จ่ดการเร่ยนร้้ คุณ์ล่กษณ์ะควิามเป็็นคร้ และควิาม 
ส่มพ่นธ์์ก่บชุมชน ท่ั่�งในและนอกห้้องเร่ยน และ 
ม่ควิามร้ใ้นการดแ้ลชว่ิยเห้ล่อเด็กท่ั่�ม่ควิามต้องการ
พิเศษเพ่�อการสร้างคร้เก่ง มุ่งเน้นให้้เป็็นคร้ท่ั่�ม่ 
อ่ตล่กษณ์์ตามบริบทั่ของพ่�นท่ั่�จ่งห้ว่ิดชายแดนใต้  
ภายใต้สถานการณ์์ควิามไม่ม่�นคงในพ่�นท่ั่� โดยม่ 

ห่้วิใจสำาค่ญค่อ การบ่มเพาะและการห้ล่อห้ลอม 
ควิามเป็็นคร้ให้้ก่บน่กศ้กษาต่�งแต่เริ�มแรก เพ่�อก้าวิ 
เข้าส้่การเป็็นน่กศ้กษาคร้ท่ั่�ม่ศ่กยภาพ โครงการน่� 
จ้งถ่อเป็็นห่้วิใจของการพ่ฒนาคร้ของมห้าวิิทั่ยาล่ย 

ราชภ่ฏิยะลา “คล่งปั็ญญาแห้ง่แดนใต้”
“โครงการครูรกั(ษ์)ถิิ่�นุ เปน็ุการสรา้งโอุกาส

ให้แก่นุักเรียนุด้อุยโอุกาสทุี�มุ่งมั�นุอุยากเป็นุครู 
แล้ะตั้�งใจกลั้บไปสอุนุหนุงัสอืุในุโรงเรยีนุภมูลิ้ำาเนุา 
บา้นุเกิดข่อุงต้นุเอุงได้อุยา่งแทุ้จรงิ”

Extra Time
กจิักรรมเสริมทักษะโดำยใช้่หอพักเป็ีนฐาน
เพ่�อพัฒนานักศึึกษาครูรัก(ษ์)ถิ�น
รุ่นท่� 1 ปีีการศึึกษา 2563
มหาวทิยาลื่ยัราช่ภัฏยะลื่า

“ถ้้าไม่่มี่โครงการนี้ี�หนูี้ก็คงไม่่ได้้เรยีนี้ต่่อเพราะอยู่ในี้พ้�นี้ทีี่�หา่งไกล  
พ่อแม่่ไม่่ม่ีเงินี้ส่่งให้เรียนี้ระดั้บปริญญาต่รี จนี้มี่ทีุ่นี้นี้ี�ก็ที่ำาให้มี่หวััง 
และสุ่ด้ท้ี่ายก็ได้้เดิ้นี้หนี้้าสู่่เป้าหม่ายทีี่�อยากกลับม่าเป็นี้ครูส่อนี้นี้้อง ๆ  
ในี้พ้�นี้ทีี่� พอมี่โอกาส่ได้้เรียนี้ก็ได้้ส่านี้ฝัันี้ของตั่วัเองให้เป็นี้จริง ได้้นี้ำา 
ควัาม่รู้นี้ี�ไปพัฒนี้าชุุม่ชุนี้ ไปพัฒนี้าโรงเรียนี้ ไปพัฒนี้าเด็้ก ๆ  ที่ำาให้เด็้ก
มี่ควัาม่รู้ม่ากข้�นี้ ชุุม่ชุนี้ของเราก็จะพัฒนี้าม่ากข้�นี้ ทีุ่นี้นี้ี�จ้งไม่่ใชุ่ได้้แค่ 
ตั่วัเราแต่่ได้้ทัี่�งหมู่บ่า้นี้ทัี่�งชุุม่ชุนี้”

มะห์สวาน่ กาซอ (มสั)
น่กศ้กษา คณ์ะครุศาสตร ์มรภ.ยะลา

ห้น้�งในน่กเรย่นทั่นุจากโครงการคร้รก่(ษ์)ถิ�น รุน่ท่ั่� 1

“ครูรัก(ษ์์)ถิ้�นี้ ไม่่ใชุ่แค่ส่อนี้หนี้ังส่้อ แต่่ต้่องเป็นี้นี้ักพัฒนี้าชุุม่ชุนี้
ด้้วัย ต่อนี้นี้ี�ก็ตั่�งใจเรยีนี้เพ้�อทีี่�จะได้้กลับไปเป็นี้ครูทีี่�ชุุม่ชุนี้ตั่วัเอง ที่ำาหน้ี้าทีี่�
ตั่วัเองให้ดี้ทีี่�สุ่ด้ ส่ม่กับทีี่�เขาเรียกเราว่ัาเป็นี้ตั่วัแที่นี้ของหมู่่บ้านี้ มี่อะไร 
ก็จะพยายาม่อัพเด้ที่ เรียนี้การพัฒนี้าชุุม่ชุนี้เพ้�อกลับไปพัฒนี้านี้้อง ๆ  
ของเราในี้ชุุม่ชุนี้”

อนิทริา สุขใจั (อนิ)
น่กศ้กษา คณ์ะศ้กษาศาสตร ์มช.

ห้น้�งในน่กเรย่นทั่นุจากโครงการคร้รก่(ษ์)ถิ�น รุน่ท่ั่� 1
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โครงการพัฒนาทักษะแรงงาน 
ท่�ขาดำแคลื่นทนุทรัพยแ์ลื่ะด้ำอยโอกาส 
ท่�ใช้่ชุ่มช่นเป็ีนฐาน6
กลืุ่ม่เป้ีาหมาย: ผู้้�ขาดแค์ลนทนุทรัพัยห์ร้อด�อยโอกาส 

ท่�ต�องการพัฒันาทักษะแรงงาน

โครงการดำาเนินงานเพ่� อสร้างโอกาส  
สร้างงาน สร้างชุมชนให้้แก่กลุ่มเป้็าห้มาย
ป็ระชากรว่ิยแรงงานท่ั่�เป็็นผ้้ขาดแคลนทั่นุทั่รพ่ย ์
และผ้้ด้อยโอกาส และได้ร่บผลกระทั่บจาก 
การแพรร่ะบาดของโควิิด–19 ท่ั่�งน่� การใช้ชุมชน
เป็็นฐานเป็็นกระบวินการเพ่�อสร้างให้้เกิดการ 
ยกระด่บการป็ระกอบอาช่พท่ั่�ตอบโจทั่ย์ท้ั่องถิ�น
และควิามต้องการของตลาดแรงงาน 

       แนวคิดำ
ปั็จจุบ่น ป็ระเทั่ศไทั่ยกำาล่งเผชิญห้น้าก่บ 

สถานการณ์ก์ารแพรร่ะบาดของโควิิด–19 กล่าวิค่อ  
ป็ระเทั่ศไทั่ยกำาล่งเผชิญก่บการเป็ล่�ยนแป็ลง 
ใน 2 บรบิทั่ ค่อ 

1. การเป็ล่�ยนแป็ลงทั่างเศรษฐกิจของไทั่ยซึ่้�ง 
อย้ใ่นชว่ิงเป็ล่�ยนผ่านจากยุค 3.0 ไป็ส้ ่4.0 

2. การเผชิญก่บการแพร่ระบาดของโควิิด–19 
ซึ่้�งส่งผลกระทั่บต่อป็ระชากรว่ิยแรงงาน
อย่างรุนแรง และม่ควิามเส่�ยงส้งในการ 
ถ้กเลิกจ้าง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานไรฝี้่ม่อ 
โครงการเล็งเห็้นถ้งควิามสำาค่ญของการ 

สง่เสริม สน่บสนุน และให้้ควิามชว่ิยเห้ล่อป็ระชากร
ว่ิยแรงงานท่ั่� เป็็นผ้้ขาดแคลนทุั่นทั่ร่พย์และ 
ผ้้ด้อยโอกาส ให้้ม่ควิามร้้ควิามสามารถในการ
ป็ระกอบอาช่พตามควิามถน่ดและตามศ่กยภาพ
ของตน ป็ระกอบก่บนโยบายด้านการพ่ฒนา
ทั่ร่พยากรมนุษย์ของร่ฐบาล และด้านการ
สร้างโอกาสควิามเสมอภาคทั่างส่งคมตามแผน 
ยุทั่ธ์ศาสตร์ชาติ 20 ปี็ โดยโครงการจะช่วิย 
ลดปั็ญห้าในทั่างส่งคมของป็ระชากรว่ิยแรงงาน 
ม่การวิางระบบการพ่ฒนาท่ั่กษะแรงงาน เพ่�อให้้ 

สอดคล้องก่บควิามต้องการ ควิามถน่ด และ 
เช่�อมโยงก่บการข่บเคล่�อนเศรษฐกิจระด่บชุมชน
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          วธ่ิดำำาเนินงาน
ส่งเสริมโอกาสในการพ่ฒนาท่ั่กษะแรงงาน

ให้้แก่กลุ่มเป้็าห้มายโดยใช้ชุมชนเป็็นฐาน เพ่�อให้้ 
ชุมชนสามารถยกระด่บการป็ระกอบอาช่พ 
และพ่ฒนานว่ิตกรรมในธุ์รกิจระด่บชุมชน โดย 
โครงการได้ป็ระเมินผลการทั่ำางานท่ั่�งเชิงป็ริมาณ์
และคุณ์ภาพ เพ่�อค้นห้าต้นแบบของโครงการ 
ท่ั่�จะก่อให้้เกิดการส่งเคราะห์้บทั่เร่ยนสำาห้ร่บ 
การแลกเป็ล่�ยนเร่ยนร้้ก่บห้น่วิยงานท่ั่�งภาคร่ฐ 
และท้ั่องถิ�น และจ่ดทั่ำาเป็็นบทั่เร่ยนสาธ์ารณ์ะเพ่�อ
เสนอต่อห้นว่ิยงานในระด่บนโยบาย

       เป้ีาหมาย
1. พ่ฒนาท่ั่กษะแรงงานให้้แก่กลุ่มป็ระชากร

ว่ิยแรงงานท่ั่�เป็็นผ้้ขาดแคลนทัุ่นทั่ร่พย์และ 
ผ้้ด้อยโอกาส ห้ร่อผ้้ท่ั่�ได้ร่บผลกระทั่บจากการ
แพรร่ะบาดของโควิิด–19 จำานวิน 10,000 คน

2. สง่เสริม สน่บสนุน และชว่ิยเห้ล่อกลุ่มป็ระชากร 
ว่ิยแรงงานท่ั่�เป็็นผ้้ขาดแคลนทัุ่นทั่ร่พย์และ 
ผ้้ด้อยโอกาส ห้ร่อผ้้ท่ั่�ได้ร่บผลกระทั่บจาก 
การแพรร่ะบาดของโควิิด–19 ให้้ผา่นพน้ภาวิะ
วิิกฤต โดยการยกระด่บท่ั่กษะและส่งเสริม 
ให้้เกิดการวิางแผนการป็ระกอบอาช่พและ 
ม่รายได้เล่�ยงตนเอง

3. วิิจ่ยและพ่ฒนาร้ป็แบบการพ่ฒนาท่ั่กษะ
กลุ่มป็ระชากรว่ิยแรงงานท่ั่�เป็็นผ้้ขาดแคลน 

ทัุ่นทั่ร่พย์และผ้้ด้อยโอกาส ในท่ั่กษะด้านท่ั่�
ตลาดแรงงานต้องการ และเป็็นสว่ินห้น้�งในการ 
ส่งเสริมการสร้างโอกาสการป็ระกอบอาช่พ 
ให้้แก่ผ้้ท่ั่�ได้ร่บผลกระทั่บจากการแพร่ระบาด
ของโควิิด–19 และเป็็นการค้นห้านว่ิตกรรม
ชุมชนท่ั่�เสริมสร้างข่ดควิามสามารถของกลุ่ม
เป้็าห้มาย และชุมชนให้้สามารถพ้�งพาตนเอง
ได้เพ่�อนำาไป็ส้ก่ารพฒ่นาท่ั่�ย่�งย่น
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            ผู้ลื่การดำำาเนินงาน
1. ป็ระชากรว่ิยแรงงานท่ั่� เ ป็็นผ้้ขาดแคลน 

ทัุ่นทั่ร่พย์และผ้้ด้อยโอกาส ห้ร่อผ้้ท่ั่�ได้ร่บ 
ผลกระทั่บจากการแพร่ระบาดของโควิิด–19 
ได้ร่บการพ่ฒนาท่ั่กษะอาช่พและม่แผนการ
ป็ระกอบอาช่พเป็็นผ้้ป็ระกอบการขนาดย่อม
ห้ร่อแรงงานฝ่ีม่อในชุมชน จำานวิน 9,056 คน 
เกิดควิามร่วิมม่อระห้ว่ิางห้น่วิยพ่ฒนาอาช่พ 
จำานวิน 129 โครงการ ครอบคลุม 51 จ่งห้ว่ิด 
ใน 6 ภ้มิภาค 

2. พ่ฒนาห้ล่กส้ตรการยกระด่บการป็ระกอบ
อาช่พท่ั่�ใช้ชุมชนเป็็นฐาน ตามกลุ่มอาช่พ 
ท่ั่�ตอบโจทั่ย์ท้ั่องถิ�น และควิามต้องการของ
ตลาดแรงงาน นำาไป็ส้่การเป็็นผ้้ป็ระกอบการ
และแรงงานฝี่ม่อในชุมชน จำานวิน 50 ห้ล่กส้ตร

3. ควิามร่วิมม่อทั่างวิิชาการก่บมห้าวิิทั่ยาล่ย 
แม่โจ้ ในการพ่ฒนากลไกห้นุนเสริมระด่บ
ภ้มิภาค ม่เคร่�องม่อและชุดควิามร้้เพ่�อเตร่ยม 
ค วิ า ม พ ร้ อ ม ใ ห้้ ก่ บ ห้ น่ วิ ย พ่ ฒ น า อ า ช่ พ  
ให้้สามารถวิิเคราะห์้ทั่นุชุมชน เพ่�อการพฒ่นา 
ท่ั่กษะอาช่พท่ั่�สอดคล้องก่บทัุ่นชุมชนและ 
ควิามต้องการของกลุ่มเป้็าห้มาย รวิมถ้งการ
ส่งเสริมท่ั่กษะในศตวิรรษท่ั่� 21 ตลอดจน 
การบรหิ้ารห้น่�สนิและเศรษฐศาสตร์ครว่ิเรอ่น

4. ควิามร่วิมม่อก่บองค์กรภาคป็ระชาส่งคม และ
องค์การแรงงานระห้ว่ิางป็ระเทั่ศ (ILO) ในการ
พ่ฒนาเคร่�องม่อและชุดควิามร้้ เพ่�อเตร่ยม
ควิามพร้อมให้้ก่บห้น่วิยพ่ฒนาอาช่พ สำาห้ร่บ
การพ่ฒนาให้้เกิดห้ล่กส้ตรการยกระด่บการ
ป็ระกอบอาช่พท่ั่�ใช้ชุมชนเป็็นฐาน ตามกลุ่ม
อาช่พท่ั่�ตอบโจทั่ย์ท้ั่องถิ�น และควิามต้องการ
ของตลาดแรงงาน

5. เคร่อข่ายคนรุ่นให้ม่ท่ั่� เข้ามาม่บทั่บาทั่ใน
การร่วิมพ่ฒนาการป็ระกอบอาช่พชุมชน  
และม่การเช่� อมโยงเคร่อข่ายเพ่� อให้้เกิด 
ควิามย่�งย่น 

6. นว่ิตกรรมการพ่ฒนาอาช่พและชุมชนใน 
ร้ป็แบบต่าง ๆ จำานวิน 100 ชิ�น เช่น ร้ป็แบบ
การพ่ฒนาท่ั่กษะช่วิิตและส่งเสริมการเป็็น 
ผ้้ป็ระกอบการให้้แก่กลุ่มเป้็าห้มายเป็ราะบาง 
การรวิมกลุ่มท่ั่�สามารถพ่ฒนาเป็็นวิิสาห้กิจ
ชุมชน การยกระด่บผลิตภ่ณ์ฑ์์ให้้ม่ม้ลค่าส้ง
ผา่นการใช้เทั่คโนโลย่ออนไลน์ เป็็นต้น

แผนท่ั่�ทั่นุพฒ่นาอาชพ่ 
ท่ั่�ใชชุ้มชนเป็็นฐาน

https://csr.eef.or.th/ 
commubased-map/
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กลุ่มคนว่ิยใสภายใต้การสน่บสนุนของ กสศ.  
ให้้ควิามช่วิยเห้ล่อกลุ่มพอ่แม่ว่ิยรุน่ในอำาเภอสารภ่ 
จ่งห้ว่ิดเช่ยงให้ม่ อายุ 13 – 24 ปี็ จำานวิน 50 คน 
เป้็าป็ระสงค์ของโครงการ ค่อ การด้งศ่กยภาพ
ของพ่อแม่ว่ิยรุ่นเห้ล่าน่�ให้้สามารถป็ระกอบอาช่พ 
ท่ั่�สามารถเล่�ยงด้ต่วิเองและบุตรของพวิกเขา
ได้อย่างม่คุณ์ภาพ พร้อมไป็ก่บการสร้างควิาม
ภาคภ้มิใจในช่วิิต แก้ปั็ญห้าครอบคร่วิและส่งคม
ได้อย่างย่�งย่น จากข้อม้ลของสำาน่กอนาม่ย 
การเจริญพ่นธุ์์ใน พ.ศ. 2561 พบว่ิา สถานะของ 
ว่ิยรุ่นช่วิงก่อนต่�งครรภ์ร้อยละ 38 เป็็นน่กเร่ยน  

น่กศ้กษา และพบว่ิาเม่�อม่การต่�งครรภ์จนคลอด
แล้วิ กว่ิา 1 ใน 3 จากจำานวินน่�นม่การห้ยุดเร่ยน 
ห้รอ่ลาออก ทั่ำาให้้ต้องห้ลดุออกจากระบบการศ้กษา 
ไป็โดยป็ริยาย กสศ. จ้งได้ดำาเนินการค้นห้า จ่ดทั่ำา
ฐานข้อม้ลระด่บอำาเภอ ให้้การด้แลให้้คำาป็ร้กษา
ป็ร่บสภาพจิตใจและฝึ่กท่ั่กษะอาช่พ จนห้ลาย
ครอบคร่วิสามารถเป็็นผ้้ป็ระกอบการขนาดเล็ก 
ผ่านกระบวินการพ่ฒนาท่ั่กษะด้านการป็ระกอบ
อาช่พต่�งแต่ต้นนำาจนถ้งป็ลายนำา รวิมถ้งการ 
ชว่ิยแก้ไขปั็ญห้าครอบคร่วิ

สานฝััน สร้างอนาคต้ให้
พ่อแมว่ยัใส
กา้วสู่การเป็ีน 
ผูู้ป้ีระกอบัการขนาดำเล็ื่ก



กองทุนุเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษา
รายงานประจำำาปี 256362

         กา้วต้อ่ไปี
1. สนัุบสนุุนุทุุนุ เช่�อมพ่นธ์มิตรการทั่ำางานให้ม ่

โดยทั่ำางานร่วิมก่บภาค่ท่ั่�ม่ควิามเช่�ยวิชาญ
และสามารถช่วิยเห้ล่อกลุ่มเป้็าห้มายมาร่วิม
ดำาเนินงานมากข้�น เช่น เคร่อข่ายผ้้พิการ  
ภาคเอกชน ภาคท้ั่องถิ�น บ่ณ์ฑิ์ตรุ่นให้ม ่ 
กลุ่มธุ์รกิจเพ่�อส่งคม (Social Enterprise: SE) 
เป็็นต้น 

2. ข่ยายฐานุกลุ้่มเป้าหมายเดิม เป็็นการขยาย
ฐานกลุ่มป็ระชากรว่ิยแรงงานท่ั่�ขาดแคลน

ทัุ่นทั่ร่พย์ห้ร่อด้อยโอกาส ให้้ครอบคลุมถ้ง
กลุ่มป็ระชากรท่ั่�ได้ร่บผลกระทั่บท่ั่�งทั่างตรง
และทั่างอ้อมจากสภาวิะเศรษฐกิจเน่�องจาก 
การแพร่ระบาดของโควิิด–19 และดิจิท่ั่ล
ดิสรป่็ช่�น (Digital Disruption)

3. การต่้อุยอุดแล้ะการใช่้นุวัต้กรรม ให้้ควิาม
สำาค่ญก่บการเช่�อมโยงชุมชนก่บฐานข้อม้ล 
ควิามร้ ้การสรา้งสรรค์ และเทั่คโนโลย่ท่ั่�ท่ั่นสม่ย  
โดยสามารถอย้่ในร้ป็กิจกรรม กระบวินการ  
และสินค้าห้ร่อบริการ ท่ั่� เป็็นป็ระโยชน์  
ตอบสนองต่อควิามต้องการของชุมชนและ 
ยกระด่บการป็ระกอบอาช่พได้อย่างย่�งย่นใน
ร้ป็แบบ Community and Innovation Based 
ซึ่้�งเป็็นการใช้เทั่คโนโลย่ในการเช่�อมโยงก่บ

นอกชุมชน การพ่ฒนาเคร่อข่ายการทั่ำางาน 
และการใชอ่้ตล่กษณ์ข์องชุมชนเป็็นจุดขาย

4. การติ้ดต้าม ประเมินุ แล้ะถิ่อุดความรู้ เพ่�อ
เป็็นองค์ควิามร้ใ้นการพฒ่นาท่ั่กษะ สมรรถนะ 
ท่ั่ศนคติ รวิมถ้งเป็็นแนวิทั่างในการขยายผล 
ท่ั่�ม่ป็ระสทิั่ธ์ภิาพและย่�งย่น
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พัฒนาอาช่่พ 
ให้แก่ผูู้ด้ำอ้ยโอกาส 
ท่�ใช้่ทนุชุ่มช่นเป็ีนฐาน
จัากผู้ลื่ติ้ภณั์ฑ์ ์
เกษต้รอินทร่ย ์
คณุ์ภาพสูง

กลุ้่มเกษต้รกรทีุ�ไม่มีพัื� นุทีุ�ทุำากินุ กลุ่้ม 
ผูู้้ด้อุยโอุกาส ผูู้้สูงอุายุ คนุพัิการ แล้ะกลุ่้มเด็ก 
แล้ะเยาวช่นุนุอุกระบบทีุ�หนุุนุโดย อุบต้. หนุอุงสนิุทุ  
จังหวัดสุรินุทุร์ สามารถเกิดการรวิมกลุ่มเป็็น  
“สหกรณ์การเกษต้รพัืช่ผู้ักอิุนุทุรีย์หนุอุงสนิุทุ  
จำากัด” ท่ั่�ผลิตผลิตภ่ณ์ฑ์์เกษตรอินทั่รย่ค์ณุ์ภาพสง้ 
ได้ต่อเน่�องสมำาเสมอ และสามารถส่งไป็จำาห้น่าย 
ในร้าน ท็ั่อป็ส์ มาร์เก็ต (Tops Market) และ 
ศ้นย์ค้าส่งแม็คโคร (Makro) ได้ ภายใต้แบรนด์ 
“หนุอุงสนิุทุ” ทั่ำาให้้เกิดการสร้างงานสร้างอาช่พ 
ทั่ำาให้้กลุ่มเป้็าห้มายม่ควิามร้้และม่รายได้ท่ั่�ย่�งย่น 

โดยม่เกษตรกร ป็ราชญ์ชุมชน ท่ั่�ม่ป็ระสบการณ์์
ในจ่งห้ว่ิดสุรินทั่ร์เข้ามาเป็็นพ่�เล่�ยงการทั่ำาเกษตร- 
อินทั่ร่ย์ และสน่บสนุนปั็จจ่ยการผลิต และเม่�อ 
ได้ร่บผลกระทั่บจากการแพรร่ะบาดของโควิิด–19  
โครงการได้ป็ร่บกลยุทั่ธ์์เป็็นการบริการส่งถ้งบ้าน 
และได้วิางแผนสร้างตลาดออนไลน์เพ่� อเป็็น 
ชอ่งทั่างห้ล่กในอนาคตต่อไป็

เร่�องเล่าจากชุมชนส้อ่าชพ่
https://www.eef.or.th/ 

communities/



กองทุนุเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษา
รายงานประจำำาปี 256364

โครงการสนับัสนุนการพัฒนาครู 
แลื่ะเดำก็นอกระบับัการศึึกษา7
กลืุ่ม่เป้ีาหมาย: ค์ร้นอกระบบการศึกษา และ 

เดก็และเยาวิชินนอกระบบการศึกษา

ดำาเนินงานโดยการสน่บสนุนเคร่อข่ายเพ่�อ
ให้้เกิดการพ่ฒนาคร้ ให้้สามารถจ่ดกระบวินการ
เร่ยนร้้ท่ั่�ม่ป็ระสิทั่ธ์ภิาพและเห้มาะสมก่บผ้้เร่ยนท่ั่�
เป็็นเด็กและเยาวิชนนอกระบบการศ้กษา เพ่�อให้้
ผ้้เร่ยนม่ท่ั่กษะในการดำาเนินช่วิิตและได้ร่บโอกาส
ในการฝึ่กท่ั่กษะอาช่พท่ั่�สอดคล้องก่บควิามถน่ด  
ม่คุณ์ล่กษณ์ะและอุป็นิส่ยท่ั่�พ้งป็ระสงค์ รวิมถ้ง 
การชว่ิยเห้ล่อบรรเทั่าควิามเด่อดรอ้นท่ั่�เกิดข้�นจาก
การแพรร่ะบาดของโควิิด–19

       แนวคิดำ
ก า ร ส น่บ ส นุน ก า ร พ่ ฒ น า ค ร้แ ล ะ เ ด็ก 

นอกระบบการศ้กษา เป็็นการสน่บสนุนทัุ่น 
ช่วิยเห้ล่อกลุ่มเป้็าห้มายโดยการเป็ิดร่บข้อเสนอ
โครงการคุณ์ภาพ (competitive grant) สำาห้ร่บ
ภาค่เคร่อข่ายท่ั่�กำา ล่งด้แลเด็กและเยาวิชน 
นอกระบบการศ้กษา เพ่�อให้้เด็กและเยาวิชน 
นอกระบบการศ้กษาได้ร่บการด้แลอย่างเห้มาะสม 
ในสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิิด–19  
และม่โอกาสเขา้รบ่การเรย่นร้ไ้ด้ตามศ่กยภาพและ
ควิามต้องการ และเพิ�มศ่กยภาพคร้และบุคลากร
ทั่างการศ้กษาผ้้ด้แลเด็กและเยาวิชนนอกระบบ
การศ้กษาให้้ม่ควิามร้้ควิามสามารถในการจ่ด 
กระบวินการเร่ยนร้้ได้อย่างม่คุณ์ภาพ รวิมถ้ง  
การพ่ฒนาเคร่อข่ายการเร่ยนร้้และระดมควิาม 
ร่วิมม่อจากห้น่วิยงานท่ั่�เก่�ยวิข้องในการสน่บสนุน
การพ่ฒนาคุณ์ภาพการเร่ยนร้้และคุณ์ภาพช่วิิต
ของเด็กและเยาวิชนนอกระบบการศ้กษา 

64
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          วธ่ิดำำาเนินงาน
1. ช่่วยเหลื้อุเ ด็กแล้ะเยาวช่นุนุอุกระบบ 

ก า ร ศึก ษ า ทีุ� ไ ด้ รับ ผู้ ล้ ก ร ะ ทุ บ จ า ก ก า ร 
แพัร่ระบาดข่อุงโควิด–19 ในระยะเวิลา  
4 – 6 เด่อนแรกของโครงการดำาเนินงาน
โดยเน้นให้้คร้สามารถออกแบบและบริห้าร
จ่ดการเพ่� อช่วิยเห้ล่อและบรรเทั่าควิาม 
เด่อดร้อนท่ั่�เกิดข้�นจากการแพร่ระบาดของ 
โควิิด–19 ตามแนวิทั่างห้รอ่วิิธ์ก่ารท่ั่�เห้มาะสม 
ก่บกลุ่มเป้็าห้มาย เช่น จ่ดสรรค่าอาห้าร  
ค่ายารก่ษาโรค สง่เสริมท่ั่กษะการดแ้ลสุขภาพ  
(COVID–19 Literacy) เป็็นต้น เพ่�อให้้กลุ่ม- 
เป้็าห้มายเข้าส้่วิิถ่สุขภาพและสิ�งแวิดล้อม 
ท่ั่�ด่ และเตร่ยมควิามพร้อมทั่างร่างกายและ
จิตใจสำาห้รบ่การเรย่นร้ ้ซ้ึ่�งเป็็นแผนการพฒ่นา
กลุ่มเป้็าห้มายในระยะต่อไป็ของโครงการ

2. จัดการเรียนุรู้ทีุ�เหมาะสม เพ่� อสน่บสนุน
ให้้คร้สามารถจ่ดกระบวินการเร่ยนร้้ท่ั่� ม่
ป็ระสิทั่ธ์ิภาพได้เห้มาะสมก่บกลุ่มผ้้เร่ยน 
มากท่ั่�สุดตามสิทั่ธ์ิการเร่ยนร้้ ข่�นพ่� นฐาน  
โดยเฉพาะท่ั่กษะพ่�นฐานท่ั่�จำาเป็็นต่อการ 
เร่ยนร้้ในอนาคต เช่น การอ่าน การเข่ยน 
การคิดคำานวิณ์พ่�นฐาน และการคิดวิิเคราะห์้  
เพ่�อเตร่ยมควิามพร้อมในการศ้กษาต่อได้ 
เม่�อม่โอกาสกล่บเขา้ส้ร่ะบบการศ้กษา 

3. สนัุบสนุุนุใหค้รูจัดกระบวนุการพัฒันุาผูู้้เรยีนุ 
ให้มีทัุกษะในุการดำาเนิุนุช่ีวิต้ มีคุณลั้กษณะ 
แล้ะอุุปนิุสัยทีุ�พัึงประสงค์ ซึ่้�งเป็็นการสร้าง 
ภ้มิคุ้มก่นจากปั็จจ่ยเส่�ยงและอบายมุขต่าง ๆ 
เช่น สุรา ยาเสพติด การพน่น การล่วิงละเมิด 
ทั่างเพศ วุิฒิภาวิะทั่างอารมณ์์ และควิาม
สามารถในการป็ร่บต่วิตามสถานการณ์ ์
การเป็ล่�ยนแป็ลงของส่งคม ตลอดจนการเป็็น 
พลเม่องด่ของส่งคม 

4. สนัุบสนุุนุให้ครูจัดกระบวนุการพััฒนุาทัุกษะ
อุาช่พีัใหแ้ก่ผูู้เ้รยีนุ ท่ั่�สอดคล้องก่บควิามถน่ด
และควิามต้องการของผ้้เร่ยน รวิมถ้งการฝึ่ก
ให้้ผ้้เร่ยนม่ท่ั่กษะในการส่�อสารและท่ั่กษะ 
ในการทั่ำางานรว่ิมก่บผ้้อ่�น โดยม่โอกาสทั่ดลอง
ทั่ำางานในสถานท่ั่�จริง ซ้ึ่�งโครงการได้พ่ฒนา
ควิามร่วิมม่อระห้ว่ิางสถานศ้กษาก่บสถาน 
ป็ระกอบการ องค์กรป็กครองส่วินท้ั่องถิ�น 
องค์กรในชุมชน ห้ร่อห้น่วิยงานอ่�นท่ั่�เก่�ยวิข้อง  
เพ่� อนำาไป็ส้่กระบวินการช่วิยเห้ล่อกลุ่ม- 
เป้็าห้มายในระยะต่อไป็

       เป้ีาหมาย
1. กลุ้่มครูนุอุกระบบการศึกษา ซ้ึ่�งทั่ำาห้น้าท่ั่�

ให้้การศ้กษา ให้้ควิามร้้ ให้้กำาล่งใจ และช่วิย
แก้ปั็ญห้าช่วิิตของเป้็าห้มายท่ั่�เป็็นเด็กและ
เยาวิชนนอกระบบการศ้กษา รวิมถ้งจ่ด
กระบวินการเร่ยนร้้เพ่�อพ่ฒนากลุ่มเป้็าห้มาย 
ตามศ่กยภาพและสอดคล้องก่บสถานการณ์์
และปั็ญห้าท่ั่�เกิดข้�นจริง 

2. กลุ่้มเด็กแล้ะเยาวช่นุนุอุกระบบการศึกษา  
อุายุ 2 – 25 ป ีทีุ�ข่าดทุนุุทุรพััยห์รอืุด้อุยโอุกาส  
ซึ่้� ง ปั็จจุบ่นไม่ ไ ด้ เข้าร่บการศ้กษาอย้่ ใน
สถานศ้กษาห้ร่อห้น่วิยงานอ่�น ๆ ท่ั่�ได้ร่บ 
เงินอุดห้นุนด้านการศ้กษาจากรฐ่บาล
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            ผู้ลื่การดำำาเนินงาน
 ในปี็งบป็ระมาณ์ 2563 กสศ. ได้สน่บสนุน

ทัุ่นโครงการให้้ก่บองค์กรและเคร่อข่าย จำานวิน 
66 โครงการ ครอบคลุมพ่�นท่ั่�การดำาเนินงาน 
ใน 74 จ่งห้ว่ิด โดยโครงการเริ�มต้นให้้ทั่นุสน่บสนุน 
ในเด่อนกรกฎาคม – ก่นยายน 2563 ซ้ึ่�งเป็็นช่วิง
การแพรร่ะบาดของโควิิด–19 ในการดำาเนินงานจ้ง 
เน้นการช่วิยเห้ล่อกลุ่มเป้็าห้มายท่ั่�ได้รบ่ผลกระทั่บ
อย่างใกล้ชิด รวิมถ้งการเก็บรวิบรวิมข้อม้ลสำาค่ญ
ในมิติต่าง ๆ เพ่�อจ่ดทั่ำาฐานข้อม้ลและวิางรากฐาน
การทั่ำางาน เพ่�อให้้เกิดภาค่เคร่อข่ายการทั่ำางาน 
ในระยะยาวิ จากข้อม้ลท่ั่�รวิบรวิมได้พบสภาพ
ปั็ญห้าของเด็กและเยาวิชนนอกระบบการศ้กษา 
ซึ่้�งสามารถสรุป็ได้เป็็น 4 ด้าน ด่งน่�
1. ผู้ล้กระทุบด้านุเศรษฐกิจปากทุ้อุง พ่อแม่

ห้ร่อผ้้ห้ารายได้ห้ล่กของครอบคร่วิถ้กเลิกจ้าง 
จากผลกระทั่บของการแพร่ระบาดของ 
โควิิด–19 ทั่ำาให้้ขาดรายได้ และเกิดภาวิะ 
ทั่พุโภชนาการในเด็กและเยาวิชนในครอบครว่ิ

ท่ั่�ยากจนห้รอ่อาศ่ยอย้ใ่นชุมชนห่้างไกล รวิมถ้ง
ปั็ญห้าควิามเคร่ยดภายในครอบคร่วิ ซ้ึ่�งอาจ 
สง่ผลต่อการใชค้วิามรุนแรงในครอบคร่วิ

2. ผู้ล้กระทุบด้านุสังคมแล้ะความสัมพัันุธ์ในุ
ชุ่มช่นุ การปิ็ดชุมชนห้ร่อมาตรการล็อกดาวิน์  
ส่งผลให้้กิจกรรมส่มพ่นธ์์ต่าง ๆ ในครอบคร่วิ
และชุมชนเกิดการห้ยุดชะง่ก ท่ั่�งกิจกรรมทั่าง
ว่ิฒนธ์รรมป็ระเพณ์แ่ละกิจกรรมทั่างเศรษฐกิจ
ท่ั่�สำาค่ญ 

3. ผู้ล้กระทุบด้านุพััฒนุาการข่อุงเด็กแล้ะ
เยาวช่นุ ในช่วิงการป็ิดชุมชน เด็กไม่ได้ 
ออกมารวิมต่วิก่นเล่นสนุกตามว่ิย เกิดปั็ญห้า
เด็กติดเกม ปั็ญห้าจากการเข้าถ้งแห้ล่งเร่ยนร้้
ในชุมชน

4. ผู้ล้กระทุบต่้อุการดำาเนิุนุโครงการ การ
จ่ดกิจกรรมตามโครงการต้องป็ร่บเป็ล่�ยน 
วิิธ์ก่าร และร้ป็แบบให้้สอดคล้องก่บมาตรการ
ป้็องก่นการแพรร่ะบาดของโควิิด–19

         กา้วต้อ่ไปี
การสน่บสนุนการพ่ฒนาคร้และเด็กนอกระบบการศ้กษา จำาเป็็นต้องใช้ระยะเวิลาในการดำาเนินงาน 

เพ่�อศ้กษาห้าร้ป็แบบและกระบวินการในการพ่ฒนากลุ่มเป้็าห้มายท่ั่�ม่ป็ระสิทั่ธ์ิภาพ นำาไป็ส้่ต้นแบบ 
ในการทั่ำางาน เพ่�อเป็็นแนวิทั่างในการสน่บสนุนทุั่นโครงการในระยะต่อไป็ รวิมถ้งควิามมุ่งห้ว่ิงในการลด 
ควิามเห้ล่�อมลำาให้้แก่กลุ่มเป้็าห้มายเด็กและเยาวิชนนอกระบบการศ้กษา 
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ม้ลนิธ์ิพระมห้าไถ่ เป็็นองค์กรท่ั่�ด้แล 
เด็กพิการนอกระบบการศ้กษาซ้ึ่�งขาดโอกาส
ทั่างการศ้กษาห้ร่อม่คุณ์สมบ่ติไม่อย้่ในเกณ์ฑ์์ท่ั่�จะ
ได้ร่บการศ้กษาตามระบบป็กติ โดยม่เด็กพิการ
นอกระบบการศ้กษาอย้่ภายใต้การด้แล จำานวิน 
178 คน คร้ท่ั่�ด้แลเด็กพิการนอกระบบการศ้กษา 
จำานวิน 86 คน ม้ลนิธ์ิม่การจ่ดการศ้กษาท่ั่�ใช้
ห้ล่กการเร่ยนร้้ผ่านการลงม่อทั่ำา (learning by  
doing) และการเร่ยนร้้ผ่านการบริการชุมชน  

(service learning) โดยนำาควิามร้้ท่ั่�ได้ไป็ช่วิยคน 
ในชุมชน นอกจากน่�ย่งม่การสร้างเคร่อข่าย  
(networking) และการเป็็นหุ้้นสว่ิน (partnership)  
ในการพ่ฒนาผ้้เร่ยนร่วิมก่น โดยส่งเสริมให้้คร้ 
จากสถานป็ระกอบการท่ั่�ม่ควิามเช่�ยวิชาญเฉพาะ 
มาสอนผ้้เ ร่ยน และม่การส่ง ต่อให้้ ผ้้ เร่ยน 
ไป็ฝึ่กงานในสถานป็ระกอบการ และส่งเสริม 
ให้้เข้าทั่ำางานในสถานป็ระกอบการท่ั่�ได้ฝึ่กงาน 
เม่�อสำาเร็จการศ้กษา

พัฒนาทกัษะอาช่่พสู่การมง่านทำาของคนพิการ
ในสถานการณ์์การแพร่ระบัาดำของโควดิำ–19
มลูื่นิธิพระมหาไถเ่พ่�อการพัฒนาคนพิการ  จังัหวดัำช่ลื่บุัร่



กองทุนุเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษา
รายงานประจำำาปี 256368

โครงการพัฒนาครูแลื่ะโรงเร่ยน 
เพ่�อยกระดำบััคณุ์ภาพการศึึกษา 
อยา่งต้อ่เน่�อง (TSQP)8
กลืุ่ม่เป้ีาหมาย: ค์ร้และบุค์ลากรทางการศึกษา นักเร่ยน 

ในโรงเร่ยนและสถิ่านศึกษาเป้าหมาย 
และโรงเร่ยนขนาดกลาง

การพ่ฒนาคุณ์ภาพคร้และสถานศ้กษา 
เป็็นการพ่ฒนาในห้ลายมิติท่ั่�เก่�ยวิเน่�องก่น ท่ั่�งมิติ

ด้านคร้ โรงเร่ยนห้ร่อสถานศ้กษา และร้ป็แบบ
การเร่ยนการสอน โดย กสศ. ได้ดำาเนินโครงการ
เพ่� อพ่ฒนาคุณ์ภาพคร้และสถานศ้กษาแบบ 
องค์รวิม เพ่�อให้้คร้ โรงเร่ยนห้ร่อสถานศ้กษา 
สามารถพ่ฒนาตนเองได้ในระยะยาวิ และใน
ปี็งบป็ระมาณ์ 2563 กสศ. ได้พ่ฒนาคุณ์ภาพคร้
และสถานศ้กษาเพิ�มเติมในโรงเร่ยนส่งก่ดตำารวิจ
ตระเวินชายแดน และโรงเร่ยนพระป็ริย่ติธ์รรม 
(แผนกสาม่ญ) ในส่งก่ดสำาน่กงานพระพทุั่ธ์ศาสนา
แห้่งชาติ รวิมถ้งการเช่�อมโยงการเร่ยนร้้ผ่าน 

ช่องทั่างออนไลน์ และ การพ่ฒนาท่ั่กษะคร้และ
น่กจ่ดการเร่ยนร้้สำาห้ร่บห้้องเร่ยนพ่ฒนาท่ั่กษะใน
ศตวิรรษท่ั่� 21 

       แนวคิดำ
ม่ว่ิตถุป็ระสงค์ให้้โรงเร่ยนสามารถพ่ฒนา

คุณ์ภาพได้ด้วิยตนเองท่ั่�งระบบ (Whole School 
Approach) โดยการเสรมิห้นุนมาตรการต่าง ๆ เพ่�อ
สร้างกรอบแนวิคิดควิามก้าวิห้น้าให้้แก่ผ้้บริห้าร 
ในการเป็็นผ้้นำาการเป็ล่�ยนแป็ลงองค์กร รวิมถ้ง
เสริมสร้างควิามสามารถให้้คร้ผ้้สอนสามารถ
จ่ดการเรย่นการสอนแบบเชิงรุก (active learning) 
เพ่�อพฒ่นาท่ั่กษะการเรย่นร้้และนว่ิตกรรม (ท่ั่กษะ
ศตวิรรษท่ั่� 21) ให้้แก่ผ้้เร่ยน ในการดำาเนินงาน 
โครงการอาศ่ยเคร่อขา่ยองค์กร สถาบ่นอุดมศ้กษา  
ห้ร่อสถาบ่นวิิชาการ ท่ั่�ม่ต้นทัุ่นและต่วิแบบท่ั่�ด่
ในการพ่ฒนาคร้เพ่� อทั่ำาห้น้าท่ั่�เป็็นผ้้สน่บสนุน
จากภายนอก สำาห้ร่บการห้นุนเสริมการพ่ฒนา 
ตนเองของโรงเร่ยน โครงการได้ออกแบบการ
ทั่ำางานเพ่�อพ่ฒนาท่ั่�งระบบ ท่ั่�งด้านบริห้ารจ่ดการ 
การจ่ดการเร่ยนการสอน การจ่ดสภาพแวิดล้อม 
ท่ั่�เอ่�อต่อการเร่ยนร้้และควิามป็ลอดภ่ยแก่น่กเร่ยน 
นอกจากน่�โครงการได้จ่ดให้้ม่การติดตามและ
ป็ระเมินระห้ว่ิางการดำาเนินงาน เพ่� อให้้เกิด
ป็ระสิทั่ธ์ิภาพและป็ระสิทั่ธ์ิผลพร้อมสำาห้ร่บ 
การขยายผลในโรงเร่ยนอ่�น ๆ ได้ในระยะต่อไป็
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          วธ่ิดำำาเนินงาน
1.  แนุวทุางคัดเลื้อุกโรงเรยีนุกลุ้่มเปา้หมาย

โรงเรย่นกลุ่มเป้็าห้มาย จำานวิน 290 โรงเรย่น 
ในรุ่นท่ั่� 1 ม่การพ่ฒนาการดำาเนินงานต่อเน่�องอ่ก 
1 ภาคการศ้กษา เพ่�อให้้โรงเร่ยนม่การพ่ฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่�องและเกิดป็ระสิทั่ธ์ิภาพส้งสุด
ในการดำาเนินโครงการ โดยในปี็งบป็ระมาณ์ 2563 
โครงการคาดว่ิาจะม่โรงเร่ยนกลุ่มเป้็าห้มาย ในรุ่น
ท่ั่� 2 จำานวิน 560 โรงเร่ยน ซึ่้�งม่เกณ์ฑ์์การค่ดเล่อก  
ค่อ โรงเร่ยนขนาดกลางท่ั่�ม่เด็กด้อยโอกาสห้นาแน่น  
ท่ั่�ม่ควิามพร้อมและสม่ครใจเข้าร่วิมโครงการ  
โดยต่�งอย้ใ่นพ่�นท่ั่�กว่ิา 50 จ่งห้ว่ิดท่ั่�วิป็ระเทั่ศ
2. แนุวทุางการสนุับสนุุนุงบประมาณไปยัง

โรงเรยีนุกลุ้่มเปา้หมาย
(1) สน่บสนุนงบป็ระมาณ์ผ่านองค์กร 

ภาค่เคร่อข่าย ซ้ึ่�งทั่ำาห้น้าท่ั่�สน่บสนุน ส่งเสริม 
จ่ดกระบวินการ ให้้คำาป็ร้กษาแนะนำา และห้นุน
เสริมโรงเร่ยนกลุ่มเป้็าห้มาย เพ่�อให้้ม่การพ่ฒนา
คณุ์ภาพต่อเน่�องท่ั่�งระบบ

(2) ค่ดเล่อกองค์กร/ภาค่เคร่อข่าย ท่ั่�ม่
ป็ระสบการณ์์ทั่ำางานข่บเคล่�อนการพ่ฒนาคร้และ
คณุ์ภาพโรงเรย่น

(3) กรอบงบป็ระมาณ์การสน่บสนุนองค์กร
ภาค่เคร่อข่าย รุ่นท่ั่� 1 (พ่ฒนาต่อเน่�อง) จำานวิน 
290 แห้่ง แห้่งละ 100,000 บาทั่ รุ่นท่ั่� 2 จำานวิน 
560 แห่้ง แห้ง่ละ 250,000 บาทั่

3. บทุบาทุแล้ะแนุวทุางการดำาเนิุนุงานุข่อุง
เครือุข่่ายร่วมสนัุบสนุุนุการพััฒนุาโรงเรียนุ
ทัุ�งระบบ
(1) ค่ดเล่อกโรงเร่ยนกลุ่มเป้็าห้มาย ซ้ึ่�งเป็็น

โรงเร่ยนป็ระถมศ้กษาขนาดกลางป็ระจำาตำาบล 
(รวิมโรงเร่ยนขยายโอกาสทั่างการศ้กษา) ท่ั่�ม่เด็ก
ด้อยโอกาสห้นาแน่น ท่ั่�ม่ควิามพร้อมและสม่ครใจ
เขา้รว่ิมโครงการ

(2) ออกแบบการดำาเนินงานให้้สอดคล้อง
ก่บบริบทั่ของโรงเร่ยนและเป็็นไป็ตามแนวิทั่าง 
เป้็าห้มายของโครงการ และขอบเขตของงานท่ั่�
กำาห้นด 

(3) สร้างควิามร้ค้วิามเขา้ใจ และวิางแผนการ
ดำาเนินงานของโรงเร่ยนกลุ่มเป้็าห้มาย 

(4) จ่ดห้าท่ั่มพ่�เล่�ยง (coach) ภายนอกโรงเรย่น  
เพ่�อทั่ำาห้น้าท่ั่�สน่บสนุน ส่งเสริม จ่ดกระบวินการ
ให้้คำาป็ร้กษา แนะนำาเทั่คนิคกระบวินการพ่ฒนา
ระบบบรหิ้ารจ่ดการ และกระบวินการจ่ดการเรย่น 
การสอนแบบเชิงรุก ให้้แก่ผ้้บริห้ารและคร้ใน
โรงเร่ยนกลุ่มเป้็าห้มาย

(5) สน่บสนุนการพ่ฒนาผ้้บริห้ารและคร้
แกนนำา ให้้ม่ควิามร้้ ควิามสามารถ และท่ั่กษะ 
ในการบริห้ารจ่ดการ ชุมชนการเร่ยนร้้ทั่างวิิชาช่พ 
(PLC) การใช้ระบบสารสนเทั่ศ (Info) การสร้าง
เครอ่ขา่ย (network) การจ่ดการเรย่นการสอนแบบ
เชงิรุก

(6) สน่บสนุน สง่เสรมิ และสร้างกระบวินการ
ให้้แก่โรงเร่ยนกลุ่มเป้็าห้มาย 

(7) ติดตามผลการดำาเนินงาน และสรุป็ 
บทั่เรย่นจากการทั่ำางานของโรงเรย่นกลุ่มเป้็าห้มาย
เป็็นระยะ เพ่�อป็ร่บป็รุงกระบวินการดำาเนินงานให้้
ม่ป็ระสทิั่ธ์ภิาพและบรรลุตามเป้็าห้มาย
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       เป้ีาหมาย
1. โรงเร่ยนป็ระถมศ้กษาและโรงเร่ยนขยาย

โอกาสทั่างการศ้กษาขนาดกลาง (จำานวิน
น่กเร่ยน 121 – 600 คน) ในส่งก่ด สพฐ. สช. 
และ อป็ทั่. ซึ่้�งเป็็นโรงเร่ยนกลุ่มเป้็าห้มายของ
โครงการ

2. โรงเร่ยนเป็้าห้มายของโครงการร้อยละ 80  
ม่การพฒ่นาตนเองตามว่ิตถปุ็ระสงค์

3. น่ ก เ ร่ ย น ก ลุ่ ม เ ป้็ า ห้ ม า ย ข อ ง โ ค ร ง ก า ร 
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้็าห้มาย 
เกิดการเร่ยนร้้ ม่ท่ั่กษะในศตวิรรษท่ั่� 21  

ม่คณุ์ล่กษณ์ะอ่นพง้ป็ระสงค์ และม่ผลสม่ฤทั่ธ์ิ�
ทั่างการเรย่นเพิ�มข้�น

4. คร้กลุ่มเป็้าห้มายของโครงการร้อยละ 80  
ม่ควิามเขา้ใจและสามารถจ่ดการเรย่นการสอน 
แบบเชิงรุกในช่�นเร่ยนได้ โดยป็ระเมินผลท่ั่�ง 
ด้านการออกแบบแผนการเร่ยนการสอน 
กระบวินการจ่ดการเร่ยนการสอน และผล
สม่ฤทั่ธ์ิ�ของน่กเรย่นเป็รย่บเท่ั่ยบก่อนและห้ล่ง

5. ผ้้บริห้ารของโรงเร่ยนกลุ่มเป้็าห้มาย ร้อยละ  
80 ม่ควิามเข้าใจและสามารถดำาเนินการ
กำาห้นดเป้็าห้มาย แผนการพฒ่นา การใชร้ะบบ 
สารสนเทั่ศ การสน่บสนุนการเร่ยนการสอน 

แบบเชิงรุกในช่�นเร่ยน การจ่ดให้้ม่ชุมชน 
การเรย่นร้้เชงิวิิชาชพ่ (PLC) และการม่สว่ินรว่ิม 
ในการพฒ่นาการจ่ดการเคร่อขา่ย

            ผู้ลื่การดำำาเนินงาน
ในปี็งบป็ระมาณ์ 2563 ม่โรงเร่ยนเข้าร่วิม

โครงการจำานวิน 834 แห่้ง ใน 50 จ่งห้ว่ิด โดยม่
ท่ั่�งโรงเร่ยนในส่งก่ด สพฐ. สช. อป็ทั่. ตชด. และ 
โรงเรย่นพระป็ริยติ่ธ์รรม ม่น่กเรย่นในโรงเรย่นและ
สถานศ้กษาเป้็าห้มาย จำานวิน 194,600 คน และ
คร้และบุคลากรทั่างการศ้กษา จำานวิน 19,660 คน  
โครงการดำาเนินงานผ่านเคร่อข่ายสน่บสนุน 
การพฒ่นาโรงเรย่นท่ั่�งระบบ จำานวิน 11 เครอ่ขา่ย 
ซึ่้�งร่วิมสน่บสนุนท่ั่�งด้านการบริห้ารจ่ดการ และ 
การจ่ดการเร่ยนการสอนด้วิยนว่ิตกรรมการเร่ยน

การสอนแบบเชิงรุก รวิมถ้งการสร้างระบบกลไก
ท่ั่มห้นุนเสริมการพ่ฒนาโรงเร่ยนท่ั่�งระบบ จำานวิน 
5 เคร่อข่าย เพ่�อสน่บสนุนการบริห้ารจ่ดการ 
ชุดโครงการ การวิิจ่ย ติดตาม และป็ระเมินผล 
โครงการ การออกแบบเคร่�องม่อป็ระเมินผ้้เร่ยน  
การสน่บสนุนระบบสารสนเทั่ศเพ่�อการบริห้าร 
จ่ดการโรงเรย่น (Q-info) การถอดบทั่เรย่นโครงการ 
และการพ่ฒนาด้วิยกระบวินการ Development 
Evaluation โดยในปี็งบป็ระมาณ์ 2563 พบผลการ
ทั่ำางานในเชงิคณุ์ภาพ ด่งน่�
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1. ด้านุครู คร้เข้าใจผ้้เร่ยน ทั่ราบควิามต้องการ
ของผ้้เร่ยนในรายบุคคล สามารถออกแบบ
การจ่ดการเร่ยนร้้แบบเชิงรุกท่ั่�เห้มาะสม และ
ดแ้ลชว่ิยเห้ล่อเด็กตามควิามต้องการได้ รวิมถ้ง
รว่ิมแลกเป็ล่�ยนเร่ยนร้้และสร้างควิามส่มพ่นธ์์
ท่ั่�ด่ก่บเพ่�อนคร้ท่ั่�งในโรงเร่ยนและระห้ว่ิาง
โรงเร่ยนในพ่�นท่ั่� ผ่านการเปิ็ดห้้องเร่ยนให้้
เพ่�อนคร้ส่งเกตการสอน พร้อมท่ั่�งสามารถ 
ว่ิดและป็ระเมินผลแบบการป็ระเมินตาม 
สภาพจรงิ (Authentic Assessment) มากข้�น

2. ด้านุนัุกเรียนุ  ม่ควิามสนใจในการเร่ยน  
กล้าถาม กล้าตอบคร้ เข้าเร่ยนตรงเวิลา  
กล้าเข้าพบ พ้ดคุย และขอคำาป็ร้กษาจากคร้ 

ม่การด้แลใส่ใจ ห้่วิงใยเพ่�อน ช่วิยเห้ล่อเร่�อง
การเร่ยนระห้ว่ิางน่กเร่ยน ม่ควิามภาคภ้มิใจ
และเห้็นคุณ์ค่าของตนเอง กล้าแสดงออก  
ม่ป็ฏิิส่มพน่ธ์ก่์บบุคคลภายนอกมากข้�น

3. ด้านุโรงเรยีนุ ม่เป้็าห้มายและแผนการพ่ฒนา
ท่ั่�ช่ดเจน ม่ระบบสารสนเทั่ศท่ั่�เป็็นป็ระโยชน์ 
ม่การทั่ำางานเป็็นท่ั่ม ม่กระบวินการชุมชนการ
เร่ยนร้้เชิงวิิชาช่พ (PLC)  ม่สว่ินรว่ิมในการฝึ่ก
ป็ระสบการณ์ข์องน่กศ้กษาคร้ และม่เครอ่ขา่ย
ในการแลกเป็ล่�ยนเร่ยนร้้ เพ่�อพฒ่นาโรงเรย่น

4. ด้านุผูู้้ปกครอุงแล้ะชุ่มช่นุ ม่ส่วินร่วิมในการ
กำาห้นดเป้็าห้มายการพฒ่นาโรงเรย่น และรว่ิม
ด้แลและชว่ิยเห้ล่อน่กเร่ยนมากข้�น

         กา้วต้อ่ไปี
1. ดำาเนินการสน่บสนุนโรงเร่ยนกลุ่มเป้็าห้มาย

อย่างต่อเน่�อง อย่างน้อย 2 ปี็การศ้กษา  
เพ่�อให้้เกิดต้นแบบท่ั่�สามารถนำาไป็ขยายผล 
เป็็นแนวิป็ฏิิบติ่ในระยะยาวิ

2. ก้าวิต่อไป็ส้ก่ารทั่ำางานท่ั่�ย่�งยน่ใน 3 มิติ ท่ั่�ง
(1) โรงเรย่นและคร้
(2) ห้นว่ิยงานต้นสง่ก่ดในพ่�นท่ั่�
(3) ภาค่เคร่อข่ายร่วิมสน่บสนุนการพ่ฒนา

โรงเรย่นท่ั่�งระบบ
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โครงการม่การจ่ดกิจกรรมส่งเสริม
และพ่ฒนาท่ั่กษะภาษาไทั่ยในด้านการฟัง-
พ้ด-อ่าน-เข่ยน พร้อมก่บการบ้รณ์าการ 
ควิามร้้ ผ่านท่ั่กษะการเร่ยนร้้ด้วิยบริบทั่
ชุมชน โดยชุมชนเข้ามาม่ส่วินร่วิมในการ
เร่ยนร้้ผ่านกิจกรรม และม่การกำาก่บ ด้แล 
ติดตาม ตลอดจนการห้นุนเสริมท่ั่กษะต่าง ๆ 
ท่ั่�จำาเป็็นโดยโรงเร่ยน

การพัฒนาครูในโรงเร่ยนต้ำารวจัต้ระเวนช่ายแดำน
เพ่�อยกระดำบััคณุ์ภาพการศึึกษา

การพัฒันาสมรรถิ่นะค์ร้ 
ด�วิยการส่งเสริมทกัษะ 
การอา่นออกเขย่นได� (ภาษาไทย) 
ผู้า่นอตัลกัษณ์เชิิงพั้�นท่� 
ของชุิมชิน (spatial identity)

โรงเร่ยนต้ำารวจัต้ระเวนช่ายแดำน 
บ้ัานวงัช่มภ ูอ.เอราวณั์ จั.เลื่ย

โรงเร่ยนตำารวิจตระเวินชายแดน (รร.ตชด.) 
สว่ินให้ญเ่ป็็นโรงเร่ยนขนาดเล็กในพ่�นท่ั่�ทัุ่รก่นดาร  
และม่ภาระห้น้าท่ั่�ท่ั่� ต้องป็ฏิิบ่ติห้ลากห้ลายท่ั่�ง 
ด้านควิามม่�นคง การช่วิยเห้ล่อด้านการศ้กษา  
และการพ่ฒนาคุณ์ภาพช่วิิตของชุมชนโดยรอบ 
ทั่ำาให้้การพ่ฒนาสมรรถนะคร้ในโรงเร่ยนตำารวิจ

ตระเวินชายแดนจำาเป็็นต้องม่ล่กษณ์ะเฉพาะ 
ท่ั่�ต้องย่ดห้ยุ่นต่างจากระบบในโรงเร่ยน ในการ
พ่ฒนาสมรรถนะคร้จะใช้ร้ป็แบบการพ่ฒนา 
โดยม่โรงเร่ยนเป็็นฐาน (School-based Teacher 
Development) ซ้ึ่� งเป็็นการพ่ฒนาคร้ให้้ม่
สมรรถนะตามบทั่บาทั่ห้น้าท่ั่� ท่ั่�งด้านควิามร้้ ด้าน
การจ่ดการเร่ยนร้้ ด้านคุณ์ล่กษณ์ะควิามเป็็นคร้ 
และด้านควิามส่มพ่นธ์ก่์บชุมชน เพ่�อสง่เสรมิให้้ได้
ร่บการศ้กษาต่อในห้ล่กส้ตร เพ่�อเพิ�มคุณ์วุิฒิทั่าง
วิิชาชพ่คร้

ในปี็งบป็ระมาณ์ 2563 ม่การดำาเนินงาน  

2 ส่วิน ค่อ (1) คร้ใน รร.ตชด. ได้ร่บการพ่ฒนา 
สมรรถนะจากการฝึ่กป็ฏิิบ่ติจริงในโรงเร่ยน  
จำานวิน 50 แห้่ง ใน 15 จ่งห้ว่ิด ร่วิมม่อก่บสถาบ่น
การศ้กษา 6 แห่้ง และ (2) ดำาเนินการพ่ฒนาและ
ป็ร่บการจ่ดการศ้กษาในห้ล่กส้ตรผลิตคร้ เพ่�อเอ่�อ 
ให้้คร้ ตชด. ม่ทั่างเล่อกในการศ้กษาต่อสำาห้รบ่เพิ�ม 
คุณ์วุิฒิทั่างวิิชาช่พคร้ โดยม่สถาบ่นท่ั่�เข้าร่วิม 
โครงการท่ั่�งห้มด 6 สถาบ่น ได้แก่ มห้าวิิทั่ยาล่ย 
ราชภ่ฏิอุดรธ์าน่ มห้าวิิทั่ยาล่ยราชภ่ฏิเลย  มห้า-
วิิทั่ยาล่ยราชภ่ฏิกำาแพงเพชร  มห้าวิิทั่ยาล่ยท่ั่กษิณ์  
มห้าวิิทั่ยาล่ยราชภ่ฏิเพชรบุร่*  และมห้าวิิทั่ยาล่ย

ราชภ่ฏิพิบ้ลสงคราม* 
หมายเหตุ้: * ค่อ มห้าวิิทั่ยาล่ยท่ั่�ร่วิมดำาเนินการ 
เฉพาะส่วินท่ั่�ห้น้�ง
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โรงเร่ยนได้ม่ควิามพยายามดำาเนินงานภายใต้ “ยุทั่ธ์ศาสตร์การเร่ยนร้้บนฐานของชุมชน” 
เน้นการจ่ดการศ้กษาโดยชุมชนและเพ่�อชุมชน ผ่านควิามร่วิมม่อระห้ว่ิางเด็กและเยาวิชน สมาชิก
ชุมชน และผ้้ท่ั่�ม่สว่ินในการจ่ดการศ้กษา โดยนำาองค์ควิามร้้ท่ั่�เอาช่วิิตเป็็นต่วิต่�ง เร่ยนร้้ในวิิถ่ช่วิิตจริง  
ทั่ำาเป็็น คิดเป็็น อย้ร่ว่ิมก่น และจ่ดการเป็็น เพ่�อชวิ่ิตและการอย้ร่ว่ิมก่นท่ั่�ด่ ๆ เพ่�อเปิ็ดโอกาสให้้สามเณ์ร
น่กเรย่นได้ฝึ่กท่ั่กษะด้านต่าง ๆ ผา่นว่ิตรป็ฏิิบ่ติ

การพัฒนาโรงเร่ยนพระปีริยติั้ธรรม แผู้นกสามญัศึึกษา 
สู่ทักษะสัมมาอาช่่พ

ยทุธศาสตร์การเร่ยนร้� 
บนฐานของชุิมชิน

โรงเร่ยนพระปีริยตั้ธิรรม 

วดัำนิโครธาราม จั.น่าน

โครงการม่แนวิคิดในการพ่ฒนาควิาม
สามารถในการจ่ดการเร่ยนการสอนเพ่�อให้้ได้
มาตรฐานและเป็็นป็ระโยชน์ในด้านการพ่ฒนา
บุคลากร ควิบค้่ ไป็ก่บการธ์ำารงและส่บสาน
พระพุทั่ธ์ศาสนาให้้เจริญก้าวิห้น้า ผ่านการพ่ฒนา
คร้ โดยใช้เทั่คนิคการจ่ดการเร่ยนการสอนแบบ 

เชิงรุก สำาห้ร่บพ่ฒนาการจ่ดการเร่ยนร้้ให้้ก่บ
สามเณ์รน่กเร่ยนตามควิามถน่ด และเห้มาะสมก่บ
บริบทั่ท้ั่องถิ�นของแต่ละโรงเร่ยน เพ่�อให้้สามารถ
พ้�งพาตนเองได้ตามแนวิทั่างเศรษฐกิจพอเพ่ยง 

ห้ร่อศ้กษาต่อสายอาช่พ ภายห้ล่งสำาเร็จการศ้กษา
ภาคบ่งค่บ

ในปี็งบป็ระมาณ์ 2563 ม่โรงเร่ยน
พระป็ริย่ติธ์รรมฯ ได้ร่บการจ่ดต่�งให้้เป็็นศ้นย์ 
การเร่ยนร้้ฯ จำานวิน 9 แห่้ง โดยม่ผ้้บริห้ารและคร้ 
จำานวิน 1,115 ร้ป็ ใน 51 โรงเรย่น เขา้รบ่การอบรม 

เพ่�อพ่ฒนาท่ั่กษะส่มมาช่พ และเทั่คนิคการสอน
แบบเชิงรุก และสามเณ์รน่กเร่ยนและคร้จาก  
จำานวิน 2,128 ร้ป็ ใน 40 โรงเร่ยน เข้าร่บการ
พฒ่นาการเร่ยนร้แ้บบเชงิรุก 
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โรงเร่ยนได้ออกแบบการเร่ยนร้้ท่ั่� 
เน้นปั็ญห้าเป็็นฐาน ผ่านการบ้รณ์าการ 
กระบวินการ PBL ฐานสมรรถนะ คร้ป็ระจำาช่�น 
ร่วิมเร่ยนร้้ก่บน่กเร่ยน ป็.4 ห้น่วิยบ้านนอก  
เป็็นห้น่วิยท่ั่�ม่ควิามสุขท่ั่�งคร้และน่กเร่ยน 
ได้ลงม่อทั่ำาร่วิมก่น ม่จุดมุ่งห้มายให้้น่กเร่ยน
เข้าใจและเห็้นคุณ์ค่าของวิิถ่ช่วิิตคนชนบทั่ 
โดยการย้ดห้ล่กการบ้รณ์าการเช่� อมโยง
ก่บปั็ญห้าในช่วิิตจริง ผ่านการชวินคิดเชิง
นว่ิตกรรมให้้น่กเรย่นออกแบบนว่ิตกรรมเพ่�อ
แก้ปั็ญห้าและม่กระบวินการถอดบทั่เร่ยน 
ห้ล่งจากกิจกรรม เพ่�อเร่ยนร้้ผ่านการเข่ยน
และการอภิป็รายกลุ่มย่อยและกลุ่มให้ญ ่
รว่ิมก่น

การพัฒนาครูเพ่�อศิึษยส์ร้างการเร่ยนรู้สู่ระดำบััเช่่�อมโยงออนไลื่น์

สร�างกระบวินการชุิมชิน 
การเร่ยนร้�เชิิงวิชิิาช่ิพั (PLC)

โรงเร่ยนลื่ำาปีลื่ายมาศึพัฒนา
โครงการม่แนวิคิดสำาค่ญในการยกระด่บ

คณุ์ภาพผ้้เรย่นด้วิยการพฒ่นา “ครู” ผา่นแผนการ
สร้างองค์ควิามร้้และสร้างร้ป็ธ์รรมของการเร่ยนร้ ้
โดยกระบวินการแลกเป็ล่�ยนเรย่นร้ด้ำาเนินการตาม
แนวิทั่างในห้น่งส่อ “ครูเพัื�อุศษิย ์สรา้งการเรยีนุรู้
สู่ระดับเชื่�อุมโยง” ท่ั่�ม่สาระสำาค่ญ ค่อ การเร่ยนร้ ้

แบบชด่แจ้ง (visible learning) คร้ศิษยม่์เป้็าห้มาย 
เร่ยนร้้เป็็นเร่�องเด่ยวิก่น เพ่�อนำาพาให้้ผ้้เร่ยนบรรลุ
เป้็าห้มายการเรย่นร้ ้จากบทั่บาทั่และห้น้าท่ั่�ของคร้
ในฐานะผ้้กระตุ้นให้้ผ้้เรย่นม่เป้็าห้มายในการเรย่นร้้
ของตนเอง และสามารถตอบสนองควิามต้องการ
ของผ้้เรย่นเป็็นรายคนได้อยา่งม่ป็ระสทิั่ธ์ภิาพ

ในปี็งบป็ระมาณ์ 2563 โครงการได้สน่บสนุน
ให้้เกิดช่องทั่างการเร่ยนออนไลน์ (online 
learning) ระห้ว่ิางผ้้เช่�ยวิชาญและโรงเร่ยน
แนวิทั่างให้ม ่ซ้ึ่�งเป็็นการแลกเป็ล่�ยนการเรย่นร้้ทั่าง
แพลตฟอร์มออนไลน์ ทั่ำาให้้ผ้้อำานวิยการและคร้ 

ม่องค์ควิามร้้ ในการพ่ฒนาการเร่ยนการสอนตาม 
แนวิทั่างการจ่ดการศ้กษาในศตวิรรษท่ั่� 21 และ
การป็ระเมิน Effect Size (ES) ผลการเร่ยนก่อน
และห้ล่งของน่กเร่ยนทุั่กคน รวิมถ้งข้อเสนอแนะ 
เพ่�อป็รบ่ป็รุงการเรย่นร้้ ตลอดจนการถอดบทั่เรย่น 
ของผ้้เช่�ยวิชาญ ผ้้อำานวิยการ และคร้ เพ่�อใช้
สำาห้ร่บใช้การส่�อสารขยายผลและสร้างการเร่ยนร้้
ก่บสง่คม



ผลการดำำาเนิินิงานิในิปีีงบปีระมาณ 2563
โครงการพัฒันิาครูและโรงเรียนิเพั่�อยกระดำบัคณุภาพัการศึึกษาอยา่งต่อ่เน่ิ�อง (TSQP) 75

“โครงการ One Family One Product” 
ใชก้ารออกแบบการเรย่นร้้ บนฐานการทั่ำางาน 
ท่ั่�ม่ชุมชนเป็็นฐานในการเร่ยนการสอนท่ั่�เปิ็ด 
มุมมองให้้น่กเร่ยนได้คิด ร้้จ่กเคารพสิทั่ธ์ ิ
ในควิามแตกต่าง โดยคร้ม่มุมมองท่ั่�ด่และ 
ตระห้น่กถ้งควิามแตกต่างของน่กเร่ยน
แต่ละคน เพ่�อผล่กด่นให้้น่กเร่ยนสามารถ
นำาองค์ควิามร้้ในห้้องเร่ยนไป็ป็ร่บใช้ในการ
สร้างนว่ิตกรรมท่ั่�เป็็นป็ระโยชน์ต่อน่กเร่ยน 
ครอบคร่วิ และชุมชนได้ต่อไป็

หลกัส้ตรการออกแบบการเร่ยนร้� 
โดยใชิโ้ค์รงงานนวิตักรรม 
เพั้�อชุิมชิน

การพัฒนาทกัษะครูแลื่ะนักจัดัำการเร่ยนรู้สำาหรับัห้องเร่ยน 
ในศึต้วรรษท่� 21

โครงการมุ่งเน้นการสร้างห้ล่กส้ตรการ
พ่ฒนาคร้เพ่� อให้้ม่ท่ั่กษะควิามคิดสร้างสรรค์  
ในศตวิรรษท่ั่� 21 เพ่�อสร้างควิามตระห้น่กร้้ถ้ง 
ควิามแตกต่างระห้ว่ิางบุคคลของผ้้เร่ยนและการ 
เล่อกใช้กระบวินการเร่ยนร้้ท่ั่�เห้มาะสมก่บผ้้เร่ยน 
รายบุคคล โดยการค่ดเล่อกคร้เข้าร่วิมโครงการ 
จากห้ล่กสต้รของภาครฐ่และภาคเอกชนท่ั่�งภายใน 
และภายนอกเครอ่ขา่ย โครงการได้พฒ่นาคร้แกนนำา  
และน่กจ่ดการเร่ยนร้้ ด้วิยห้ล่กส้ตรการอบรม 
ระยะส่�นท่ั่�ช่วิยพ่ฒนาป็ระสิทั่ธ์ิภาพคร้ ในการ
จ่ดการเร่ยนการสอน เพ่�อนำาไป็ป็ร่บใช้ก่บบริบทั่
เชิงพ่� นท่ั่�  และสามารถต่อยอดควิามร้้ให้้เกิด
แนวิทั่างการเร่ยนการสอนร้ป็แบบให้ม่ เพ่�อสร้าง
องค์กรแห้ง่การเรย่นร้้

ในปี็งบป็ระมาณ์ 2563 โครงการเกิดการ 
จ่ดอบรมเชิงป็ฏิิบ่ติการและร้ป็แบบการจ่ด 

การเร่ยนการสอนออนไลน์ จำานวิน 6 ห้ล่กส้ตร  
ให้้แก่กลุ่มเป้็าห้มาย ได้แก่ คร้แกนนำา คร้เฉพาะทั่าง  
และน่กจ่ดการเร่ยนร้้จากโรงเร่ยนเคร่อข่ายของ 
กสศ. จำานวิน 130 คน
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โครงการวจิัยั 
แลื่ะนวตั้กรรมดำา้นการศึึกษา9

ห้น้�งในภารกิจท่ั่�สำาค่ญของ กสศ. ค่อ  
การ วิิ จ่ยพ่ฒนาองค์ควิามร้้ และนว่ิตกรรม 
ด้านการลดควิามเห้ล่�อมลำาทั่างการศ้กษา และ
การพ่ฒนาทั่ร่พยากรมนุษย์ เพ่� อสน่บสนุน 
การดำาเนินงานตามเจตนารมย์ของการจ่ดต่�ง
กองทัุ่นให้้เกิดป็ระสิทั่ธ์ิภาพและป็ระสิทั่ธ์ิผล 
อย่างย่�งย่น โดยแผนการพ่ฒนานว่ิตกรรมและ
การวิิจ่ยของ กสศ. ป็ระกอบด้วิยโครงการวิิจ่ย 
และพ่ฒนานว่ิตกรรมท่ั่�มุ่งตอบโจทั่ย์ 3 เร่� อง  
ซึ่้�งคณ์ะกรรมการบริห้าร กสศ. ได้พิจารณ์าแล้วิ 
ว่ิาจะเป็็นต่วิเป็ล่�ยนเกม (Game Changer) ท่ั่�สำาค่ญ 
ในการสน่บสนุนภารกิจการป็ฏิิร้ป็เพ่� อควิาม 
เสมอภาคทั่างการศ้กษาของป็ระเทั่ศไทั่ยในอนาคต 
ได้แก่
1. การป็ฏิิร้ป็โครงสร้างและการบ้รณ์าการ

ข้อม้ลสารสนเทั่ศของกลุ่มเป้็าห้มายมากกว่ิา  
4 ล้านคน ของ กสศ.

2. การป็ฏิิ ร้ป็กระบวินการ จ่ดทั่ำานโยบาย 
ด้านควิามเสมอภาคทั่างการศ้กษา ด้วิย 
องค์ควิามร้้เชิงระบบ และข้อม้ลเชิงป็ระจ่กษ์ 
(Research-based and Evidence-based 
Equitable Education Policy)

3. การป็ฏิิร้ป็ควิามเห้ล่� อมลำาทั่างการศ้กษา
ด้วิยห้ล่กการป็วิงชนเพ่�อการศ้กษา (All for 
Education) โดยม่สถาบ่นวิิจ่ยเพ่�อควิาม 
เสมอภาคทั่างการศ้กษา (วิสศ.) เป็็นกลไก
สำาค่ญในการแป็ลงวิิส่ยท่ั่ศน์ด่งกล่าวิส้่การ 
ดำาเนินการให้้ป็ระสบควิามสำาเรจ็ 

รายช่�อโครงการวิิจ่ย 
และนว่ิตกรรมด้านการศ้กษา  

ของ กสศ. ป็ระจำาปี็งบป็ระมาณ์ 2563
https://qrgo.page.link/DFLBk

ในปี็งบป็ระมาณ์ 2563 กสศ. ทั่ำาการวิิจ่ย
นว่ิตกรรมด้านการศ้กษาและพ่ฒนาองค์ควิามร้้ 
ท่ั่�งสิ�น 23 โครงการ โดยจำาแนกออกเป็็น 3 กลุ่ม 
ด่งน่�
1. การพ่ฒนานว่ิตกรรม ระบบเทั่คโนโลย่ และ

ระบบข้อม้ลสารสนเทั่ศ เพ่�อควิามเสมอภาค
ทั่างการศ้กษา จำานวิน 9 โครงการ

2. การวิิจ่ยเชิงระบบและการป็ระเมินผล จำานวิน 
7 โครงการ

3. การพ่ฒนาเคร่อข่ายการใช้ป็ระโยชน์จาก
นว่ิตกรรมและการทั่ำาข้อเสนอเชิงนโยบาย 
จำานวิน 7 โครงการ

โครงการวิิจ่ยและนว่ิตกรรมด้านการศ้กษา
ท่ั่�นำาเสนอในส่วินน่�ม่จำานวินท่ั่�งสิ�น 4 โครงการ 
โดยโครงการวิจัยทีุ� 9.1 แล้ะ 9.2 ม่ว่ิตถุป็ระสงค์
เพ่�อปฏิรูปกระบวนุการด้านุข้่อุมูล้สารสนุเทุศ
ช่วิยสน่บสนุนกระบวินการค้นห้าและติดตาม 
กลุ่มเป้็าห้มาย และช่วิยสน่บสนุนการทั่ำางานของ
ห้น่วิยงานภาค่เพ่�อให้้สามารถดำาเนินการได้เป็็น
รายบุคคลและรายพ่�นท่ั่� ส่วินโครงการวิจัยทีุ� 9.3 
แล้ะ 9.4 ม่ว่ิตถุป็ระสงค์ในการสร้างอุงค์ความรู้
เช่ิงระบบแล้ะนุวัต้กรรมทุางสังคม เพ่�อการแก้ไข
ปั็ญห้าควิามเห้ล่�อมลำาทั่างการศ้กษาอย่างย่�งย่น 
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โดย กสศ. ม่แผนทั่ดสอบต้นแบบการดำาเนินงาน 
ร่วิมก่บห้น่วิยงานระด่บนโยบายและระด่บ 
ป็ฏิิบ่ติการ เพ่�อส่งต่อผลการวิิจ่ยและข้อเสนอ 
เชิงนโยบาย ส้่การป็ฏิิร้ป็ท่ั่�ย่�งย่นต่อไป็ นอกจากน่�  
วิสศ. ได้จ่ดทั่ำาข้อเสนอมาตรการตอบสนองต่อ

9.1 การวิจิัยันวิตักรรมเพั้�อแกไ้ขปัญหาค์วิามเหล้�อมลำา 
ทางการศึกษาในโรงเร่ยนขนาดเลก็ในพั้�นท่�ห่างไกล
ทรุกนัดาร 

  แนวคิดำ

ปั็จจุบ่น ป็ระเทั่ศไทั่ยม่โรงเร่ยนป็ระถม
ศ้กษาขนาดเล็กในพ่�นท่ั่�ห้่างไกลและทัุ่รก่นดาร
มากกว่ิา 1,500 แห้ง่ ท่ั่�ไม่สามารถยุบและควิบรวิม
ได้ ซ้ึ่�งจ่ดการศ้กษาให้้ก่บน่กเรย่นราวิ 100,000 คน 
โดยภาคร่ฐได้จ่ดสรรงบป็ระมาณ์ในร้ป็แบบเงิน
อุดห้นุนรายห่้วิ (per-head subsidy) ซึ่้�งเป็็นสาเห้ตุ
ของควิามเห้ล่�อมลำาในการจ่ดการศ้กษาแก่เด็กและ
เยาวิชนในโรงเร่ยนกลุ่มน่�เป็็นอย่างมาก ป็ระเทั่ศ
เว่ิยดนามภายใต้ควิามร่วิมม่อก่บธ์นาคารโลก  
(World Bank) ป็ระสบควิามสำาเร็จในการนำา 
เคร่�องม่อ “มาตรฐานปั็จจ่ยพ่�นฐานในการจ่ดการ
ศ้กษาข่�นตำา” (Fundamental School Quality 
Level: FSQL) มาใช้ในการแก้ไขปั็ญห้าเชิงระบบ
ของการจ่ดสรรงบป็ระมาณ์ทั่างการศ้กษาใน
กลุ่มโรงเร่ยนด่งกล่าวิ ด้วิยห้ล่กควิามเสมอภาค 
(Equity-based Budgeting) ซ้ึ่�งส่งผลด่อย่างมาก
ต่อภาพรวิมของผลส่มฤทั่ธ์ิ�ทั่างการศ้กษาของ
เว่ิยดนาม

สถานการณ์์ป็ัญห้าด้านควิามเห้ล่�อมลำาของ
โรงเร่ยนป็ระถมศ้กษาขนาดเล็กในพ่�นท่ั่�ห้่างไกล
และทัุ่รก่นดารของไทั่ย ม่ควิามซึ่่บซึ่้อนและเป็็น
ปั็ญห้าเชิงระบบ ไม่ว่ิาจะเป็็นระบบการจ่ดสรร 
งบป็ระมาณ์ ระบบสารสนเทั่ศ ทั่ร่พยากรทั่าง 
การศ้กษา และระเบ่ยบข้อบ่งค่บ จ้งจำาเป็็นต้อง 
ม่การวิิจ่ยเพ่�อพ่ฒนาองค์ควิามร้้ สร้างเคร่�องม่อ
เพ่�อใช้ในการแก้ไขปั็ญห้า และสรา้งการม่สว่ินรว่ิม
จากห้น่วิยงานท่ั่�เก่�ยวิข้อง เพ่�อห้าแนวิทั่างในการ

ป็ฏิิร้ป็ให้้เกิดผลชด่เจนและย่�งย่น

  วธ่ิดำำาเนินงาน

โครงการกำาห้นดระยะเวิลาดำาเนินงาน  
3 ปี็ ระห้ว่ิางปี็ 2563 – 2565 โดยในป็ีแรก  
โครงการได้ทั่ำาการวิิจ่ยเพ่� อค้นห้ามาตรฐาน 
ปั็จจ่ยพ่�นฐานในการจ่ดการศ้กษาข่�นตำา (FSQL) 
ของโรงเร่ยนป็ระถมศ้กษาขนาดเล็กในพ่� นท่ั่� 
ห้า่งไกลและทั่รุก่นดารของไทั่ย

สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิิด–19 อย่าง 
เรง่ด่วิน เพ่�อสง่เคราะห์้องค์ควิามร้ส้ำาห้รบ่สน่บสนุน 
คณ์ะกรรมการบริห้าร กสศ. ในการพิจารณ์า 
กำาห้นดทิั่ศทั่างการดำาเนินงานท่ั่�ตอบสนองต่อ 
วิิกฤตการแพรร่ะบาดของโควิิด–19 ท่ั่�เกิดข้�น



กองทุนุเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษา
รายงานประจำำาปี 256378

  เป้ีาหมาย

สน่บสนุนการวิิจ่ยและพ่ฒนาองค์ควิามร้ ้
เชิงระบบ และพ่ฒนาเคร่�องม่อท่ั่�จำาเป็็นในการ 
แก้ไขปั็ญห้าควิามเห้ล่� อมลำาทั่างการศ้กษา
ของโรงเร่ยนในพ่� นท่ั่�ห้่างไกลและทุั่รก่นดาร  

(Equitable Education for Isolated School)  
ร่วิมก่บห้น่วิยงานท่ั่�เก่�ยวิข้อง เพ่�อห้าแนวิทั่าง 
การป็ฏิิร้ป็การศ้กษาอย่างม่ป็ระสิทั่ธ์ิภาพและ
ย่�งย่น

  ก้าวต้่อไปี 

ในปี็งบป็ระมาณ์ 2564 กสศ. และ 
ธ์นาคารโลก ม่แผนการวิิจ่ยร่วิมก่บ สพฐ. เพ่�อ 
นำางานวิิจ่ยมาป็ระยุกต์ใชก่้บโรงเรย่น 2 กลุ่ม ค่อ 
1. โรงเรย่นขนาดเล็กท่ั่�ไมส่ามารถควิบรวิมได้
2. โรงเร่ยนขนาดกลางในพ่�นท่ั่�ห้่างไกล ซ้ึ่�งเป็็น

สถานศ้กษาท่ั่�จ่ดการศ้กษาให้้แก่น่กเร่ยน

ยากจนห้รอ่ด้อยโอกาสเป็็นสว่ินให้ญ ่พร้อมท่ั่�ง
ป็ระเมินผลการดำาเนินงาน สำาห้ร่บสน่บสนุน 
การเอามาตรฐานด่งกล่าวิมาป็ร่บใช้ ก่บ
โรงเร่ยนอ่ก 2 กลุ่ม ค่อ โรงเร่ยนศ้นย์กลาง 
(Hub Schools) และโรงเร่ยนในเคร่อข่าย 
(Affiliated Schools) ต่อไป็

 ผู้ลื่การดำำาเนินงาน

กสศ. และธ์นาคารโลก ร่วิมก่บ สพฐ. 

ทั่ำาการวิิจ่ย เร่� อง Thailand: Advice on 
Narrowing the Learning Gaps between 
Schools เพ่�อจ่ดทั่ำาเป็็นข้อเสนอเชิงนโยบาย
สำาห้ ร่บสน่บสนุนการแก้ ไขปั็ญห้าควิาม 
เห้ล่�อมลำาทั่างการศ้กษาของโรงเร่ยนขนาดเล็ก
ในพ่�นท่ั่�ห้่างไกล ท่ั่�สอดคล้องก่บล่กษณ์ะเฉพาะ
ของโรงเรย่นแต่ละป็ระเภทั่ รวิมถ้งบรบิทั่เฉพาะ
ของชุมชนท่ั่�เก่�ยวิข้อง และจากการวิิเคราะห้์
ข้อม้ล สามารถจำาแนกกลุ่มของโรงเร่ยนได้  
5 ป็ระเภทั่ ด่งน่�
1. โรงเร่ยนขนาดเล็กท่ั่�ไม่สามารถควิบรวิมได้ 

(Protected Schools)

2. โรงเร่ยนขนาดกลางในพ่� นท่ั่�ห้่างไกล 

(Isolated Schools)
3. โรงเร่ยนศ้นยก์ลาง (Hub Schools)
4. โรงเร่ยนในเคร่อขา่ย (Affiliated Schools)
5. โรงเร่ยนขนาดให้ญ ่(Large Schools)

ในการดำาเนินงาน กสศ. ได้สร้าง 
ฐานข้อม้ลระยะทั่างการเดินทั่างจากบ้าน 
ไป็โรงเร่ยนของน่กเร่ยน โดยอาศ่ยกระบวินการ 
เย่�ยมบ้านค่ดกรองควิามยากจนด้วิยแอป็พลิ- 
เคช่น CCT และการพ่ฒนามาตรฐานข่�นตำา
ในการจ่ดการศ้กษาท่ั่�ม่คุณ์ภาพของโรงเร่ยน 
(FSQL) สำาห้ร่บเป็็นกรอบการป็ระเมินเพ่�อ 
ยกระด่บคณุ์ภาพโรงเร่ยนในด้านต่าง ๆ
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9.2 โค์รงการพัฒันาเค์ร้�องมอ้และการสำารวิจั 
และประเมนิศักยภาพัระดบัจังัหวิดั

  แนวคิดำ

เป็็นการศ้กษาวิิจ่ย พ่ฒนาองค์ควิามร้ ้
และนำาควิามร้้ไป็ใช้ป็ระโยชน์ในการลดควิาม 
เห้ล่�อมลำาทั่างการศ้กษา เพ่�อตอบสนองควิาม
ต้องการด้านกำาล่งแรงงานและยกระด่บควิาม
สามารถของคนไทั่ย โดยเฉพาะห้น่วิยงาน 

ท่ั่�เก่�ยวิข้องก่บการวิางแผนและพ่ฒนานโยบาย  
ซึ่้�งจำาเป็็นต้องใช้ข้อม้ลและควิามร้้เชิงวิิชาการ 
ในการวิางแผนดำาเนินงาน และจ่ดการป็ัญห้า 
ท่ั่�เกิดข้�นได้อยา่งเห้มาะสมก่บบรบิทั่ของจ่งห้ว่ิด

  วธ่ิดำำาเนินงาน

1. สำารวจแล้ะประเมินุความพัร้อุมแล้ะทัุกษะ
ข่อุงทุรัพัยากรมนุุษย์ต้ามช่่วงวัยสำาคัญ  
ทัุ�ง 2 ช่่วงวัย ซึ่้�งเป็็นการเตร่ยมควิามพร้อม 
ของเด็กป็ฐมว่ิยในการเข้าส้่ป็ระถมศ้กษา 
(School Readiness Survey) และการเตร่ยม
ควิามพร้อมในการเข้าส้่อาช่พของน่กเร่ยน 
(Career Readiness Survey) เน่�องจาก
ป็ระเทั่ศไทั่ยย่งไม่ม่เคร่�องม่อท่ั่�เป็็นมาตรฐาน
และป็ระเมินได้รอบด้าน โดยการดำาเนินงาน
ได้เริ�มจากการพ่ฒนาเคร่�องม่อ การทั่ดลอง- 

ป็ร่บป็รุงเคร่� องม่อ การกำาห้นดจ่งห้ว่ิด 
เป้็าห้มาย กลุ่มต่วิอยา่ง และวิิธ์ก่ารเก็บขอ้ม้ล 

2. สำา ร ว จ ส ถิ่ า นุ ก า ร ณ์ สำา คั ญ ด้ า นุ ค ว า ม 
เสมอุภาคทุางการศึกษา โดยม่รายละเอ่ยด 
ด่งน่� 
(1) สถานการณ์์ระด่บจ่งห้ว่ิดตามเป้็าห้มาย

การพฒ่นาท่ั่�ย่�งย่นด้านการศ้กษา (SDG 4) 
(2) บ่ญช่รายจ่ายด้านการศ้กษาระด่บจ่งห้ว่ิด 

(Provincial Education Account: PEA)

  เป้ีาหมาย

ม่เคร่�องม่อ ต่วิช่�ว่ิด และฐานข้อม้ลระด่บ
จ่งห้ว่ิดในด้านการศ้กษาท่ั่�งมิติคุณ์ภาพป็ระชากร
ในระด่บป็ฐมว่ิยและป็ระชากรว่ิยเร่ยน มิติการ
พ่ฒนาท่ั่�ย่�งย่นด้านการศ้กษา (SDG 4) และ
มิติบ่ญช่รายจ่ายด้านการศ้กษาระด่บจ่งห้ว่ิด 

(Provincial Education Account: PEA) ใน  
77 จ่งห้ว่ิด ซึ่้�งจะเป็็นข้อม้ลสำาค่ญท่ั่�สน่บสนุน
การทั่ำาแผนกลยุทั่ธ์์ระด่บจ่งห้ว่ิด และการจ่ดทั่ำา
นโยบายด้านการศ้กษาระด่บป็ระเทั่ศ
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 ผู้ลื่การดำำาเนินงาน

1. การสำารวจแล้ะประเมินุความพัร้อุม 
แล้ะทัุกษะข่อุงทุรัพัยากรมนุุษย์ต้าม 
ช่ว่งวัยสำาคัญ
(1) การสำารวจความพัรอุ้มข่อุงเด็กปฐมวัย 

ในุการเข่้าสู่การศึกษาระดับประถิ่มศึกษา 
(School Readiness Survey) สำารวิจใน 25 
จ่งห้ว่ิด พบข้อสรุป็ท่ั่�น่าสนใจ ค่อ เด็กป็ฐมว่ิย
ส่วินให้ญ่ม่ควิามพร้อมด้านคณิ์ตศาสตร์และ
ภาษาในระด่บท่ั่�ยอมร่บได้ โดยในด้านท่ั่กษะ
การคิดเชิงบริห้าร (executive functions)  
ม่เด็กป็ฐมว่ิยร้อยละ 13 ท่ั่�ไม่สามารถจำาและ
บอกเลขไป็ข้างห้น้า (forward digit span 
memory) และร้อยละ 23 ท่ั่�ไม่สามารถจำา
และบอกเลขกล่บห้ล่ง (backward digit span 
memory) ซึ่้�งเด็กป็ฐมว่ิยท่ั่�มาจากครอบคร่วิ
ยากจน ม่กม่ควิามพรอ้มตำากว่ิาอยา่งม่น่ยสำาค่ญ  
ด่งน่�น การชว่ิยเห้ล่อเด็กป็ฐมว่ิยท่ั่�จะลดชอ่งว่ิาง 
ของระด่บควิามพรอ้ม (school readiness gap)  
ค่อ การพ่ฒนาท่ั่กษะผ้้ป็กครองให้้จ่ดกิจกรรม
ท่ั่�ม่คุณ์ภาพก่บบุตรห้ลาน (parenting edu- 
cation) และยกระด่บการศ้กษาป็ฐมว่ิยให้้ม่
คณุ์ภาพมากข้�น

(2) การสำารวจความพัร้อุมในุการเข่้าสู่ 
อุาช่ีพัข่อุงนัุกเรียนุ (Career Readiness 
Survey) โครงการดำาเนินการพ่ฒนาแบบ
ป็ระเมิน คล่งข้อสอบ และจ่ดทั่ำาแบบป็ระเมิน
แบบออนไลน์เร่ยบร้อยแล้วิ ขณ์ะน่�โครงการ
อย้่ระห้ว่ิางการเก็บข้อม้ลใน 5 จ่งห้ว่ิด ได้แก่ 
สุรินทั่ร์ สุราษฎร์ธ์าน่ ระยอง เช่ยงให้ม่ และ
อุบลราชธ์าน่ เพ่�อนำาข้อม้ลมาใช้ในการวิาง

แนวิทั่างการทั่ำางานในระยะต่อไป็  

2. การสำารวจสถิ่านุการณ์สำาคัญด้านุความ
เสมอุภาคทุางการศกึษา 
(1)  สถิ่านุการณ์ระดับจังหวัดต้าม 

เป้าหมายการพััฒนุาทีุ�ยั�งยืนุด้านุการศึกษา 
(SDG4) จากข้อม้ลป็ฐมภ้มิและทัุ่ติยภ้มิท่ั่� 
โครงการได้ทั่ำาการศ้กษา ใน 4 จ่งห้ว่ิด ได้แก่ 
กาญจนบุร่ เชย่งให้ม ่สริุนทั่ร์ และสงขลา พบว่ิา 
เด็กและเยาวิชนใน จ.เช่ยงให้ม่ และ จ.สงขลา 
เข้าถ้งการศ้กษาป็ฐมว่ิย ป็ระถมศ้กษาและ 
ม่ธ์ยมศ้กษาตอนต้นได้ครอบคลมุ และ จ.เชย่งให้ม่  
ม่อ่ตราการเข้าศ้กษาในม่ธ์ยมศ้กษาตอนป็ลาย
ซึ่้�งไม่ใช่การศ้กษาภาคบ่งค่บและม่อ่ตราการ
เร่ยนต่อในระด่บอุดมศ้กษา ในระด่บส้งกว่ิา
จ่งห้ว่ิดอ่�น 

กลุ่มเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กต่าง
ส่ญชาติ เด็กไม่ป็รากฏิส่ญชาติ ม่แนวิโน้มลดลง 
ในระด่บการศ้กษาท่ั่�ส้งข้�น โดยพบว่ิากลุ่ม
เด็กยากจนม่อุป็สรรคในการเข้าถ้งการศ้กษา  
โดยเฉพาะในระด่บป็ระถมศ้กษาและม่ธ์ยม-
ศ้กษาตอนต้น 

(2) บัญช่ีรายจ่ายด้านุการศึกษาระดับ
จังหวัด (Provincial Education Account: 
PEA) เป็็นการจ่ดทั่ำาข้อม้ลงบป็ระมาณ์การ
จ่ดการศ้กษาข่�นพ่�นฐานของ สพฐ. เพ่�อให้้
เข้าใจถ้งแนวิทั่างการจำาแนกงบป็ระมาณ์
ด้านการศ้กษาเชิงพ่�นท่ั่�จากระบบข้อม้ลกลาง  
รวิมถ้งการใช้จ่ายงบป็ระมาณ์ขององค์กร 
ป็กครองสว่ินท้ั่องถิ�น และรายจ่ายด้านการศ้กษา 
ของภาคครว่ิเร่อนแต่ละพ่�นท่ั่�
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โครงการม่แผนการจ่ดเ ก็บข้อม้ลท่ั่� ง
ป็ระเทั่ศ โดยจะครบสมบ้รณ์์ภายในปี็ พ.ศ. 2565 
และจะม่การจ่ดทั่ำารายงานสถานการณ์์ป็ระจำาปี็ 

รวิมถ้งการป็ระสานงานก่บจ่งห้ว่ิดท่ั่�ดำาเนินงาน 
ร่วิมก่บ กสศ. เพ่�อทั่ดลองนำาข้อม้ลไป็ใช้ในการ
กำาห้นดแผนและนโยบายในระด่บจ่งห้ว่ิดต่อไป็

9.3 โค์รงการวิจิัยัพัฒันาระบบสารสนเทศ 
เพั้�อค์วิามเสมอภาค์ทางการศึกษา (iSEE 2.0)

  แนวคิดำ

ระบบสารสนเทั่ศเพ่�อควิามเสมอภาคทั่าง 
การศ้กษา (Information System for Equitable  
Education: iSEE) เป็็นเคร่�องม่อเพ่�อการแสดง 
สถานการณ์์ควิามเห้ล่�อมลำาทั่างการศ้กษาของ
กลุ่มเป้็าห้มาย ซ้ึ่�งครอบคลมุกลุ่มเป้็าห้มายจำานวิน 
มากกว่ิา 4 ล้านคน ในทุั่กพ่�นท่ั่�ท่ั่�วิป็ระเทั่ศไทั่ย  
การพ่ฒนาระบบ iSEE ม่การวิางแผนงานเป็็น
ระยะเวิลา 5 ปี็ (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยเม่�อ 

ระบบพ่ฒนาเสร็จสิ�น จะสามารถเช่�อมโยงก่บ
ฐานข้อม้ลของห้น่วิยงานภาคร่ฐท่ั่�ง 6 กระทั่รวิง
ท่ั่�เก่�ยวิข้อง ได้แก่ กระทั่รวิงมห้าดไทั่ย กระทั่รวิง 
ศ้กษาธ์ิการ กระทั่รวิงการพ่ฒนาส่งคมและ 
ควิามม่�นคงของมนุษย ์กระทั่รวิงแรงงาน กระทั่รวิง
สาธ์ารณ์สุข และกระทั่รวิงการคล่ง รวิมถ้งข้อม้ล
จากระบบสารสนเทั่ศทั่างภ้มิศาสตร์ (GIS)

  วธ่ิดำำาเนินงาน

1. วิิจ่ยและออกแบบระบบสารสนเทั่ศเพ่� อ 
นำาเสนอข้อม้ลกลุ่มเป้็าห้มายของ กสศ.  
จากฐานข้อม้ลท่ั่� ได้ร่บการสน่บสนุนจาก 
ห้นว่ิยงานท่ั่�เก่�ยวิขอ้ง

2. การพฒ่นาเว็ิบไซึ่ต์ระบบสารสนเทั่ศเพ่�อควิาม
เสมอภาคทั่างการศ้กษา และแอป็พลิเคช่น 
ในโทั่รศ่พท์ั่ม่อถ่อ (mobile application)  
เพ่�อรายงานข้อม้ลกลุ่มเป้็าห้มายของ กสศ.

3. การสน่บสนุนให้้เกิดการใช้งานเว็ิบไซึ่ต์ และ
ระบบแอป็พลิเคชน่ในโทั่รศ่พท์ั่ม่อถ่อ

4. การจ่ดให้้ม่ระบบและวิิธ์่การร่กษาควิาม
ป็ลอดภ่ยของฐานขอ้ม้ล (database security) 
ในทุั่กข่�นตอน
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  เป้ีาหมาย

ระบบ iSEE เป็็นระบบสารสนเทั่ศท่ั่�แสดง
ข้อม้ลของเด็กและเยาวิชนผ้้ขาดแคลนทัุ่นทั่ร่พย์
ห้ร่อด้อยโอกาส ด้วิยการเช่�อมโยงเลขป็ระจำาต่วิ 
ป็ระชาชน 13 ห้ล่ก เข้าก่บฐานข้อม้ลของ 
ห้น่วิยงานภาคร่ฐท่ั่�ง 6 กระทั่รวิง เพ่�อสน่บสนุน
การทั่ำางานของห้น่วิยงานท่ั่�เก่�ยวิข้อง ภาค่เครอ่ขา่ย 

สถานศ้กษา และคร้ท่ั่�วิป็ระเทั่ศ  เพ่�อช่วิยเห้ล่อ 
กลุ่มเป้็าห้มายของ กสศ. ท่ั่�ตรงก่บควิามต้องการ
และท่ั่�วิถ้ง รวิมถ้งช่วิยให้้ร่ฐบาลและป็ระชาชน
ทั่ราบว่ิาการลงทัุ่นของภาคร่ฐผ่าน กสศ. สามารถ
สร้างควิามเสมอภาคทั่างการศ้กษาได้อย่างเป็็น 
ร้ป็ธ์รรมและม่ป็ระสิทั่ธ์ภิาพอยา่งแท้ั่จรงิ

 ผู้ลื่การดำำาเนินงาน

กสศ. พ่ฒนาระบบ iSEE มาต่�งแต่  
พ.ศ. 2561 ค่อ ระบบ iSEE 1.0 ซึ่้�งเป็็นการ 
นำาเสนอข้อม้ลในร้ป็แบบ “จำานวิน” เป็็นห้ล่ก  
ใน พ.ศ. 2563 กสศ. ได้พ่ฒนาเป็็นระบบ  
iSEE 2.0 ซ้ึ่�งเป็็นนว่ิตกรรมด้านเทั่คโนโลย่
สารสนเทั่ศเพ่�อควิามเสมอภาคทั่างการศ้กษา 
(Ed-Tech) ท่ั่�เสนอข้อม้ลเชิงล้กต่�งแต่ระด่บ
ป็ระเทั่ศ ภ้มิภาค จ่งห้ว่ิด อำาเภอ ตำาบล โรงเรย่น 
จนถ้งรายบุคคล โดยข้อม้ลท่ั่�เผยแพร่ แบ่งเป็็น 
3 กลุ่ม ได้แก่
1. สถานการณ์ก์ารศ้กษาไทั่ย ซ้ึ่�งม่ขอ้ม้ลต่�งแต่

สถิติน่กเร่ยน – น่กเร่ยนด้อยโอกาส/พิการ 
คร้และบุคลากร แผนท่ั่�โรงเรย่น พ่�นท่ั่�ท่ั่�ไม่ม่
โรงเรย่น ทั่รพ่ยากรโรงเรย่น

2. ข้อม้ลน่กเร่ยนยากจนพิเศษ ซ้ึ่�งเป็็นข้อม้ล
เชงิล้ก เชน่ นำาห้น่ก สว่ินสง้ ขอ้ม้ลครว่ิเรอ่น 
เป็็นต้น

3. กลุ่มเด็กนอกระบบการศ้กษา แผนท่ั่� 
เด็กนอกระบบการศ้กษา สถิติ สถานการณ์์
คร่วิเร่อน และสภาพป็ัญห้าและควิาม
ต้องการ

นอกจากน่� กสศ. ได้ออกแบบให้้ระบบ iSEE  
นำาเสนอข้อม้ลในร้ป็แบบท่ั่�ง่ายและสอดคล้อง
ก่บการใช้งานจริง เพ่� อให้้ผ้้จ่ดทั่ำานโยบาย 
“มองเห็้น” (iSEE) สถานการณ์์ควิามเห้ล่�อมลำา 
ได้ช่ดเจนท่ั่�วิทัุ่กพ่�นท่ั่�ในป็ระเทั่ศ ตลอดจนเป็็น 
เคร่�องม่อให้้ก่บห้น่วิยงานภาค่ต่าง ๆ สามารถ 
ใชง้านได้ตรงตามควิามต้องการและภารกิจ

ระบบสารสนเทั่ศ 
เพ่�อควิามเสมอภาค 

ทั่างการศ้กษา (iSEE) 
https://isee.eef.or.th/
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 กสศ. ดำาเนินการพ่ฒนาเคร่�องม่อ และการ
สำารวิจและป็ระเมินศ่กยภาพระด่บจ่งห้ว่ิด ต่อยอด 
จากการทั่ำางานของระบบ iSEE 2.0 เป็็นระบบ iSEE 
3.0 โดยเพิ�มขอ้ม้ลเชิงคณุ์ภาพระด่บจ่งห้ว่ิด ด่งน่�
1. ควิามพร้อมและท่ั่กษะของทั่ร่พยากรมนุษย์

ตามช่วิงว่ิยสำาค่ญ ค่อ ควิามพร้อมของเด็ก
ป็ฐมว่ิยในการเข้าส้่ป็ระถมศ้กษา (School 
Readiness Survey) และควิามพร้อมในการ
เข้าส้่อาช่พของน่กเร่ยน (Career Readiness 
Survey)

2. สถานการณ์์สำาค่ญด้านควิามเสมอภาคทั่าง 
การศ้กษา ค่อ สถานการณ์์ระด่บจ่งห้ว่ิดตาม 
เป้็าห้มายการพ่ฒนาท่ั่�ย่�งย่นด้านการศ้กษา  
(SDG 4) และบ่ญช่รายจ่ายด้านการศ้กษา
ระด่บจ่งห้ว่ิด (Provincial Education 
Account: PEA)

9.4 โค์รงการเค์ร้อขา่ยสถิ่านศึกษาเพั้�อค์วิามเสมอภาค์ 
ทางการศึกษา และพัฒันานวิตักรรมเค์ร้อข่ายการร่วิมมอ้ 
เพั้�อสร�างค์วิามเสมอภาค์ทางการศึกษา 
(Equity Partnership’s School Network)

  แนวคิดำ

ปั็ญห้าควิามเห้ล่� อมลำาทั่างการศ้กษา
ระห้ว่ิางสถานศ้กษาในเขตเม่องและเขตชนบทั่ม่
แนวิโน้มเพิ�มส้งข้�นในทั่ศวิรรษท่ั่�ผ่านมา โดยด่ชน่
ควิามเสมอภาคทั่างการศ้กษา (Equity Profile) 
ระห้ว่ิาง พ.ศ. 2555 – 2558 พบช่องว่ิางด้าน
สมรรถนะของน่กเร่ยนเขตเม่องและเขตชนบทั่
เพิ�มข้�นจาก 1.1 ปี็ เป็็น 1.8 ปี็ และชอ่งว่ิางระห้ว่ิาง
น่กเร่ยนจากครอบคร่วิยากจนท่ั่�สุด ก่บน่กเร่ยน
จากครอบคร่วิท่ั่�ม่รายได้ส้งท่ั่�สุด ม่แนวิโน้มส้งข้�น
จาก 1.6 ปี็ เป็็น 1.8 ปี็ แสดงว่ิา สถานการณ์์ควิาม
เห้ล่�อมลำาในป็ระเทั่ศไทั่ย โดยว่ิดจากผลส่มฤทั่ธ์ิ�
ทั่างการศ้กษาของผ้้เร่ยนท่ั่�งมิติเศรษฐกิจและท่ั่�ต่�ง

ของสถานศ้กษา ม่แนวิโน้มแยล่ง 

อย่างไรก็ด่ การแก้ไขปั็ญห้าด่งกล่าวิ
โดย กสศ. แต่เพ่ยงลำาพ่งย่อมไม่เกิดผลได้อย่าง
ครอบคลุมและย่�งย่น จ้งม่การพ่ฒนาแนวิคิดการ
ดำาเนินงานแบบ “นว่ิตกรรมเคร่อข่ายสถานศ้กษา
เพ่�อควิามเสมอภาคทั่างการศ้กษา” เพ่�อนำาร่อง 
การสร้ างกลไกการทั่ำางานร่วิมก่นระห้ว่ิาง 
สถานศ้กษาในเขตเม่องก่บสถานศ้กษาในเขต
ชนบทั่ ในการสง่เสรมิ สน่บสนุน และทั่ำางานรว่ิมก่น  
เพ่�อให้้ผ้้เรย่นเกิดกระบวินการเรย่นร้้และพฒ่นาได้
ตามควิามถน่ดและศ่กยภาพ สอดคล้องก่บภารกิจ
ของ กสศ. โดยร่วิมออกแบบกระบวินการทั่ำางาน
ระห้ว่ิางสถานศ้กษาในการพ่ฒนาผ้้เร่ยนให้้เกิด

ป็ระโยชน์แก่ทั่กุฝ่่ายอยา่งย่�งย่น
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  วธ่ิดำำาเนินงาน

1. ร่บสม่ครสถานศ้กษาเข้าร่วิมโครงการ  
โดยค่ดเ ล่อกจากโรง เ ร่ยนท่ั่� ม่ น่ก เร่ ยน 
ทั่นุเสมอภาคอย้่

2. จ่ดกิจกรรมเวิิร์กชอป็ร่วิมก่นระห้ว่ิางน่กเร่ยน
และคร้จากโรงเรย่นไทั่ยท่ั่�เข้ารว่ิมโครงการ 

3. พฒ่นาเครอ่ขา่ยสถานศ้กษาไทั่ยและนานาชาติ 
โดยทั่ำากิจกรรมร่วิมก่น เช่น การสาธ์ิต
เทั่คนิคการจ่ดเร่ยนการสอน (21st Century 
Skills) การพ่ฒนาผลิตภ่ณ์ฑ์์ร่วิมก่นระห้ว่ิาง 
สถานศ้กษา เป็็นต้น

4. สรุป็บทั่เร่ยนจากการทั่ำางานร่วิมก่นใน 
เคร่อข่าย เพ่�อพ่ฒนาแนวิทั่างการทั่ำางาน 
ในระยะต่อไป็

  เป้ีาหมาย

น่กเร่ยนท่ั่�ขาดแคลนทัุ่นทั่ร่พย์ห้ร่อ 
ด้อยโอกาส ได้ร่บการพ่ฒนาให้้ม่ควิามร้้ ท่ั่กษะ 
ในการป็ระกอบอาช่พและม่ศ่กยภาพในการ
พ้�งพาตนเอง โดยควิามร่วิมม่อจากเคร่อข่าย
โรงเรย่นนานาชาติ และภาค่เครอ่ขา่ยท่ั่�เก่�ยวิข้อง  
เพ่�อส่งเสริมโอกาสในการป็ระกอบอาช่พให้้ 
ก้าวิพ้นจากควิามยากจนได้ ด้วิยกระบวินการ 
ม่ส่วินร่วิมจากทุั่กภาคส่วินเพ่� อให้้แนวิทั่าง 
การแก้ไขปั็ญห้าควิามเห้ล่�อมลำาทั่างการศ้กษา 
ม่ควิามย่�งย่นในอนาคต

 ผู้ลื่การดำำาเนินงาน

กสศ. ร่วิมก่บ บริษ่ทั่ เซึ่็นทั่ร่ล เจด่  
คอมเมิร์ซึ่ จำาก่ด และโรงเร่ยนนานาชาติ 

โชรส์เบอร่ ดำาเนินงานภายใต้ช่�อ “เคร่อข่าย 
สถานศ้กษาเพ่�อควิามเสมอภาคทั่างการศ้กษา”  
เ พ่� อทั่ดลองกลไกการทั่ำางานใน ร้ป็แบบ
นว่ิตกรรมระห้ว่ิางสถานศ้กษาในเขตเม่อง 
และสถานศ้กษาในเขตชนบทั่ ในการพ่ฒนา 
ผ ลิ ต ภ่ ณ์ ฑ์์ ท่ั่� เ ป็็ น ผ ล ผ ลิ ต จ า ก น่ ก เ ร่ ย น 
ทัุ่นเสมอภาค นอกจากน่� ย่งม่การพ่ฒนาท่ั่กษะ 
ผ้้ป็ระกอบการผา่นส่�อออนไลน์ โดยม่สถานศ้กษา 
ในเขตชนบทั่เขา้รว่ิม 10 แห้ง่ ม่น่กเรย่นและคร้
ท่ั่�เข้ารว่ิม 50 คน สำาห้ร่บสถานศ้กษาในเขตเม่อง 

ค่อ โรงเร่ยนนานาชาติโชรส์เบอร่ และโรงเร่ยน
กรุงเทั่พคริสเต่ยน ม่น่กเร่ยนและคร้ท่ั่�เข้าร่วิม

โครงการ จำานวิน 39 คน โดยผลการดำาเนินงาน 
พบว่ิา
1. น่กเร่ยนและคร้จากเคร่อข่าย กสศ. 

ไ ด้ พ่ ฒ น า ต น เ อ ง ใ น แ ง่ ข อ ง ก า ร เ ป็็ น 
ผ้้ป็ระกอบการเบ่�องต้น เกิดมุมมองให้ม ่
ต่อผลิตภ่ณ์ฑ์์ของโรงเร่ยน และเกิดท่ั่กษะ 
การพ่ฒนาจนสอดคล้องก่บควิามต้องการ 
ของตลาดมากข้�น ท่ั่�งน่� ม่บางผลิตภ่ณ์ฑ์์ 
ท่ั่�ได้รบ่การต่อยอดผลิตภ่ณ์ฑ์์ และสน่บสนุน 
ช่องทั่างจ่ดจำาห้น่ายอ่�น ๆ นอกเห้น่อจาก 
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ช่องทั่างออนไลน์อ่กด้วิย  สำาห้ร่บน่กเร่ยน
จากโรงเร่ยนนานาชาติ ม่ควิามเห็้นและ
ท่ั่ศนคติต่อควิามเห้ล่�อมลำาในส่งคมและ 
การทั่ำางานเพ่�อสง่คมท่ั่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็

2. เกิดนว่ิตกรรุ่นเยาว์ิท่ั่�ม่ท่ั่ศนคติ ศ่กยภาพ 
และควิามพร้อมในการช่วิยเห้ล่อผ้้ท่ั่� 
ด้อยโอกาสจากโรงเร่ยนห้่างไกลในชนบทั่ 
และเคร่�องม่อห้ร่อกระบวินการท่ั่�เกิดจาก
การถอดบทั่เร่ยน สรุป็องค์ควิามร้้สำาห้ร่บ
การขยายผลไป็ย่งโรงเร่ยนอ่�นท่ั่�ห้่างไกล

ท่ั่�ม่ควิามป็ระสงค์จะพ่ฒนาท่ั่�งน่กเร่ยน
คร้ กระบวินการจ่ดการการเร่ยนสอน 
ท่ั่�สอดคล้องก่บการพ่ฒนาท่ั่กษะท่ั่�จำาเป็็น 
ในอนาคต ท่ั่�ป็ระกอบด้วิยด้านท่ั่กษะช่วิิต
และท่ั่กษะอาช่พ ตลอดจนการรวิมพล่ง
เคร่อข่ายท่ั่� ม่ควิามพร้อมจะช่วิยเห้ล่อ 
ผ้้ด้อยโอกาส ให้้ม่ชอ่งทั่างและโอกาสในการ 
เข้าถ้งข้อม้ลและกลุ่มเป้็าห้มายได้อย่าง 
ถ้กต้องเห้มาะสม

  ก้าวต้่อไปี 

1. ข่ยายเครือุข่่ายการทุำางานุ ท่ั่�งในส่วินของ
เคร่อข่ายโรงเร่ยนนานาชาติ และเคร่อข่าย
ผ้้ทั่รงคุณ์วุิฒิ

2. เสริมกระบวนุการเพัิ�มทัุกษะความรู้ ให้้ก่บ
น่กเร่ยน คร้ จากโรงเร่ยนในเคร่อข่ายของ 
กสศ. ให้้ม่ควิามพร้อมมากข้�น โดยควิามร้้ 
เห้ล่าน่�จะต่อยอดขยายผลก่บสถานศ้กษาและ

กลุ่มเป้็าห้มายอ่�นได้อยา่งย่�งยน่

3. การวางแผู้นุการดำาเนิุนุงานุ เพ่�อให้้องค์ควิามร้ ้ 
ผลิตภ่ณ์ฑ์์ และเครอ่ขา่ยการทั่ำางานดำาเนินงาน 
ต่อเน่�องได้อยา่งม่คณุ์ค่า เกิดป็ระสิทั่ธ์ภิาพและ
ป็ระสทิั่ธ์ผิลในระยะยาวิ
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มาต้รการต้อบัสนองต่้อสถานการณ์์ 
การแพร่ระบัาดำของโควดิำ–19 

กองทุั่นเพ่�อควิามเสมอภาคทั่างการศ้กษา (กสศ.) เป็็นห้น้�งในกลไกสำาค่ญในการลดควิามเห้ล่�อมลำา 
ทั่างการศ้กษา และช่วิยเห้ล่อเด็กและเยาวิชนด้อยโอกาสทั่างการศ้กษาของป็ระเทั่ศ จ้งจำาเป็็นต้องม่
ข้อม้ลเชิงป็ระจ่กษ์ และห้ล่กฐานทั่างวิิชาการท่ั่�เช่�อถ่อได้ป็ระกอบการต่ดสินใจท่ั่�รวิดเร็วิ และม่คุณ์ภาพส้ง  
เพ่�อตอบสนองต่อสถานการณ์ก์ารแพรร่ะบาดของโควิิด–19 ได้อยา่งม่ป็ระสทิั่ธ์ภิาพและรวิดเรว็ิ สถาบน่วิิจ่ย
เพ่�อควิามเสมอภาคทั่างการศ้กษา (วิสศ.) จ้งจัดทุำาข่้อุเสนุอุมาต้รการต้อุบสนุอุงต่้อุสถิ่านุการณ์ 
การแพัรร่ะบาดข่อุงโควิด–19 อุย่างเรง่ด่วนุ โดยทั่บทั่วินวิรรณ์กรรมวิิจ่ยท่ั่�งเชิงวิิชาการและเชิงนโยบาย 
ในระด่บนานาชาติ เพัื�อุสังเคราะห์อุงค์ความรู้สำาหรับสนัุบสนุุนุคณะกรรมการบริหาร กสศ. ในุการ
พัิจารณากำาหนุดทิุศทุางการดำาเนิุนุงานุทีุ�ต้อุบสนุอุงต่้อุวิกฤต้การแพัรร่ะบาดข่อุงโควิด–19 ข่อุง กสศ. 
รวิมถ้งมาตรการของสถานศ้กษา คร้ ครอบคร่วิ และชุมชน เพ่�อช่วิยเห้ล่อเด็กและเยาวิชนผ้้ขาดแคลน 
ทัุ่นทั่ร่พย์ห้ร่อด้อยโอกาส ตลอดจนการเตร่ยมควิามพร้อมสำาห้ร่บก้าวิเข้าส้่ช่วิงห้ล่งสถานการณ์ ์
การแพร่ระบาดของโควิิด–19 ได้อย่างม่คุณ์ภาพ โดยข้อเสนอมาตรการตอบสนองต่อสถานการณ์์ 
การแพรร่ะบาดของโควิิด–19 อยา่งเรง่ด่วิน แบง่ออกเป็็น 3 สว่ิน ได้แก่ 

1) การทั่บทั่วินผลกระทั่บของสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิิด–19 ต่อควิามเสมอภาคทั่าง 
การศ้กษาจากข้อม้ลในระด่บนานาชาติ 

2) ต่วิอย่างมาตรการตอบสนองต่อสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิิด–19 จากป็ระสบการณ์ ์
ของป็ระเทั่ศต่าง ๆ 

3) ข้อเสนอเชิงมาตรการตอบสนองต่อสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิิด–19 ในป็ระเทั่ศไทั่ย  
ซึ่้�งจะแบง่เป็็น 2 ระยะ ได้แก่

ระยะทุี� 1 มาตรการตอบสนองระยะเรง่ด่วิน (short term interventions) ท่ั่�ต้องดำาเนินการภายใน 
3 – 6 เด่อน

ระยะทีุ� 2 มาตรการตอบสนองระยะยาวิ (long term interventions) ท่ั่�ต้องดำาเนินการภายใน  
1 – 3 ปี็

1. ผู้ล้กระทุบข่อุงสถิ่านุการณ์การแพัรร่ะบาดข่อุงโควิด–19 ต่้อุความเสมอุภาค
ทุางการศกึษา

สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิิด–19 น่บเป็็นป็รากฏิการณ์์ท่ั่�ได้ก่อให้้เกิดผลกระทั่บ 
อย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ ส่งคม คุณ์ภาพช่วิิต รวิมถ้งการศ้กษาของป็ระเทั่ศ โดยกลุ่มผ้้ท่ั่�ได้ร่บผลกระทั่บ 
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อยา่งรุนแรงมากท่ั่�สดุ ได้แก่ น่กเรย่นจากท่ั่�วิโลก โดยเฉพาะเด็กในกลุ่มขาดแคลนทั่นุทั่รพ่ยห์้รอ่ด้อยโอกาส  
และเป็ราะบาง ท่ั่�งผลกระทั่บจากการขาดการเร่ยนในระยะยาวิ (learning loss) การขาดอาห้ารจาก
โรงเร่ยน (school lunch) ผลกระทั่บทั่างเศรษฐกิจของครอบคร่วิ (economic impact) ผลกระทั่บจาก 
ควิามรุนแรงในบ้าน ห้ร่อควิามเส่�ยงอ่�น ๆ ในส่งคม เช่น ปั็ญห้ายาเสพติด ปั็ญห้าท้ั่องไม่พร้อม รวิมไป็ถ้ง 
ปั็ญห้าทั่างสุขภาพจิต อ่นเกิดจากควิามเคร่ยด ควิามก่งวิล ซึ่้มเศร้า ห้ากร่ฐบาลของป็ระเทั่ศไม่ได้ใช้
มาตรการในการบรรเทั่า ป้็องก่น ห้รอ่ฟ้� นฟ้ท่ั่�เข้มขน้เพ่ยงพอ สำาห้ร่บป็ระเทั่ศไทั่ยซ้ึ่�งม่ปั็ญห้าควิามเห้ล่�อมลำา 
ทั่างการศ้กษาท่ั่�ส้งท่ั่�สุดแห่้งห้น้�งในโลกก็ม่ควิามเป็็นไป็ได้ส้งมากท่ั่�เด็กและเยาวิชนไทั่ยจะต้องห้ลุดออก
จากระบบเพิ�มข้�นอยา่งนา่เป็็นห้ว่ิง โดยผลกระทั่บต่อเด็กและเยาวิชนผ้้ขาดแคลนทั่นุทั่รพ่ย์ห้รอ่ด้อยโอกาส 
จำาแนกได้ 4 ป็ระการ ด่งน่� 

1) ผู้ล้กระทุบต่้อุความหิวโหย (Acute Hunger) ข่อุงเด็กแล้ะเยาวช่นุ

จากการวิิเคราะห์้ขอ้ม้ลจากระบบสารสนเทั่ศเพ่�อควิามเสมอภาคทั่างการศ้กษา (Information 

System for Equitable Education: iSEE)  ในป็ีการศ้กษา พ.ศ. 2561 ท่ั่�ผ่านมา พบว่ิา น่กเร่ยนยากจน
พิเศษม่ภาวิะทัุ่พโภชนาการในส่ดสว่ินท่ั่�ส้งกว่ิาในน่กเร่ยนกลุ่มท่ั่�ไม่ได้ร่บเงินอุดห้นุนน่กเร่ยนยากจนพิเศษ 
โดยท่ั่�ปั็ญห้าภาวิะทุั่พโภชนาการด่งกล่าวิ ม่ควิามรุนแรงในกลุ่มน่กเร่ยนระด่บป็ระถมศ้กษามากกว่ิา
ระด่บม่ธ์ยมศ้กษาตอนต้น โดยท่ั่�น่กเร่ยนในระด่บป็ระถมศ้กษาม่ภาวิะทัุ่พโภชนาการคิดเป็็นร้อยละ 5.8 
ของจำานวินน่กเร่ยนยากจนพิเศษระด่บป็ระถมศ้กษา ส่วินน่กเร่ยนในระด่บม่ธ์ยมศ้กษาตอนต้นม่ภาวิะ 
ทั่พุโภชนาการ คิดเป็็นร้อยละ 3.6 ของจำานวินน่กเรย่นยากจนพิเศษระด่บม่ธ์ยมศ้กษาตอนต้น ซ้ึ่�งอาจสง่ผล
ต่อการเจรญิเติบโตในอนาคตอยา่งถาวิรได้

2) ผู้ล้กระทุบต่้อุการเลี้�ยงดูแล้ะสวัสดิภาพัข่อุงเด็กแล้ะเยาวช่นุ

ข้อม้ลจากการสำารวิจโดยระบบ iSEE พบว่ิา ม่เด็กน่กเร่ยนทัุ่นเสมอภาค ร้อยละ 34 ท่ั่�ไม่ได้ 
อาศ่ยอย้ก่่บพอ่แม ่แต่อาศ่ยก่บญาติ ห้ร่อบุคคลอ่�น ๆ สถานการณ์ก์ารแพรร่ะบาดของโควิิด–19 ทั่ำาให้้เกิด
วิิกฤตทั่างเศรษฐกิจท่ั่�อาจทั่ำาให้้พอ่แมต้่องออกจากบ้านห้รอ่ชุมชน เพ่�อไป็ห้างานทั่ำาต่างถิ�นมากยิ�งข้�น ซ้ึ่�งจะ 
ก่อให้้เกิดผลกระทั่บทั่างเศรษฐกิจท่ั่�ม่ผลต่อสว่ิสดิภาพ สว่ิสดิการ และควิามม่�นคงของคร่วิเร่อนค่อนข้าง
มาก เด็กอาจไม่ได้ร่บการเล่�ยงด้ท่ั่�ด่ รวิมถ้งการคุ้มครองสว่ิสดิภาพและสิทั่ธ์ิของเด็กและเยาวิชนอ่นจะ 
นำาไป็ส้ปั่็ญห้าทั่างสง่คมอ่�น ๆ ตามมา 

3) ผู้ล้กระทุบต่้อุการเดินุทุางไปโรงเรยีนุ 

ข้อม้ลจากการสำารวิจโดยระบบ iSEE ของ กสศ. พบว่ิา เด็กน่กเร่ยนยากจนพิเศษ ม่ค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทั่างมาเร่ยนเฉล่�ยคนละ 850 บาทั่ต่อห้น้�งภาคการศ้กษา โดยเด็กจะม่ระยะทั่างจากบ้าน 
ไป็โรงเรย่นเฉล่�ย 5.7 กิโลเมตร ใชร้ะยะเวิลาในการเดินทั่างเฉล่�ย 19 นาท่ั่ สถานการณ์ก์ารแพรร่ะบาดของ 
โควิิด–19 อาจจะทั่ำาให้้การเดินทั่างระห้ว่ิางบ้านก่บโรงเร่ยน ห้ร่อการเดินทั่างระห้ว่ิางชุมชนต่าง ๆ  
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ม่ข้อจำาก่ดมากข้�น ห้ร่อม่ต้นทัุ่นท่ั่�ส้งข้�น รวิมถ้งควิามป็ลอดภ่ยของคร้ท่ั่�ม่ควิามจำาเป็็นในการเดินทั่างเพ่�อ
ไป็เย่�ยมบ้านเด็ก ห้ร่อด้แลควิามเร่ยบร้อยในด้านการเร่ยนการสอนของเด็กซึ่้�งกระจายอย้ต่ามห้ม้่บ้านห้ร่อ
ชุมชนต่าง ๆ มากกว่ิาในภาวิะป็กติด้วิย

4) ผู้ล้กระทุบต่้อุการจัดการศกึษาข่อุงครูแล้ะสถิ่านุศกึษา

สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิิด–19 ทั่ำาให้้โรงเร่ยน คร้ ชุมชน ต้องทั่ำาการยกระด่บ 
ควิามพร้อมของสถานศ้กษาและชุมชนอย่างมาก เพ่�อจ่ดการศ้กษาภายใต้สถานการณ์์การแพร่ระบาด  
ท่ั่�งในด้านของสุขอนาม่ย การเว้ินระยะห่้างทั่างส่งคม และการเร่ยนการสอน ให้้เป็็นไป็ตามมาตรฐานของ
ควิามป็ลอดภ่ยทั่างสาธ์ารณ์สุข ท่ั่�งแนวิทั่างการจ่ดการศ้กษาในเชิงกายภาพ และควิามพร้อมของผ้้บริห้าร
และคร้ในการจ่ดการศ้กษาตามมาตรฐานของห้น่วิยงานท่ั่�เก่�ยวิข้อง รวิมถ้งการจ่ดการศ้กษาแก่ผ้้พิการ 
ด้อยโอกาสป็ระเภทั่ต่าง ๆ 

2. ตั้วอุยา่งมาต้รการต้อุบสนุอุงต่้อุสถิ่านุการณ์การแพัรร่ะบาดข่อุงโควิด–19 
ข่อุงแต่้ล้ะประเทุศ 

ระบบการศ้กษาของป็ระเทั่ศต่าง ๆ ได้ทั่บทั่วินนโยบายการศ้กษาของตนเอง เพ่�อเตร่ยมสร้างระบบ
การศ้กษาให้มท่่ั่�เข้มแขง็ยิ�งข้�น (build back better education system) ผา่นทั่างการป็รบ่ป็รุงระบบควิาม
ชว่ิยเห้ล่อต่าง ๆ ด่งน่�

1) การบรหิารจัดการในุเรื�อุงอุาหารข่อุงโรงเรยีนุ (School Feeding Programs)

ห้ลายป็ระเทั่ศได้ม่โครงการการจ่ดสรรแบ่งปั็นอาห้าร (Food distribution) โดยเฉพาะ 
เน้นการเข้าถ้งเด็กกลุ่มท่ั่�ยากจนท่ั่�สุด ต่วิอย่างแนวิทั่างป็ฏิิบ่ติเก่�ยวิก่บป็ฏิิบ่ติการด้านควิามม่�นคงทั่าง
อาห้ารของน่กเร่ยน เช่น การใช้แอป็พลิเคช่น ห้ร่อระบบเช่�อมโยงระห้ว่ิางผ้้ผลิตก่บผ้้ร่บ เช่น FarmLink6 
(ในสห้ร่ฐอเมริกา) ห้ร่อ ธุ์รกิจสตาร์ทั่อ่พด้านอาห้าร (FoodTech) ห้ร่อโครงการในล่กษณ์ะ home grown 
school feeding แบบต่าง ๆ โดยท่ั่�วิไป็โครงการล่กษณ์ะน่�จะม่ว่ิตถปุ็ระสงค์ท่ั่�งในมิติด้านการศ้กษา สขุภาพ 
โภชนาการ เกษตรกรรม และการพฒ่นาชุมชนควิบค้่ไป็ด้วิย

2) การปรบัปรุงหลั้กสูต้รการเรยีนุการสอุนุ การวัดผู้ล้เพัื�อุรอุงรบันัุกเรยีนุทีุ�กลั้บเข้่ามา
ในุโรงเรยีนุ

ห้ล่กส้ตรการเร่ยนการสอนควิรจะต้องม่การป็ร่บป็รุงร้ป็แบบแนวิทั่างให้้ม่ควิามย่ดห้ยุ่น  
เห้มาะก่บน่กเร่ยนแต่ละคนมากข้�น ระบบการเร่ยนในร้ป็แบบ Blended Learning ท่ั่�ม่ท่ั่�งระบบการเร่ยน
แบบในห้้องเรย่น ม่ป็ฏิิสม่พน่ธ์พ์บเจอคร้ เพ่�อนฝ้่ง ก่บการเร่ยนด้วิยตนเองอย้ท่่ั่�บา้นโดยม่พอ่แมผ้้่ป็กครอง

6 Stanford Students Help connect farmers with food banks. 
https://news.stanford.edu/2020/05/14/stanford-students-help-connect-farmers-food-banks/.
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คอยดแ้ล อาจจะเป็็นสิ�งท่ั่�ยง่คงอย้ต่่อไป็ กลายเป็็น New Normal7 เชน่ในสห้รฐ่อเมริกา ห้ลายมห้าวิิทั่ยาล่ย
ได้ยกเลิกข้อกำาห้นดเร่�องการสอบมาตรฐานในการสม่ครสอบไป็ แต่มุ่งไป็ท่ั่�ควิามสำาค่ญของการว่ิดและ
ป็ระเมินผลเพ่�อการพฒ่นา (Formative Assessment) มากข้�น

3) ปัญหาด้านุอุารมณ์ จิต้ใจ (Socio-emotion) ข่อุงเด็กแล้ะเยาวช่นุทีุ�เกิดจาก
สถิ่านุการณ์การแพัรร่ะบาดข่อุงโควิด–19

แนวิทั่างในการแก้ปั็ญห้าในด้านของอารมณ์ส่์งคมจิตใจสามารถทั่ำาได้ต่�งแต่ในระด่บครอบครว่ิ 
โรงเร่ยน และชุมชน เช่น ระด่บโรงเร่ยนโดยผ่านการสร้างบรรยากาศในโรงเร่ยนแบบ Whole School 
Approach ระบบสน่บสนุนในแบบต่าง ๆ 8 ห้รอ่ม่การให้้บรกิารด้านคำาป็รก้ษาทั่างจิตวิิทั่ยาสำาห้รบ่เด็กและ
เยาวิชนท่ั่�ม่ควิามเครย่ด ม่ปั็ญห้าสุขภาพจิต อาจจะม่การสน่บสนุนงบป็ระมาณ์สำาห้รบ่การจ้างน่กจิตวิิทั่ยา
ป็ระจำาโรงเรย่น การเพิ�มช่�วิโมงการทั่ำางานของน่กจิตวิิทั่ยา ห้รอ่การแสวิงห้าวิิธ์ก่ารฝึ่กฝ่นอบรมจากองค์กร
ขา้งนอก 

4) การป้อุงกันุเด็กแล้ะเยาวช่นุต้กหล่้นุอุอุกนุอุกระบบการศกึษา  
เนืุ�อุงจากสถิ่านุการณ์การแพัรร่ะบาดข่อุงโควิด–19

สำาห้ร่บแนวิทั่างการป้็องก่นปั็ญห้าเด็กห้ลุดออกจากระบบการศ้กษา ห้ลายป็ระเทั่ศม่การ
ใช้ระบบการส่�อสารผ่านการรณ์รงค์ ห้ร่อการให้้เงินอุดห้นุนแบบม่เป้็าห้มาย รวิมถ้งการใช้ระบบติดตาม 
(tracking) เด็กท่ั่�เส่�ยงห้ลุดออกจากระบบการศ้กษาโดยเช่�อมโยงก่บระบบฐานข้อม้ลและระบบเทั่คโนโลย่
ท่ั่�ม่ ในกรณ์ป่็ระเทั่ศไทั่ย สามารถสร้างระบบขอ้ม้ลท่ั่�ม่ป็ระสิทั่ธ์ภิาพ เชน่ การเช่�อมโยงฐานขอ้ม้ลของ สพฐ. 
กสศ. มห้าดไทั่ย เข้าด้วิยก่น เพ่�อให้้สามารถตรวิจสอบได้ว่ิาเด็กคนใดท่ั่�สามารถกล่บเข้ามาโรงเร่ยนได้  
ห้ร่อเด็กกลุ่มไห้นท่ั่�อย้่ในกลุ่มเส่�ยงของการออกนอกระบบการศ้กษา เช่น การใช้ระบบ iSEE ของ กสศ.  
ในการติดตามน่กเรย่นยากจนพเิศษกลุ่มต่าง ๆ เพ่�อรบ่ทั่ราบถ้งควิามต้องการ ปั็ญห้าท่ั่�เกิดข้�น และชว่ิยเห้ล่อ 
ได้อยา่งตรงจุด

5) ผู้ล้กระทุบต่้อุเด็กกลุ่้มปฐมวัยแล้ะกลุ้่มเด็กทีุ�มคีวามจำาเป็นุ ความต้้อุงการพัิเศษ

การท่ั่�ศ้นยพ์ฒ่นาเด็กเล็กห้รอ่โรงเรย่นในระด่บอนุบาลต้องทั่ำาการปิ็ดเป็็นระยะเวิลาอ่นยาวินาน 
ส่งผลกระทั่บต่อพ่ฒนาการของเด็กเป็็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเด็กกลุ่มล่างของส่งคม ควิรม่การสร้าง
โป็รแกรมห้ล่กส้ตรการด้แลเด็กในระด่บป็ฐมว่ิยเพ่�อช่วิยเห้ล่อผ้้ด้แลเด็ก โดยเฉพาะการสร้างควิามร่วิมม่อ

7 Education Above All. 2020. “Home Learning Support for Parents and Guardians.” 
https://inee.org/resources/home-learning-support-parents-and-guardians.

8 Durlak, J. A., R. P. Weissberg, A. B. Dymnicki, R. D. Taylor, and K. B. Schellinger. 2011. “The Impact of Enhancing  
Students’ Social and Emotional Learning: A Meta‐Analysis of School‐Based Universal Interventions.” Child  
Development 82 (1): 405–432.
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ของพอ่แมก่่บชุมชน ห้รอ่ควิามรว่ิมม่อระห้ว่ิางศ้นยพ์ฒ่นาเด็กเล็กในท้ั่องถิ�น จ่ดโป็รแกรมให้้ควิามร้พ้อ่แม่
ห้รอ่ชว่ิยเห้ล่อเด็กกลุ่มพเิศษท่ั่�ไมม่่พอ่แม่ดแ้ล 

6) การบรหิารจัดการงบประมาณทุางการศกึษาข่อุงประเทุศในุระยะยาว

การแพรร่ะบาดของโควิิด–19 อาจจะสง่ผลต่อการต่ดลดงบป็ระมาณ์ของภาครฐ่เพ่�อนำาไป็ใช้ใน
โครงการในภาคสง่คมห้รอ่กระตุ้นเศรษฐกิจอ่�น ๆ ท่ั่�เห็้นว่ิาสำาค่ญ9  งบด้านการศ้กษาของห้ลาย ๆ ป็ระเทั่ศ 
ม่แนวิโน้มถ้กต่ดลดลง อ่นสง่ผลกระทั่บต่อคุณ์ภาพของการศ้กษา ภาคร่ฐจำาเป็็นท่ั่�จะต้องม่การใช้นโยบาย
ด้านการคล่งเพ่�อกระตุ้นภาคการศ้กษา เช่น การสน่บสนุนงบป็ระมาณ์ไป็ย่งน่กเร่ยน คร้ โรงเร่ยน อาจจะ
เป็็นในล่กษณ์ะมุง่เป้็า (targeted) ห้รอ่ให้้เป็็นงบป็ระมาณ์แบบ Block grant โดยเน้นไป็ท่ั่�การชว่ิยผอ่นคลาย
ภาระห้น่�สนิ (debt relief) ห้รอ่ชว่ิยเห้ล่อโรงเรย่นเอกชน คร้เอกชน ท่ั่�อาจจะได้ร่บผลกระทั่บจากวิิกฤต

3. ข้่อุเสนุอุเช่งิมาต้รการต้อุบสนุอุงต่้อุสถิ่านุการณ์การแพัรร่ะบาดข่อุงโควิด–19 
สำาหรบัประเทุศไทุย

1) มาต้รการต้อุบสนุอุงระยะเรง่ด่วนุ (short term interventions)

(1) การแก้ไข่ปญัหาความหวิโหยข่อุงเด็กแล้ะเยาวช่นุในุครอุบครวัยากจนุด้อุยโอุกาส 
การเล่�อนเปิ็ดภาคเร่ยนท่ั่� 1/2563 เน่�องจากสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิิด–19 

ทั่ำาให้้เกิดภาวิะทัุ่พโภชนาการสำาห้ร่บเด็กและเยาวิชนในครอบคร่วิยากจนด้อยโอกาสท่ั่�เดิมอาศ่ยอาห้าร 
ม่�อกลางว่ินท่ั่�โรงเร่ยนเป็็นห้ล่ก กสศ. จ้งม่มาตรการสน่บสนุนเร่�องอาห้ารสำาห้ร่บเด็กน่กเร่ยนกลุ่ม 
ทัุ่นเสมอภาค ผ่านโครงการ “สู้วิกฤต้ให้นุ้อุงอิุ�ม คนุล้ะมือุ เพัื�อุมื�อุนุ้อุง” จ่ดสรรอาห้ารท่ั่�ม่คุณ์ค่าทั่าง
โภชนาการตามมาตรฐานท่ั่�ได้ร่บการออกแบบโดยน่กโภชนาการผ้้เช่�ยวิชาญระด่บป็ระเทั่ศ เป็็นการ 
ชว่ิยเห้ล่อบรรเทั่าก่อนท่ั่�ภาคการศ้กษาป็กติจะเปิ็ดดำาเนินการและน่กเรย่นสามารถได้รบ่อาห้ารจากโรงเรย่น
ได้ตามระบบป็กติ

(2) การส่งเสริมชุ่มช่นุแล้ะครอุบครัวให้มีข่ีดความสามารถิ่ในุการสนุับสนุุนุโรงเรียนุ 
ในุการจัดการเรียนุรู้ รวมถึิ่งจัดเครือุข่่ายอุาสามัครด้านุการศึกษา (อุสม.การศึกษา)  
ในุการเฝ้า้ระวังช่่วยเหลื้อุครอุบครวัเด็กทีุ�ยากจนุหรอืุด้อุยโอุกาสแล้ะเด็กทีุ�มคีวามจำาเปน็ุ
พัเิศษ

สน่บสนุนการจ่ดต่�งเคร่อข่ายเคร่อข่ายอาสาสม่ครด้านการศ้กษา (อสม.การศ้กษา) ในการ 
เฝ้่าระว่ิงชว่ิยเห้ล่อครอบคร่วิเด็กท่ั่�ยากจนห้ร่อด้อยโอกาสและเด็กท่ั่�ม่ควิามจำาเป็็นพิเศษ โดยใช้นว่ิตกรรม
ระบบ iSEE ในร้ป็แบบแอป็พลิเคชน่ ในการสน่บสนุน อสม.การศ้กษา ทั่ำาการค้นห้าเป้็าห้มาย และระบุต่วิตน 
กลุ่มเป็้าห้มายท่ั่�ต้องการการด้แลช่วิยเห้ล่อ และคุ้มครองสว่ิสดิภาพเป็็นพิเศษ ภายใต้สถานการณ์์ 

9 Al-Samarrai, S. 2020. “The Impact of the COVID–19 Pandemic on Education Financing.” Memo, World Bank.
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การแพรร่ะบาดของโควิิด–19 และการทั่ำางานรว่ิมก่บองค์กรท่ั่�งภาคร่ฐและป็ระชาส่งคมในพ่�นท่ั่�เคร่อขา่ย  
ส่งเสริมชุมชนและครอบคร่วิให้้ม่ข่ดควิามสามารถในการสน่บสนุนโรงเร่ยน ในการเฝ้่าระว่ิงช่วิยเห้ล่อ
ครอบคร่วิเด็กท่ั่�ยากจนห้ร่อด้อยโอกาสและเด็กท่ั่�ม่ควิามจำาเป็็นพิเศษไม่ให้้เด็กห้ลุดจากการศ้กษา และ 
การพฒ่นาท่ั่กษะการเงินสำาห้รบ่ครว่ิเรอ่น 

(3) การพัฒันุาทัุกษะแรงงานุคืนุถิิ่�นุ
กสศ. ทั่ำางานวิิจ่ยร่วิมก่บ ILO และองค์กรในด้านการพ่ฒนาแรงงานในระด่บป็ระเทั่ศและ

เคร่อข่ายพ่�นท่ั่�ในการพ่ฒนาแรงงานท้ั่องถิ�น สภาผ้้นำาชุมชน ซึ่้�ง กสศ. สามารถใช้ป็ระสบการณ์์น่�ในการ
สน่บสนุนการพฒ่นาท่ั่กษะแรงงานท่ั่�ต้องย้ายกล่บส้ภ้่มิลำาเนาเน่�องจากได้รบ่ผลกระทั่บการเลิกจ้างงานจาก
สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิิด–19 โดยแนวิทั่างการทั่ำางานอาจใช้ อป็ทั่. เป็็นฐานในการวิิเคราะห์้
ค้นห้าอาช่พท่ั่�เห้มาะสมก่บท้ั่องถิ�น ยกระด่บข่ดควิามสามารถของชุมชนด้านการตลาดและพ่ฒนาท่ั่กษะ
อาชพ่ท่ั่�ใชชุ้มชนเป็็นฐาน

(4) การพััฒนุาโรงเรียนุในุพัื�นุทีุ�ห่างไกล้ทุุรกันุดาร (Protected/Isolated Schools)  
ด้านุอุุปกรณ์การเรียนุการสอุนุแล้ะปรับปรุงสิ�งแวดล้้อุมด้านุสุข่ภาพัอุนุามัยจาก 
ผู้ล้การวิจัย (Fundamental school quality level: FSQL)

ผลการวิิจ่ยของธ์นาคารโลก กสศ. และ สพฐ. พบว่ิา ปั็จจุบ่นป็ระเทั่ศไทั่ยม่โรงเร่ยนขนาดเล็ก 
ในพ่�นท่ั่�ห้่างไกลทุั่รก่นดาร (protected schools) จำานวิน 1,155 แห่้ง และโรงเร่ยนขนาดกลางในพ่�นท่ั่� 
ห้า่งไกลทั่รุก่นดาร (isolated schools) จำานวิน 4,370 แห้ง่ ซ้ึ่�งเป็็นโรงเรย่นท่ั่�ป็ระสบปั็ญห้าควิามเห้ล่�อมลำา 
ทั่างการศ้กษาก่อนสถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิิด–19 อย้่แล้วิ ด่งน่�น เพ่�อสน่บสนุนการเตร่ยม 
ควิามพรอ้มสถานศ้กษาเห้ล่าน่�เพ่�อรองรบ่การเปิ็ดภาคเรย่นในเด่อนกรกฎาคมท่ั่�จะถ้งน่� จ้งควิรม่การลงทั่นุ
พ่ฒนาสถานศ้กษาเห้ล่าน่�ให้้ม่ควิามพร้อมตามกรอบ FSQL ด้านสาธ์ารณ์้ป็โภค (school infrastructure) 
และควิามพร้อมในการจ่ดการศ้กษาภายใต้สถานการณ์์การแพร่ระบาดของโควิิด–19 ท่ั่�งห้มด 4 ด้าน 
ได้แก่ School Accessibility, Optimal spaces for learning, Safety, Health and Equity และ Learning 
materials and Aids for students

(5) การส่งเสริมแนุวทุางการเรียนุการสอุนุแล้ะปรับปรุงสภาพัแวดล้้อุมในุโรงเรียนุทีุ�มี
นัุกเรยีนุยากจนุหรอืุด้อุยโอุกาสอุยูใ่นุอัุต้ราสว่นุสูง

มาตรการสง่เสรมิการป็รบ่การเรย่นการสอนและสภาพแวิดล้อมในโรงเรย่นท่ั่�ม่น่กเรย่นยากจน
ห้ร่อด้อยโอกาสอย้่ในอ่ตราส่วินส้ง โดยส่งเสริมข่ดควิามสามารถของคร้และโรงเร่ยน จ่ดสรรงบป็ระมาณ์
สำาห้ร่บป็ร่บป็รุงปั็จจ่ยพ่�นฐาน รวิมถ้งเคร่�องม่อท่ั่�จำาเป็็นสำาห้ร่บการเร่ยนร้้ทั่างไกลและการจ่ดการเร่ยน 
การสอนตามบริบทั่ท้ั่องถิ�น กสศ. สามารถจ่ดโครงการนำารอ่งได้ก่บโรงเร่ยนกลุ่ม Hub Schools ป็ระมาณ์ 
500 โรงเร่ยน โรงเร่ยนในพ่�นท่ั่�ห้่างไกล 500 โรงเร่ยน และศ้นย์พ่ฒนาเด็กเล็ก 300 แห้่ง โดย กสศ.  
โดยใชฐ้านจากโครงการการจ่ดการควิามร้ข้องเครอ่ขา่ยโรงเร่ยนพฒ่นาคุณ์ภาพต่อเน่�อง เครอ่ขา่ยคุรุทั่ายาทั่  
เครอ่ขา่ยคร้รางว่ิลสมเด็จเจ้าฟ้ามห้าจ่กร่ UN Agencies (UNICEF, UNESCO, World Bank)
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(6) การเต้รยีมความพัรอุ้มในุด้านุสุข่ภาพักายแล้ะจิต้ใจ-อุารมณ์-สงัคม (Socio-emotional) 
แก่นัุกเรยีนุกลุ้่มยากจนุหรอืุด้อุยโอุกาส ภายหลั้งสภาวะวิกฤต้

สถานการณ์ก์ารแพรร่ะบาดของโควิิด–19 สง่ผลต่อสุขภาพจิตของเด็กและเยาวิชนในล่กษณ์ะ
ต่าง ๆ ก่นไป็ ม่เด็กและเยาวิชนจำานวินไมน้่อยท่ั่�ต้องเจอก่บปั็ญห้าอ่นเน่�องมาจากผลกระทั่บทั่างเศรษฐกิจ
ของทั่างบ้าน บางรายอาจจะต้องเผชิญก่บควิามรุนแรงในคร่วิเร่อน ส่�งสมจนเกิดควิามเคร่ยด ควิามก่งวิล 
ซึ่้มเศร้า ซึ่้�งจะส่งผลในระยะยาวิต่อทัุ่นมนุษย์ กสศ. จ้งร่วิมม่อก่บห้น่วิยงานต่าง ๆ อาทิั่ กรมอนาม่ย  
กรมสขุภาพจิต กระทั่รวิงสาธ์ารณ์สุข ในการพฒ่นามุมมองแบบเติบโต (Growth Mindset) และการพฒ่นา 
ควิามสามารถในการฟ้� นต่วิ (Resilience) ให้้แก่น่กเร่ยน รวิมถ้งทั่ำาระบบติดตามป็ระเมินผลสุขภาพกาย 
และจิต เพ่�อสามารถแก้ไขปั็ญห้าได้ท่ั่นท่ั่วิงท่ั่ เพ่�อลดการออกนอกระบบการศ้กษาและปั็ญห้าอ่�น ๆ ท่ั่�จะ
ตามมา ตลอดจนส่งเสริมให้้ผ้้ป็กครอง โรงเร่ยน ชุมชน ได้ม่ควิามสามารถในการด้แลสุขภาพกาย จิตใจ 
พฒ่นาการทั่างอารมณ์ข์องน่กเรย่น การพฒ่นาควิามสามารถในการฟ้� นต่วิ ห้รอ่มุมมองแบบเติบโต ภายห้ล่ง
จากเกิดวิิกฤต รวิมถ้งการเฝ้่าสง่เกตปั็ญห้าท่ั่�อาจเกิดข้�น

2) มาต้รการต้อุบสนุอุงระยะยาว (Long term interventions)

สถานการณ์ก์ารแพรร่ะบาดของโควิิด–19 ม่แนวิโน้มว่ิาจะยง่สง่ผลกระทั่บต่อสง่คมไป็อ่กระยะ 
เวิลาห้น้�ง งบป็ระมาณ์ฉุกเฉิน ห้ร่อการระดมเงินบริจาคย่อมไม่เพ่ยงพอท่ั่�จะพาเด็กและเยาวิชนไทั่ย 
พน้วิิกฤตคร่�งน่�ไป็ได้อยา่งย่�งยน่ ระบบการศ้กษาไทั่ยจ้งจำาเป็็นต้องม่การวิาง “ระบบการคุ้มครองทั่างสง่คม” 
(Social Protection) อย่างเป็็นระบบ และใช้โอกาสน่�ในการลงทุั่นป็ฏิิร้ป็กระบวินการคุ้มครองเด็กและ 
เยาวิชนในมิติต่าง ๆ อย่างเป็็นร้ป็ธ์รรมเพ่�อให้้ส่งคมไทั่ยม่ควิามพร้อมในการส้้ก่บวิิกฤตได้ท่ั่�งในว่ินน่� และ
ว่ินห้น้าอย่างย่�งย่น จากข้อม้ลเชิงป็ระจ่กษ์ และการทั่บทั่วินงานวิิชาการข้างต้น จ้งอาจสรุป็มาตรการ 
การคุ้มครองทั่างส่งคม ท่ั่�เร่ยกว่ิา “ระบบการคุ้มครองทั่างส่งคมในระบบการศ้กษา” (Social Protection 
in Education System) 5 มิติ ด่งน่�

(1) ควิามม่�นคงทั่างอาห้าร (Food Security) ให้้แก่เด็กและเยาวิชนทัุ่กคนในระบบการศ้กษา
ข่�นพ่�นฐานอยา่งเสมอภาค

(2) ควิามม่�นคงของสถาบน่ครอบคร่วิ (Family Security)
(3) ควิามพร้อมและควิามป็ลอดภ่ยในการเดินทั่างไป็โรงเร่ยนของน่กเร่ยน (Travel Security) 

(4) ควิามพร้อมและควิามป็ลอดภ่ยของสถานศ้กษาและคร้ (School Security) 
(5) ควิามพร้อมของชุมชนท้ั่องถิ�น (Community Security)

ระบบการคุ้มครองทั่างสง่คมในระบบการศ้กษาท่ั่�ง 5 มิติจะเป็็นเสาห้ล่กท่ั่�สำาค่ญของระบบการศ้กษา
ในการสง่เสรมิควิามเสมอภาคทั่างการศ้กษา และคณุ์ภาพการเรย่นร้้ของกลุ่มเป้็าห้มายท่ั่�งในและนอกระบบ
การศ้กษา ท่ั่�งในว่ิยเร่ยนและในว่ิยแรงงาน ซึ่้�งล้วินเป็็นกลุ่มเป้็าห้มายตามภารกิจของ กสศ. เม่�อป็ระชาชน
กลุ่มเป้็าห้มายกว่ิา 10 ล้านคนเห้ล่าน่�ได้รบ่ควิามคุ้มครองทั่างสง่คมแล้วิ ควิามจำาเป็็นในการพ้�งพามาตรการ
ก้้วิิกฤตในภาวิะฉุกเฉินอย่างท่ั่�ผ่านมาก็จะลดลง ระยะเวิลาท่ั่�ใช้ในการกล่บส้่ภาวิะป็กติก็จะลดลง เพราะ
สง่คมไทั่ยจะม่ภ้มิคุ้มก่นเพ่�อส้วิ้ิกฤตได้อยา่งม่�นคงและย่�งย่น



• ความร่่วมมือกับัภาคเีครื่อข่า่ยและทุกุัภาคส่่วน
• ข่อ้คน้พบจากักัาร่ดำำาเนินงาน
• กัา้วต่อ่ไปข่อง กัส่ศ.
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ความร่่วมมือกับัภาคเีครื่อข่า่ย
และทุกุัภาคส่่วน

พลังความร่่วมมือเพื�อส่ร้่างความเส่มอภาคทุางกัาร่ศึกัษา

ความเหล่ื่�อมลื่ำาทางการศึึกษาเป็็นปั็ญหาขนาดใหญ่แลื่ะซัับซ้ัอนมากกว่าท่�หน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ�งจะแก้ปั็ญหาน่�แต่่เพ่ียงลื่ำาพัีงได้ กสศึ. จึงให้ความสำาคัญอย่างมากต่่อการธำำารงไว้ซัึ�งบทบาทการเป็็น
หน่วยงานสานพีลัื่งความร่วมม่อทุกภาคส่วน พีร้อมไป็กับการทุ่มเททำางานร่วมกับหน่วยงานหลัื่กท่�ดูแลื่ 
กลืุ่่มเป้็าหมายโดยต่รง เพี่�อขยับไป็สู่การแก้ปั็ญหาความเหล่ื่�อมลื่ำาทางการศึึกษาเชิิงโครงสร้างให้ได้ 
มากท่�สุด ป็ลื่ายทางค่อการเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งเชิิงนโยบาย โดยอาศัึยความร่วมม่อของภาคป็ระชิาชิน ภาคธุำรกิจ 
เอกชิน ภาคป็ระชิาสังคม รวมถึึงภาค่นานาชิาติ่ สนับสนุนเติ่มเต็่มซัึ�งกันแลื่ะกัน น่�ค่อหัวใจของหลัื่กการ
ป็วงชินเพ่ี�อการศึึกษา (All for Education) การระดมทุกสรรพีกำาลัื่งเพี่�อให้การศึึกษาไป็ถึึงเด็กทุกคน  
ในทกุสภาพีปั็ญหาแลื่ะความต้่องการ  

ส่านพลงัฝ่า่ยบริ่หาร่-นิต่บัิญญัต่ิ
ความเหลื�อมลำาทุางกัาร่ศึกัษา คอืเรื่�องทุี�ทุกุัฝ่่ายพร้่อมช่่วยกันั 

การดำาเนินงานลื่ดความเหล่ื่�อมลื่ำาทางการศึึกษาท่�ผ่่านมา พีิสูจน์ได้ว่าเป็็นป็ระเด็นท่�อยู่เหน่อ 
ความขัดแย้งทางการเม่อง ทั�งฝ่่ายบริหารแลื่ะฝ่่ายนิติ่บัญญัติ่ต่่างให้ความสำาคัญต่่อการแก้ปั็ญหา 
ความเหล่ื่�อมลื่ำาทางการศึึกษา ในส่วนของฝ่่ายบริหารนั�น นายกรัฐมนต่ร่ คณะรัฐมนต่ร่ สำานักงบป็ระมาณ 
กระทรวงการคลัื่ง ได้ให้การสนับสนุนการดำาเนินงานของ กสศึ. โดยเฉพีาะการสนับสนุนงบป็ระมาณ การให้
คำาแนะนำาการพีฒันาแนวทางดำาเนินงานอยา่งใกล้ื่ชิดิ รวมถึึงภาค่หน่วยงานหลัื่ก เชิน่ กระทรวงศึึกษาธำกิาร 
กระทรวงการพัีฒนาสังคมแลื่ะความมั�นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัื่ง กระทรวง
สาธำารณสุข กระทรวงการอุดมศึึกษา ฯ เป็็นต้่น ซัึ�งส่วนใหญ่ม่ผู้่แทนอยู่ในคณะกรรมการบริหาร กสศึ.  
ร่วมกันพิีจารณา หนุนเสริม บูรณาการการทำางานทุกโครงการของ กสศึ. พีร้อมสนับสนุนขยายผ่ลื่เชิิง
นโยบายอยา่งต่่อเน่�อง
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ในขณะท่�ฝ่่ายนิติ่บัญญัติ่นั�นได้ให้ทิศึทางการทำางานแก่ กสศึ. มาโดยต่ลื่อดทั�งในวาระการป็ระชุิม 
ร่วมกับคณะกรรมาธำิการ คณะอนุกรรมาธำิการของทั�งสภาผู้่แทนราษฎรแลื่ะวุฒิสภา การลื่งพี่�นท่�ศึึกษา 
ดูงานโครงการต่่าง ๆ ท่�สำาคัญอย่างมากค่อ ไว้วางใจสนับสนุนให้ กสศึ. ทำางานเพ่ี�อลื่ดความเหล่ื่�อมลื่ำา
ทางการศึึกษา โดยพิีจารณาอนุมัติ่คำาขอแป็รญัต่ติ่ป็รับเพีิ�มงบป็ระมาณปี็ 2563 ให้แก่ กสศึ. ในส่วนท่� 
ตั่ดลื่ดไป็จำานวน 1,939 ล้ื่านบาท 

กสศึ. ได้ม่โอกาสจัดนิทรรศึการ “ระบบ iSEE 2.0: Edtech เพื่่�อพื่ฒันานโยบายสรา้งความเสมอภาค 
ทางการศึึกษา” ท่�สภาผู้่แทนราษฎร โดยม่ ฯพีณฯ ชิวน หล่ื่กภัย ป็ระธำานรัฐสภาแลื่ะป็ระธำานสภา 
ผู้่แทนราษฎร เป็็นป็ระธำานในการกล่ื่าวเปิ็ดนิทรรศึการ พีร้อมสนับสนุนให้สมาชิิกรัฐสภานำาระบบ
สารสนเทศึเพ่ี�อความเสมอภาคทางการศึึกษามาใช้ิป็ระโยชิน์ในภารกิจชิว่ยเหล่ื่อป็ระชิาชิน

“ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ กสศ. หรือ iSEE ถือวา่เป็นการน�าเทคโนโลยี 
มาช่่วยภาครัฐเพื่ื�อให้สามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิิภาพื่ โปร่งใส และ 

ตรงกับความต้องการของเยาวช่นรายคน จะช่่วยให้ภาคนโยบายมองเห็นสถานการณ์์
ความเหลื�อมลำาไดช้่ดัเจนในทกุพื่ื�นที�ทั�วประเทศ และเป็นเครื�องมอืให้กบัหน่วยงานตา่ง ๆ   
ที�มีภารกิจในการลดความเหลื�อมลำาทางการศึกษา เพื่ื�อไม่ให้มีเยาวช่นคนใดถูก 
ทอดทิ�งไวข้้างหลัง ต้องขอบคุณ์ทุกท่าน ที�ช่่วยกันพื่ลิกโฉมการบริหารจัดการระบบ 
การศึกษาของประเทศ และขอให้ กสศ. กระทรวงศึกษาธิิการและหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง  
ได้เร่งด�าเนินการเพื่ื�อใหไ้ด้รับความร่วมมือจากโรงเรียนและครูในการกรอกข้อมูล 
ที�ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ”

พล.อ.ปร่ะยทุุธ์์ จนัทุร์่โอช่า 

นายกรฐัมนต่ร ่
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“ระบบสารสนเทศเพื่ื�อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ iSEE จะช่่วยให้สภาผู้แทน
ราษฎร ขบัเคลื�อนวาระการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาดว้ยพื่ลงัของขอ้มลู 

ลดช่่องว่างระหว่างรัฐสภาและประช่าช่นในพื่ื�นที�สนับสนุนการท�างานของสมาช่ิก 
โดยเฉพื่าะในภารกิจเพื่ื�อช่่วยเหลือพื่ี�น้องประช่าช่น เช่่น การมองเห็นข้อมูลนักเรียน
ยากจนและยากจนพื่เิศษในพื่ื�นที� ตั�งแต่ระดับจังหวดั และระดับประเทศ ข้อมูลเหล่านี�
จะช่่วยให้สมาชิ่ก ท�าหน้าที�เป็นเสียงสะท้อนวางแผนและผลักดันนโยบายที�ช่่วยแกไ้ข
ปัญหาความเหลื�อมลำาทางการศึกษา ทั�งในระบบพื่ื�นที�และระดับประเทศ โครงการ
ของ กสศ. ลึกลงไปจากอดีต ถ้าลงได้ถึงขนาดนี�แสดงวา่เราไปแก้ปัญหาถึงตัวบุคคล 
เป็นเรื�องดีมาก”

 ฯพณฯ ช่วน หลกีัภยั 
ป็ระธำานรัฐสภาแลื่ะป็ระธำานสภาผู้่แทนราษฎร

“iSEE คือ เครื�องมอืฉายภาพื่รวมสถานการณ์์การศึกษา
ทั�วประเทศ ซึ�งมีประโยช่น์มากกับมูลนิธิิเราที�ท�างาน

กับเด็กยากจน เพื่ราะเมื�อเรารู้วา่มีเด็กยากจนหรือยากจน
พื่เิศษอยู่ในพื่ื�นที�ไหนบ้าง เราจะสามารถออกแบบโครงการ
ในแต่ละปีที�รับกับสถานการณ์์ที�ส�าคัญ คือ การท�างานของ 
กสศ. ที�มีทิศทางและยุทธิศาสตร์ขับเคลื�อนในประเด็นเรื�อง
ความเหลื�อมลำาทางการศึกษา ท�าให้เราในฐานะภาค
ประช่าสังคมจะได้ เห็นชุ่ดข้อมูล ไปในทางเดียวกัน 
แล้วข้อมูลนี� เองที�จะช่่วยก�าหนดทิศทางการท�างาน
ของเราเพื่ื�อแก้ปัญหาความเหลื�อมลำาของประเทศใน
ภาพื่ใหญ่ได้”

ดำร่.ส่ร่าวธุ์ ร่าช่ศรี่เมอืง 
ผู้่อำานวยการมูลื่นิธำศุิึภนิมิต่แหง่ป็ระเทศึไทย
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การเข้ามาร่วมงานกับ กสศ. เพื่ราะเล็งเห็นในพื่นัธิกิจ
และวตัถุประสงค์ด้านการศึกษาที�ชั่ดเจน โดยเฉพื่าะระบบ 
iSEE ที� กสศ. น�ามาใช่้เพื่ื�อคัดกรองและระบุตัวตนพื่ร้อม
รายละเอียดต่าง ๆ ของเด็กนักเรียนทุนเสมอภาคได้เป็น
รายคน ซึ�งเรามองวา่จะสามารถช่่วยพื่ฒันาการศึกษาใน
ประเทศได้อย่างก้าวกระโดด เมื�อเราสามารถระบุเด็กที�เขา
มีความต้องการพื่เิศษหรือเร่งด่วนรายคนได้ จะท�าให้ความ
ช่่วยเหลือเข้าไปถึงเด็กและครอบครัวได้ตรงจุด ทั�งยังจะเป็น
จุดเริ�มต้นของโครงการต่าง ๆ อีกมากมาย ที�จะเกิดขึ�นเพื่ื�อ
สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาของน้อง ๆ กลุ่มนี�ที�กระจาย
อยู่ทั�วประเทศได้ ก่อนที�เขาจะต้องหลุดออกจากระบบการ
ศึกษาไป”

ดำร่.อดำศัิกัดำิ� แจง้กัมลกุัลชั่ย  
ป็ระธำานกรรมการแลื่ะกรรมการผู้่จัดการ 

บรษัิท เอสโซั ่(ป็ระเทศึไทย) จำากัด (มหาชิน)

จบัมอืองคก์ัร่ส่าธ์าร่ณะปร่ะโยช่น์ เดำนิหน้าส่่่กัาร่แกัปั้ญหาทุี�ยั�งยนื 

นอกจากน่� กสศึ. ระดมสมองรว่มกับเครอ่ขา่ยองค์กรสาธำารณะป็ระโยชิน์ ไม่ว่าจะเป็็น มูลื่นิธำศุิึภนิมิต่ร 
แห่งป็ระเทศึไทย มูลื่นิธำิยุวพีัฒน์ ร้อยพีลัื่งการศึึกษา StartDee, insKru, a-chieve, Saturday School  
เพี่�อแลื่กเป็ล่ื่�ยนป็ระสบการณ์การทำางาน แลื่ะนำาฐานข้อมูลื่ความเหล่ื่�อมลื่ำาทางการศึึกษาของ กสศึ.  
ไป็ต่่อยอดกำาหนดทิศึทาง แลื่ะโจทย์ใหม ่ๆ ในการทำางาน เพี่�อลื่ดความเหล่ื่�อมลื่ำาในระยะยาวรว่มกัน

จบัมอืภาคธุ์ร่กิัจเอกัช่นร่่วมพัฒนา ส่่่กัาร่ให้ทุี�ยั�งยนื

“ เอสโซ่เราเป็นเพื่ยีงบริษัทแรก ๆ ที�เห็นประโยช่น์จากวธีิิการและระบบที� กสศ. ได้บริหาร
จัดการอยู่ ซึ�งเราอยากเป็นส่วนหนึ�งที�ช่่วยท�าให้บริษัทเอกช่นอื�น ๆ หรือใครก็ตาม

ที�ประสงค์อยากสนับสนุนการศึกษาของน้อง ๆ กลุ่มนี� เข้ามาร่วมมือกัน กสศ. ถือเป็น
ช่่องทางหนึ�งที�คุณ์จะมั�นใจได้วา่ทุนทุกบาททุกสตางค์ที�ส่งมานั�นส�าคัญจริง ๆ
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ในปี็งบป็ระมาณ 2563 กสศึ. ได้ระดมทรัพียากรเพีิ�มเติ่ม เพี่�อสนับสนุนให้การแก้ไขปั็ญหาความ
เหล่ื่�อมลื่ำาทางการศึึกษาสามารถึต่อบสนองปั็ญหาได้ทันสถึานการณ์ เน้นกลืุ่่มเป้็าหมายท่�ต้่องการความ
ชิ่วยเหล่ื่อเร่งด่วน แลื่ะการหาจุดคานงัด (leverage point) ในการแก้ปั็ญหา โดยเฉพีาะผ่ลื่กระทบจาก
สถึานการณ์การแพีร่ระบาดของโควิด–19 ต่่อนักเร่ยนยากจนพีิเศึษ ซัึ�งทำาให้นักเร่ยนในกลืุ่่มดังกล่ื่าว
ขาดแคลื่นอาหารในชิ่วงปิ็ดภาคเร่ยนท่�ยาวนานขึ�น นำาไป็สู่พีลัื่งความร่วมม่อทางสังคมทั�งจากส่�อมวลื่ชิน 
ภาคธุำรกิจเอกชินแลื่ะป็ระชิาชิน เกิดเป็็นโครงการ “สูวิ้กฤต่ให้น้องอิ�ม คนลื่ะม่อ เพี่�อม่�อน้อง” เพี่�อชิว่ยเหล่ื่อ 
นักเร่ยนยากจนพีิเศึษท่�ม่ภาวะทุพีโภชินาการ แลื่ะนักเร่ยนยากจนพีิเศึษในระดับชัิ�นอนุบาลื่ 1 – 3 
จำานวนกว่า 42,000 คน ใน 7,728 โรงเร่ยน 3,331 ต่ำาบลื่ 848 อำาเภอ ครอบคลุื่ม 77 จังหวัด ให้ได้รับทุน 
ค่าอาหาร รวม 604,980 ม่�อ แลื่ะถึงุยงัช่ิพีกระจายไป็ในพี่�นท่�ต่่าง ๆ โดยม่องค์กรภาคธุำรกิจเอกชินรว่มสมทบ
ความชิว่ยเหล่ื่อ ทั�งในรูป็แบบเงินแลื่ะสิ�งของ เชิน่ ต่ลื่าดหลัื่กทรัพีย์แหง่ป็ระเทศึไทย  ธำนาคารกรุงศึร่อยุธำยา 
จำากัด (มหาชิน)  ธำนาคารเก่ยรติ่นาคิน จำากัด (มหาชิน)  บรษัิท กลืุ่่มเซัน็ทรลัื่ จำากัด (Central Group) เป็็นต้่น  
โครงการน่�ยังนำาไป็สู่การต่่อยอดโรงเร่ยนนำาร่องพัีฒนาระบบความมั�นคงทางอาหาร เพ่ี�อส่งเสริม 
การเรย่นรู้เต็่มศัึกยภาพีให้แก่นักเรย่นยากจนพิีเศึษ ซัึ�งจะดำาเนินการต่ลื่อด พี.ศึ. 2564 ซัึ�งม่ภาคธุำรกิจเอกชิน
รว่มสนับสนุนเพีิ�มเติ่ม เชิน่  บรษัิท เอ็มเค เรสโต่รองต์่ กรุ�ป็ จำากัด (มหาชิน)  เคร่อบรษัิทแสงทองสหฟารม์
แลื่ะอัครา กรุ�ป็ จำากัด  Ceva Animal Health  บริษัท เงินติ่ดล้ื่อ จำากัด เป็็นต้่น

นอกจากน่� กสศึ. ยังม่บทบาทเป็็น CSR Solution ท่�เช่ิ�ยวชิาญการให้คำาแนะนำาแก่ภาคธุำรกิจเอกชิน
พีัฒนากิจกรรมเพ่ี�อสังคม ในมิติ่การศึึกษาแลื่ะพัีฒนาทุนมนุษย์ท่�สร้างผ่ลื่กระทบสูงแลื่ะนำาไป็สูก่ารบรรลุื่
เป้็าหมายการพัีฒนาท่�ยั�งย่น (Sustainable Development Goals: SDGs) ด้วยระบบสารสนเทศึเพ่ี�อ 
ความเสมอภาค หรอ่ iSEE ของ กสศึ. ซัึ�งสามารถึติ่ดต่ามรายงานผ่ลื่การเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งของกลืุ่่มเป้็าหมายอยา่ง 
ต่่อเน่�อง พีร้อมกับเชิ่�อมโยงการทำางาน เพี่�อสนับสนุนยุทธำศึาสต่ร์แก้ปั็ญหาความเหล่ื่�อมลื่ำาทางการศึึกษา
ระดับโครงสรา้งรว่มกัน

ในปี็งบป็ระมาณ 2563 ภาคธุำรกิจเอกชินได้ริเริ�มโครงการเพี่�อสนับสนุนทุนการศึึกษาให้แก่นักเร่ยน
ยากจนพิีเศึษท่�เร่ยนด่ แลื่ะนักเร่ยนท่�ม่ความพิีการทางร่างกายจำานวน 2,420 คน เยาวชินนอกระบบ
การศึึกษา สามารถึกลัื่บเข้าสูก่ระบวนการฟ้� นฟู เพี่�อพีัฒนาทักษะอาชิ่พีหร่อระบบการเร่ยนท่�ย่ดหยุน่ต่าม
ศัึกยภาพีต่่อไป็ได้ จำานวน 198 คน 

ต่วัอยา่งโคร่งกัาร่ 
• บรษัิท เอสโซั ่(ป็ระเทศึไทย) จำากัด (มหาชิน) ผ่่านโครงการเอสโซัปั่็นนำาใจพีาน้องกลัื่บห้องเรย่น
• บรษัิท มิต่ซูับชิิ ิมอเต่อร์ส (ป็ระเทศึไทย) จำากัด ผ่่านโครงการมิต่ซูับชิิ ิมอเต่อรส์ ให้น้องได้เร่ยน 
• บรษัิท กลืุ่่มเซ็ันทรลัื่ จำากัด ผ่า่นโครงการทนุการศึึกษาให้นักเร่ยนของกลุ่ื่มเซัน็ทรลัื่
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พลังร่ณร่งค ์พาหัวใจคนไทุย  
ร่่วมส่ร้่างความเส่มอภาคทุางกัาร่ศึกัษา 

“ผมคิดวา่ กสศ. ท�าหน้าที�ตรงนี�ได้ดี เป็นองค์กรที�ท�างานหนัก มีกิจกรรม สถิติการลง
พื่ื�นที� มีข้อมูลเช่ิงลึกที�จะช่่วยให้ประช่าช่น ภาคเอกช่น รวมถึงหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

สามารถลงพื่ื�นที�ไปช่่วยเหลือเด็กยากจนได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ผมอยากใช่้เสียงของผมให้
เป็นประโยช่น์ ด้วยการเป็นสื�อกลางเชิ่ญช่วนให้ประช่าช่นและภาคเอกช่นร่วมบริจาคสมทบทุน
ช่่วยเหลือโครงการของ กสศ. ดีใจที�ได้ท�าหน้าที�ตรงนี�ในฐานะของนักร้อง ไดใ้ช้่ช่่วงเวลาที�ไม่ได้
ร้องเพื่ลง ทัวร์คอนเสิร์ตมาท�าประโยช่น์ให้กับสังคม ไดใ้ช้่สิ�งที�เราเป็นท�าประโยช่น์ให้กับคนอื�น 
เรามีความสุขที�ได้ท�าและยังคงท�าต่อไปในมิติที�เรามีความสุขแบบนี� ”

คณุอาทุวิร่าห์ คงมาลยั (คุณต่่น)
ป็ระธำานมูลื่นิธำก้ิาวคนลื่ะก้าว

ผ่ลื่จากการรณรงค์ความร่วมม่อของ กสศึ. ยังก่อให้เกิดแรงบันดาลื่ใจ แลื่ะนำามาสู่ความคิดริเริ�ม
สรา้งสรรค์ของกลืุ่่มคนรุน่ใหมท่่�นำาความรูค้วามเช่ิ�ยวชิาญของต่นเองมาพัีฒนากิจกรรมจิต่อาสา แลื่ะระดม
เงินบรจิาค/ทรพัียากรเพี่�อสนับสนุนการดำาเนินงานของ กสศึ. ในรูป็แบบท่�หลื่ากหลื่าย เชิน่

• มูลนิธิิก้าวคนละก้าว โดย คุณอาทิวราห์ คงมาลัื่ย (คุณตู่น) ริเริ�มโครงการ “ก้้าวเพื่่�อน้้อง  
เวอร์ช์วลร์นั้” เพี่�อระดมเงินบริจาคสนับสนุนการศึึกษาให้กับเยาวชินท่�ม่ความเส่�ยงหลื่ดุออกจาก

ระบบ ได้ศึึกษาต่่อในชิั�นมัธำยมป็ลื่ายหร่อสายอาชิพ่ี 
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• Grab ประเทศึไทย เปิ็ดแพีลื่ต่ฟอร์ม “ร์า้น้ทุพุื่โภชน้า” ร้านแรกแลื่ะร้านเด่ยวในแอป็พีลิื่เคชัิน 
GrabFood ท่�เม่�อกดสั�งอาหารผ่่านแอป็พีลิื่เคชิันแต่่จะไม่ม่การจัดสง่อาหาร แต่่ Grab จะนำาเงิน
ค่าอาหารทกุบาททุกสต่างค์ไป็สมทบทุนเล่ื่�ยงม่�อเชิา้น้อง ๆ นักเร่ยนยากจนพีเิศึษ

• บรษัิท เกรฮาวด์์ คาเฟ่่ จำำากัด์ ริเริ�มโครงการ The Empty Plate Project สร้างสรรค์เมนูพีิเศึษ
ด้วยแนวคิด “สั่ั�งทุางน้้� อ่�มทุางโน้้น้” เงินค่าอาหารท่�ลืู่กค้าสั�งจะนำาไป็สมทบโครงการม่�ออาหาร
เชิา้สำาหรบัเด็ก ๆ ท่�ขาดแคลื่นอาหารแลื่ะม่ภาวะทุพีโภชินาการ

ช่่พลังชุ่มช่นทุอ้งถิ่ิ�น
ปกัป้องเดำก็ัและเยาวช่นไมใ่ห้หลดุำออกัจากัร่ะบบกัาร่ศึกัษา 

กสศึ. จับม่อกับสถึาบนัพีระป็กเกล้ื่า แลื่ะสถึาน่โทรทัศึน์ไทยพีบ่เ่อส จัดป็ระชุิมเชิงินโยบายเพ่ี�อระดม

พีลัื่งความร่วมม่อของชุิมชินท้องถิึ�น ในการแก้ปั็ญหาความเหล่ื่�อมลื่ำาทางการศึึกษาแลื่ะร่วมม่บทบาทนำา 
ในการป็ฏิิรูป็การศึึกษาระดับพ่ี�นท่� เพีราะ “ทกุคน” ในชุิมชินล้ื่วนเป็็นคนสำาคัญในการ “สร้างคน” ในท้องถิึ�น 
ของต่นจะขาดใครไป็ก็ไม่ได้แม้แต่่คนเด่ยว “It takes a village to raise a child” ในการป็ระชุิมครั�งน่� 
ม่ผู้่แทนชุิมชินท้องถิึ�นเข้าร่วมกว่า 400 องค์กร ในเวท่ดังกล่ื่าวม่ต้่นแบบองค์กรป็กครองส่วนท้องถิึ�น 
ท่�ม่บทบาทสำาคัญในการลื่ดความเหล่ื่�อมลื่ำาทางการศึึกษา แลื่ะจัดการศึึกษาเพ่ี�อความเป็็นเลิื่ศึอยู่หลื่าย
พี่�นท่�มารว่มแลื่กเป็ล่ื่�ยนการทำางานของต่นเองให้แก่เครอ่ขา่ย เชิน่ เทศึบาลื่นครขอนแก่น – ต้่นแบบการจัด 
การศึึกษาเพี่�อลื่ดความเหล่ื่�อมลื่ำาด้วยการฟ้� นฟูเย่ยวยาแลื่ะพีัฒนาคุณภาพีช่ิวิต่เด็กแลื่ะเยาวชินชิายขอบ 
ในเม่องท่�หลุื่ดออกจากระบบการศึึกษา  เทศึบาลื่นครภูเก็ต่ – ต้่นแบบระบบสนับสนุนทางการศึึกษา  
ท่�ม่การนำาระบบข้อมูลื่สารสนเทศึมาใชิ้ในการกำาหนดทิศึทางการจัดการศึึกษาของจังหวัดในรูป็ของ 
“พีมิพีเ์ขย่วทางการศึึกษา” แลื่ะการสร้างอาสาสมัครการศึึกษาเพี่�อให้การสนับสนุนชิว่ยเหล่ื่อโรงเรย่นแลื่ะ
ครูในสถึานการณ์การแพีรร่ะบาดของโควิด–19 เป็็นต้่น

นอกจากน่� กสศึ. ได้นำาเสนอนโยบายสนับสนุนการจัดตั่�งเคร่อข่ายอาสาสมัครด้านการศึึกษา (อสม.
การศึึกษา) ในการเฝ้่าระวังชิ่วยเหล่ื่อครอบครัวเด็กท่�ยากจนด้อยโอกาสแลื่ะเด็กท่�ม่ความจำาเป็็นพีิเศึษ 
โดยใช้ินวัต่กรรมระบบสารสนเทศึเพ่ี�อความเสมอภาคทางการศึึกษา หร่อ iSEE ในรูป็แบบแอป็พีลิื่เคชัิน  
ในการสนับสนุน อสม.การศึึกษา รวมถึึงท้องถิึ�น ในด้านการค้นหาเป้็าหมายแลื่ะระบุตั่วต่นกลืุ่่มเป็้าหมาย
ท่�ต้่องการการดูแลื่ชิ่วยเหล่ื่อ แลื่ะคุ้มครองสวัสดิภาพีเป็็นพีิเศึษ ภายใต้่สถึานการณ์การแพีร่ระบาดของ 
โควิด–19 เชิ่น การติ่ดต่ามเด็กนักเร่ยนในกลืุ่่มเส่�ยง รวมถึึงการทำางานร่วมกับองค์กรทั�งภาครัฐ แลื่ะภาค
ป็ระชิาสังคมในพี่�นท่�เคร่อข่าย เพ่ี�อส่งเสริมชุิมชินแลื่ะครอบครัวให้ม่ข่ดความสามารถึในการสนับสนุน
โรงเร่ยนในการเฝ้่าระวังชิ่วยเหล่ื่อครอบครัวเด็กท่�ยากจนด้อยโอกาส แลื่ะเด็กท่�ม่ความจำาเป็็นพีิเศึษไม่ให้
เด็กหลุื่ดจากการศึึกษา โดยใชิร้ะบบเทคโนโลื่ยใ่นการเฝ้่าระวัง การติ่ดต่ามท่�เหมาะสม
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ยกัร่ะดัำบกัาร่ส่ร้่างความเส่มอภาคให้เป็นวาร่ะส่ำาคญัข่องโลกั

กสศึ. ได้ลื่งนามบันทึกข้อต่กลื่งความร่วมม่อกับองค์การยูเนสโก เพ่ี�อสร้างความเสมอภาคทาง 
การศึึกษาแลื่ะการบรรลุื่เป้็าหมายการพัีฒนาท่�ยั�งย่นด้านการศึึกษา (SDG4) ทั�งในป็ระเทศึไทยแลื่ะเอเช่ิย
แป็ซัฟิกิ โดยขอ้ต่กลื่งน่�นำาไป็สูค่วามรว่มม่อระหว่าง กสศึ. กระทรวงศึึกษาธำกิาร กระทรวงการพีฒันาสงัคม
แลื่ะความมั�นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย องค์การยูเนสโก องค์การยูนิเซัฟ แลื่ะองค์การชิว่ยเหล่ื่อเด็ก  
จัดการป็ระชุิมวิชิาการนานาชิาติ่เพี่�อความเสมอภาคทางการศึึกษาครั�งท่� 1 ระดับภูมิภาคเอเชิ่ยแป็ซัิฟิก  
(The First International Conference on Equitable Education: All for Education) เม่�อวันท่�  
10 – 11 กรกฎาคม 2563 ในโอกาสครบรอบ 30 ปี็ “ป็ฏิิญญาจอมเท่ยน” ซัึ�งเป็็นเจต่นารมณข์องผู้่นำาเก่อบ 
200 ป็ระเทศึท่�ต้่องการให้เด็กแลื่ะเยาวชินทุกคนเข้าถึึงแลื่ะสำาเร็จการศึึกษาระดับป็ระถึมศึึกษาได้ร้อยลื่ะ 
100 แลื่ะเป็็นจุดเริ�มต้่นของความรว่มม่อเพี่�อการจัดการศึึกษาเพ่ี�อป็วงชิน 

การป็ระชุิมจัดขึ�นในรูป็แบบออนไลื่น์ โดยม่ สมเด็์จำพื่ระกนิษฐาธิิราชเจ้ำา กรมสมเด็์จำพื่ระเทพื่
รัตนราชสุด์า ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพีระราชิดำาเนินเป็็นป็ระธำานในพีิธำ่เปิ็ดแลื่ะพีระราชิทาน
ป็าฐกถึาพีิเศึษเร่�อง “ส่�ทศึวรรษ การทรงงานด้านการศึึกษาแลื่ะการพีัฒนาคุณภาพีชิ่วิต่เด็กแลื่ะเยาวชิน 
ด้อยโอกาส” พีร้อมทั�งนักป็ฏิิรูป็ ผู้่นำาด้านการศึึกษา กว่า 60 คน จาก 14 ป็ระเทศึร่วมแลื่กเป็ล่ื่�ยน 
ป็ระสบการณ์ เชิน่ อมาต่ยา เซัน นักเศึรษฐศึาสต่ร์รางวัลื่โนเบลื่ ผู้่เชิ่�ยวชิาญด้านการแก้ปั็ญหาความยากจน

“ เห็นความส�าคัญของ 
การพื่ฒันาเปลี�ยนแปลง 

ระบบการศึกษาของไทย 
ให้เข้าใกล้ความเสมอภาค 
เท่าเทียมกันอย่างแท้จริง”
สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิิราช่เจ้า 
กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตนราช่สุดา ฯ 
สยามบรมราช่กุมารี

การป็ระชุิมวิชิาการนานาชิาติ่ 
เพี่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา: ป็วงชินเพ่ี�อการศึึกษา

10 กรกฎาคม 2563

ป็าฐกถึา 
สมเด็จพีระกนิษฐาธำริาชิเจ้า 

กรมสมเด็จพีระเทพีรตั่นราชิสดุา ฯ  
สยามบรมราชิกุมาร ่

https://qrgo.page.link/WJd2P
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แลื่ะความเหล่ื่�อมลื่ำา อลิื่ส อัลื่ไบรท์ ผู้่จัดการกองทุนการศึึกษาโลื่ก (Global Partnership for Education: GPE)  
องค์กรท่�มุ่งสนับสนุนการขจัดปั็ญหาความเหล่ื่�อมลื่ำาทางการศึึกษาในป็ระเทศึกำาลัื่งพีัฒนามาแล้ื่วกว่า  
68 ป็ระเทศึ อันเดรย่ส ชิไลื่เชิอร์ ผู้่รเิริ�มแลื่ะอยูเ่บ่�องหลัื่งการป็ระเมินทักษะนักเร่ยนนานาชิาติ่ (PISA) แลื่ะ
ยงัม่ผู้่นำาด้านการพัีฒนาครูของภูมิภาคเอเชิย่จากป็ระเทศึสงิคโป็ร ์นักการศึึกษาชัิ�นนำาจากฟนิแลื่นด์ เป็็นต้่น 

การป็ระชุิมครั�งน่�สามารถึขบัเคล่ื่�อนป็ระเด็นทางวิชิาการแลื่ะสรา้งเครอ่ขา่ยเพ่ี�อสรา้งความเสมอภาค 
ทางการศึึกษาทั�งระดับพี่�นท่� ป็ระเทศึ แลื่ะนานาชิาติ่ นำามาสู่การร่วมกันวางยุทธำศึาสต่ร์นับถึอยหลัื่ง  
10 ปี็สู่การบรรลุื่เป้็าหมายการพัีฒนาท่�ยั�งย่นของโลื่กด้านการศึึกษา (SDG4) ให้สำาเร็จภายใน พี.ศึ. 2573  
ต่ลื่อดจนการจัดการต่่อวิกฤต่การณ์ของแต่่ลื่ะป็ระเทศึแลื่ะองค์กรภาค่เคร่อข่าย เพี่�อจัดทำาเป็็นแนวป็ฏิิบัติ่
แลื่ะมาต่รการต่อบสนองสถึานการณ์การแพีรร่ะบาดของโควิด–19

สำาหรับป็ระเทศึไทย กสศึ. ยังได้ร่วมนำาเสนอการพัีฒนานวัต่กรรมเพี่�อลื่ดความเหล่ื่�อมลื่ำาทาง 
การศึึกษา เชิ่น การป็ฏิิรูป็การจัดสรรงบป็ระมาณเพี่�อความเสมอภาค  ระบบบัญชิ่รายจ่ายด้านการศึึกษา 
เพี่�อการลื่งทุนพีัฒนาทรัพียากรมนุษย์ท่�ม่ป็ระสิทธำิภาพี ท้องถิึ�นต้่นแบบการจัดการศึึกษาเชิิงพ่ี�นท่�  
แลื่ะต้่นแบบการสร้างความเข้มแข็งของเคร่อข่ายโรงเร่ยน เพี่�อพีัฒนาการเร่ยนการสอนให้สอดคล้ื่องกับ
ความต้่องการของผู้่เรย่นแลื่ะสถึานการณ์ท่�เกิดขึ�นอยา่งม่คุณภาพี เป็็นต้่น 

ทั�งน่�ท่�ป็ระชุิมยังม่ขอ้เสนอแนวทางการสรา้งความเสมอภาคทางการศึึกษาซัึ�งสอดคล้ื่องกับการทำางาน
ของ กสศึ. ดังน่�

1) การม่กฎหมายหรอ่ข้อบงัคับเพี่�อให้เด็กทุกคนได้เขา้ถึึงการศึึกษาอยา่งเสมอภาค
2) การม่ทุนการศึึกษาเพ่ี�อแก้ปั็ญหาความเหล่ื่�อมลื่ำาโดยเฉพีาะ
3) การม่ส่�อการสอนท่�ม่ป็ระสทิธำภิาพี 
4) การม่ฐานขอ้มูลื่ท่�ถึกูต้่อง ม่คณุภาพีแลื่ะแม่นยำา เพี่�อนำาเงินทนุท่�ม่ไป็ใชิใ้ห้เกิดป็ระสิทธำภิาพีสูงสดุ
สาระสำาคัญจากการป็ระชุิมจะถูึกนำาเสนอในการป็ระชุิมระดับรัฐมนต่ร่ด้านการศึึกษาแห่งภูมิภาค

เอเชิ่ย – แป็ซิัฟิก ว่าด้วยเป้็าหมายการพัีฒนาท่�ยั�งย่นท่� 4 (SDG 4) ครั�งท่� 2 แลื่ะยังนำาไป็สู่การริเริ�ม 
เคร่อขา่ยนานาชิาติ่เพี่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา (Equitable Education Alliance) ซัึ�งเป็็นเคร่อขา่ย
ยุทธำศึาสต่ร์ในระดับนานาชิาติ่ เพี่�อให้เกิดการรวบรวมแลื่กเป็ล่ื่�ยนองค์ความรู้ แลื่ะเผ่ยแพีร่บทบาทแลื่ะ
วิธำก่ารทำางานของ กสศึ. สูน่านาชิาติ่ รวมถึึงการพัีฒนาศัึกยภาพีบุคลื่ากรแลื่ะภาค่เคร่อขา่ยสูร่ะดับสากลื่

การป็ระชุิมวิชิาการนานาชิาติ่ 
เพี่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา 

https://afe.eef.or.th/
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“ไทยเป็นหนึ�งในประเทศที�เป็นดาวส่องแสงให้ประเทศอื�นได้เห็น หากมองไปในทวปีเอเชี่ย ยังไมม่ี
องค์กรแบบ กสศ. เกิดขึ�น ทั�ง ๆ ที�มีปัญหาด้านความเหลื�อมลำาสูง เราชื่�นช่มประเทศไทย 

และจากสถานการณ์์โควดิ–19 ที�ดูเหมือนจะท�าให้เด็กเสี�ยงหลุดออกนอกระบบการศึกษามากขึ�น 
แต่ในทางบวกจะเป็นพื่ลังให้การท�างานของ กสศ. กับภาคีเสริมพื่ลังกันมากขึ�นที�จะขับเคลื�อน
ความเสมอภาค หลังจากที�ได้มีการหารือในเวทีนานาช่าติ คาดหวงัวา่จะเห็นนวตักรรมการแกไ้ข
ปัญหาด้านความเหลื�อมลำาจาก กสศ. ตั�งแต่ตอนนี� จนถึง 10 ปีข้างหน้า เพื่ื�อเป็นแบบอย่างให้กับ
ประเทศเพื่ื�อนบ้าน เช่่น พื่ม่า ลาว และรัฐบาลประเทศอื�น ๆ ด�าเนินการตามประเทศไทยมากขึ�น”

นายอชิิ่โร่่ มิยาซาวะ
ตั่วแทนจากองค์การยูเนสโก ป็ระจำาป็ระเทศึไทย

“รัฐบาลไทยได้แสดงความเป็นผู้น�าในภูมิภาคเอเช่ียแปซิฟิกเรื�องความเสมอภาคทางการศึกษา  
ด้วยการจัดตั�งกองทุนเพื่ื�อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่ื�อช่่วยเหลือเด็กและเยาวช่น

ด้อยโอกาสทั�งในและนอกระบบการศึกษา เป็นการสานต่อความเป็นผู้น�าของไทยในเอเช่ียเรื�อง
การแกไ้ขปัญหาความเหลื�อมลำาทางการศึกษาตลอดช่่วง 30 ปีที�ผา่นมา นับตั�งแตก่ารประชุ่มระดับโลก
ด้านการศึกษาเพื่ื�อปวงช่น (Education for All) ที�หาดจอมเทียนจนเป็นที�มาของปฏิิญญาจอมเทียน 
ยเูนสโกประทบัใจและชื่�นช่มความมุง่มั�นท�างานของไทยและหวงัให้ประเทศในเอเชี่ยรวมถึงประเทศอื�น ๆ   
ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั�วโลกเรียนรู้และเอาไทยเป็นแบบอย่างในการริเริ�มด�าเนินการเพื่ื�อบรรลุเป้าหมาย
การพื่ฒันาอย่างยั�งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ยูเนสโกเชื่�อมั�นวา่ประเทศไทยจะยังคงเป็นผู้น�าด้าน
ความเสมอภาคทางการศึกษา และเดินหน้าสู่เป้าหมายการพื่ฒันาอย่างยั�งยืน ค.ศ. 2030 ต่อไป” 

นายชิ่เงรุ่ อาโอยากัิ

ผู้่อำานวยการองค์การยูเนสโก ป็ระจำาป็ระเทศึไทย 
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กัาร่ส่่งเส่ริ่มความร่่วมมือกับัต่า่งปร่ะเทุศอื�น ๆ

1. การพัื่ฒนาเคร่�องม่อและนวัตกรรมทางการเงิน เพี่�อสร้างการเร่ยนรู้ให้แก่เด็กแลื่ะเยาวชิน
นอกระบบ (Learn Coin) ร่วมกับองค์การยูเนสโก เพ่ี�อค้นหามาต่รการท่�ม่ป็ระสิทธำิภาพีในการส่งเสริม 
การรู้หนังส่อให้แก่เด็กแลื่ะเยาวชินนอกระบบจำานวน 500 คน นำาร่องใน 4 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่่องสอน 
นครนายก ยะลื่า แลื่ะกรุงเทพีมหานคร 

2. การระด์มความรว่มมอ่ทางวิชาการรว่มกับธินาคารโลก ในการสำารวจทักษะแลื่ะความพีรอ้มของ
กลืุ่่มป็ระชิากรวัยแรงงานของป็ระเทศึไทย (Adult Skills Survey) จำานวนกว่า 9,000 คน เพี่�อสำารวจแลื่ะ
ป็ระเมินทักษะ ต่ลื่อดจนขด่ความสามารถึของกลืุ่่มป็ระชิากรวัยแรงงาน เพ่ี�อให้เป็็นท่�ยอมรับในระดับสากลื่ 
แลื่ะเป็็นต้่นแบบ เพี่�อพีัฒนาองค์ความรู้ด้านการวัดทักษะในการเร่ยนรู้ของกลุ่ื่มป็ระชิากรวัยแรงงาน  
โดยเฉพีาะกลืุ่่มแรงงานผู้่ใหญท่่�ม่ทักษะต่ำาแลื่ะบุคคลื่ท่�ด้อยโอกาสในต่ลื่าดแรงงาน เพ่ี�อใชิเ้ป็็นข้อมูลื่ในการ 
วางกลื่ยุทธำ์ด้านการพัีฒนาแลื่ะยกระดับทักษะให้เหมาะสมกับความต้่องการของต่ลื่าดแรงงาน แลื่ะ 
การสรา้งความสามารถึในการแขง่ขันด้านมนุษย์ของป็ระเทศึ ต่ลื่อดจนเสนอแนะนโยบายด้านการยกระดับ 
ทักษะของแรงงาน แลื่ะนโยบายด้านการศึึกษา

3. การจัำด์ทำาบทความและส่�อชุด์ความรู้จำำานวนกว่า 60 ชิ�น สำาหรับเผ่ยแพีร่ให้แก่บุคลื่ากรของ 
กสศึ. แลื่ะภาค่เครอ่ขา่ย เพี่�อสง่เสรมิการพีฒันาสมรรถึนะ แลื่ะใชิอ้งค์ความรูต่้่างป็ระเทศึท่�ทันสมัยในการ
ดำาเนินงานเพี่�อสร้างความเสมอภาคทางการศึึกษา ต่ลื่อดจนการเผ่ยแพีร่ผ่ลื่งานของ กสศึ. ในรูป็ภาษา 
ต่่างป็ระเทศึ ผ่า่นเวท่เสวนาวิชิาการความรว่มม่อ เชิน่ องค์กรแรงงานระหว่างป็ระเทศึ กระทรวงศึึกษาธำกิาร
ป็ระเทศึฟนิแลื่นด์ องค์กรภาคป็ระชิาสงัคมป็ระเทศึอินเด่ย แลื่ะสหภาพียุโรป็ เป็็นต้่น
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ข่อ้ค้นพบจากักัาร่ดำำาเนินงาน

การดำาเนินงานในปี็ท่�สองของ กสศึ. ได้ค้นพีบผ่ลื่ลัื่พีธำจ์ากโครงการท่�เริ�มดำาเนินงานในปี็งบป็ระมาณ 
2562 ได้แก่ โครงการจัำด์สรรเงินอุด์หนุนนักเรยีนยากจำนพื่ิเศึษแบบมเีง่�อนไข (ทุนเสมอภาค) ซัึ�งพีบว่า 
ม่สว่นชิว่ยสง่เสริมพีฒันาการทางด้านรา่งกาย แลื่ะอัต่ราการมาเรย่นของนักเรย่นทุนเสมอภาค โดยสามารถึ

ชิ่วยให้นักเร่ยนท่�ขาดแคลื่นทุนทรัพีย์หร่อด้อยโอกาสไม่หลุื่ดออกจากระบบการศึึกษาก่อนวัยอันควรได้
อยา่งม่นัยสำาคัญ โครงการพื่ฒันาครูและโรงเรยีนเพื่่�อยกระดั์บคณุภาพื่การศึกึษาอยา่งต่อเน่�อง (TSQP)  
ซัึ�งพีบว่าภาวะผู้่นำาของผู้่บริหารโรงเร่ยน ครูท่�ม่จิต่วิญญาณของความเป็็นครู แลื่ะการนำาเทคโนโลื่ย่ท่� 
ทันสมัยมาใชิ้ในการพีัฒนา เป็็นป็ัจจัยสำาคัญท่�ม่ผ่ลื่ต่่อความสำาเร็จในการพีัฒนาครูแลื่ะโรงเร่ยน โครงการ
พื่ัฒนาทักษะแรงงานที�ขาด์แคลนทุนทรพัื่ย์และด้์อยโอกาสที�ใช้ชุมชนเป็นฐาน ซัึ�งพีบว่ากระบวนการ
ทำางานท่�เน้นความสำาคัญของเคร่อข่าย การม่ส่วนร่วมในระดับพี่�นท่� แลื่ะการเร่ยนรู้ร่วมกันของภาคส่วน
ต่่าง ๆ เป็็นพ่ี�นฐานสำาคัญของการสร้างองค์ความรู้ในการทำางานทั�งในระดับพี่�นท่�แลื่ะกลื่ไกส่วนกลื่าง  
เพี่�อยกระดับเป็็นต้่นแบบการพัีฒนาชุิมชิน แลื่ะสามารถึนำาไป็บูรณาการใช้ิกับชุิมชินอ่�น ๆ เพ่ี�อให้เกิด 
ความยั�งยน่ในระยะยาว โดยรายลื่ะเอ่ยดของขอ้ค้นพีบจากการดำาเนินงานม่ดังน่�

ข่อ้คน้พบจากัโคร่งกัาร่จดัำส่ร่ร่เงนิอุดำหนุนนักัเรี่ยนยากัจนพิเศษ
แบบมเีงื�อนไข่ (ทุนุเส่มอภาค)

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรย่นยากจนพีเิศึษแบบม่เง่�อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) 
หร่อ “ทุนเสมอภาค” เป็็นโครงการท่�จัดทำาต้่นแบบเพี่�อค้นหาแนวทางสนับสนุนการจัดสรรงบป็ระมาณ
เพี่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา (Equity Based Budgeting) แลื่ะลื่ดความเหล่ื่�อมลื่ำาทางการศึึกษาให้แก่
นักเรย่นท่�ม่ฐานะยากจนท่�สดุในระบบการศึึกษา ด้วยการจัดสรรเงินอุดหนุนเป็็นรายบุคคลื่ (Demand-side 
Financing) แลื่ะม่การติ่ดต่ามอยา่งต่่อเน่�องด้วยระบบท่� กสศึ. จัดทำาขึ�น เพ่ี�อป้็องกันการหลุื่ดออกจากระบบ
การศึึกษา 

การให้เงินอุดหนุนนักเรย่นยากจนพิีเศึษต่่อเน่�องเป็็นระยะเวลื่า 2 ปี็การศึึกษา เพี่�อสนับสนุนค่าใช้ิจ่าย 
ด้านอาหารเชิ้า ค่าเดินทาง แลื่ะค่ากิจกรรมพีัฒนาทักษะช่ิวิต่แลื่ะทักษะอาชิ่พีของนักเร่ยน ส่งผ่ลื่ให้ 
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รายงานประจำำาปี 2563106

นักเร่ยนยากจนพีิเศึษม่แนวโน้มการเจริญเติ่บโต่แลื่ะการมาเร่ยนท่�ด่ขึ�น โดย  กสศึ. ได้ทำาการวิเคราะห์
ผ่ลื่ลัื่พีธำจ์ากการให้เงินอุดหนุนนักเร่ยนยากจนพีิเศึษ (ทุนเสมอภาค) ป็ระกอบด้วย การวิเคราะห์ผ่ลื่ลัื่พีธำ ์
ของเงินอุดหนุนนักเร่ยนยากจนพีิเศึษต่่ออัต่ราการเจริญเติ่บโต่แลื่ะอัต่ราการมาเร่ยน โดยใชิ้วิธำ่การ 
ทางเศึรษฐศึาสต่ร์ท่�เรย่กว่า Difference-in-Differences เพ่ี�อดผู่ลื่ลัื่พีธำข์องเงินอุดหนุนนักเรย่นยากจนพิีเศึษ 
เป็ร่ยบเท่ยบก่อนแลื่ะหลัื่งการได้รับเงินอุดหนุนฯ โดยขจัดผ่ลื่ของตั่วแป็รอ่�น ๆ ท่�อาจส่งผ่ลื่ต่่อ 
การเจริญเติ่บโต่แลื่ะการมาเร่ยน นอกจากน่� กสศึ. ได้วิเคราะห์ผ่ลื่ต่อบแทนทางเศึรษฐกิจท่�ป็ระเทศึไทย 
จะได้รับจากการลื่งทุนการป็รับเพิี�มอัต่ราเงินอุดหนุนนักเร่ยนยากจนพิีเศึษ รวมถึึงสรุป็ผ่ลื่การวิเคราะห์ 
แลื่ะขอ้เสนอเชิงินโยบายท่�ได้จากโครงการ โดยม่รายลื่ะเอ่ยดดังน่�

1. การวิเคราะหผ์ลลัพื่ธ์ิของเงินอุด์หนุนนักเรยีนยากจำนพื่เิศึษ 
ต่ออัตราการเจำรญิเติบโต (นำาหนัก/ส่วนสูง)
 กลืุ่่มนักเร่ยน (อายุ 6 – 14 ปี็) ท่�ใช้ิในการวิเคราะห์อัต่ราการเจริญเติ่บโต่ เป็็นกลืุ่่มนักเร่ยน 

ท่�เป็็นบุคคลื่เดิมซัึ�งม่ข้อมูลื่นำาหนักแลื่ะส่วนสูงต่่อเน่�องตั่�งแต่่ พี.ศึ. 2561 – 2563 จำานวน 1,847,748 คน  
โดยแบ่งกลุ่ื่มของการวิเคราะห์ออกเป็็น 2 ชิ่วงอายุ ค่อ อายุ 6 – 11 ปี็ ซัึ�งเท่ยบเท่าระดับป็ระถึมศึึกษา  
แลื่ะชิว่งอายุ 12 – 14 ปี็ ซัึ�งเท่ยบเท่าระดับมัธำยมศึึกษาต่อนต้่น

จากการวิเคราะห์โดยการเป็ร่ยบเท่ยบนำาหนักแลื่ะส่วนสูงของนักเร่ยนท่�ได้รับเงินอุดหนุนฯ แลื่ะ 
ไมไ่ด้รบัเงินอุดหนุนฯ พีบว่า นักเร่ยนทั�ง 2 กลืุ่่ม ต่่างม่นำาหนักแลื่ะสว่นสงูเพีิ�มขึ�นอยา่งต่่อเน่�อง รายลื่ะเอ่ยด 
ต่ามต่ารางท่� 2 แลื่ะต่ารางท่� 3 อย่างไรก็ต่าม ค่าเฉล่ื่�ยของนำาหนักแลื่ะส่วนสูงของกลืุ่่มนักเร่ยนท่�ได้รับ
เงินอุดหนุนฯ เพีิ�มขึ�นมากกว่ากลืุ่่มนักเร่ยนท่�ไม่ได้รับเงินอุดหนุนฯ แลื่ะเพี่�อให้สามารถึเป็ร่ยบเท่ยบ 
การเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งของนำาหนักแลื่ะส่วนสูงระหว่างเพีศึแลื่ะอายุของนักเร่ยนทั�งสองกลุ่ื่มได้ จึงใชิ้วิธำ่การ
วิเคราะห์ทางสถิึติ่เพี่�อเป็รย่บเท่ยบค่ามาต่รฐาน หร่อ การวิเคราะห์ค่ามาต่รฐาน (Z–score)

ตารางที� 2 การเปลี�ยนแปลงนำาหนักเฉลี�ยและส่วนสูงเฉลี�ย  
เปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มนักเรียนที�ได้รับเงนิอุดหนุนฯ และไม่ได้รับเงนิอุดหนุนฯ

อายุในปี 2561/การรบัเงินอุด์หนุน
นักเรยีนยากจำนพิื่เศึษ

นำาหนักเฉลี�ย (กิโลกรมั) ส่วนสูงเฉลี�ย (เซ็็นติเมตร)

ก่อนรบัทุน 
(2561)

หลังรบัทุน 
(2563)

ก่อนรบัทุน 
(2561)

หลังรบัทุน 
(2563)

6 – 11 ปี็ (ป็ระถึมศึึกษา)

- ไม่ได้รับเงินอุดหนุนฯ 28.51 37.26 129.01 141.98

- ได้รับเงินอุดหนุนฯ 28.34 37.18 129.82 142.89

12 – 14 ปี็ (มัธำยมศึึกษาต่อนต้่น)

- ไม่ได้รับเงินอุดหนุนฯ 45.67 52.14 154.47 162.63

- ได้รับเงินอุดหนุนฯ 43.31 50.6 152.27 161.25

ที�มา: กองทุนเพี่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา, 2563
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จากการวิเคราะห์ค่ามาต่รฐาน (Z–score) เพี่�อเป็ร่ยบเท่ยบค่ามาต่รฐานของนำาหนักกับอายุเฉล่ื่�ย  
(Z–score Weight-for-age: W/A) แลื่ะค่ามาต่รฐานของส่วนสูงเท่ยบกับอายุเฉล่ื่�ย (Z–score Height- 
for-age: H/A) ด้วยวิธำ่ Difference-in-Differences โดยขจัดผ่ลื่ของตั่วแป็รอ่�น ๆ ท่�อาจกระทบต่่อการ
เป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งของนำาหนักแลื่ะสว่นสงูของนักเร่ยน เชิน่ ระยะเวลื่า พีบข้อสรุป็สำาคัญดังน่� 

(1) ค่ามาตรฐานของนำาหนักเปรยีบเทียบกับอายุเฉลี�ย (W/A) พีบว่า ในกลืุ่่มเด็กอายุ 6 – 11 ปี็ 
(เท่ยบเท่าป็ระถึมศึึกษา) ม่ค่าความแต่กต่่างระหว่างนักเรย่นท่�ไม่ได้รบัเงินอุดหนุนฯ แลื่ะได้รบัเงินอุดหนุนฯ 
เท่ากับ 0.01 กล่ื่าวค่อ การให้เงินอุดหนุนแก่นักเร่ยนยากจนพีิเศึษในระดับป็ระถึมศึึกษาม่ผ่ลื่ในเชิิงบวก 
ส่วนในกลืุ่่มเด็ก 12 – 14 ปี็ (เท่ยบเท่ามัธำยมศึึกษาต่อนต้่น) ม่ค่าความแต่กต่่างระหว่างนักเร่ยนท่�ไม่ได้รับ 
เงินอุดหนุนฯ แลื่ะได้รับเงินอุดหนุนฯ เท่ากับ -0.04 กล่ื่าวค่อ การให้เงินอุดหนุนนักเร่ยนยากจนพิีเศึษ 
ในระดับมัธำยมศึึกษาต่อนต้่นยงัไมเ่ห็นผ่ลื่ท่�ชิดัเจน 

(2) ค่ามาตรฐานของส่วนสูงเปรยีบเทียบกับอายุเฉลี�ย (H/A) พีบว่า การให้เงินอุดหนุนนักเร่ยน
ยากจนพีิเศึษยังไม่เห็นผ่ลื่ท่�ชิัดเจนในการเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งของส่วนสูง เน่�องจากส่วนสูงเป็็นการเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่ง
ในระยะยาวแลื่ะเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งได้ยากกว่าการเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งของนำาหนัก

ตารางที� 3 ค่ามาตรฐานของนำาหนักเปรียบเทียบกับอายุเฉลี�ย (W/A)  
และค่ามาตรฐานของส่วนสูงเปรียบเทียบกับอายุเฉลี�ย (H/A)  

เปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มนักเรียนที�ได้รับเงนิอุดหนุนฯ และไม่ได้รับเงนิอุดหนุนฯ

ความแตกต่าง 
ระหว่างนักเรยีน 
ที�ไม่ได้์รบั/ได้์รบั 

เงินอุด์หนุนฯ

นำาหนักเทียบกับอายุเฉลี�ย (W/A) ส่วนสูงเทียบกับอายุเฉลี�ย (H/A)

ก่อนรบัทุน 
(2561)

หลังรบัทุน 
(2563)

เปลี�ยนแปลง
ระหว่างปี 

(หลัง-ก่อน)

ก่อนรบัทุน 
(2561)

หลังรบัทุน 
(2563)

เปลี�ยนแปลง
ระหว่างปี 

(หลัง-ก่อน)

6 – 11 ปี็  
(เท่ยบเท่าป็ระถึม) 0.18 0.19 0.01 0.22 0.21 -0.01

12 – 14 ปี็  
(เท่ยบเท่า มัธำยมศึึกษา
ต่อนต้่น)

0.24 0.20 -0.04 0.28 0.25 -0.02

ที�มา: กองทุนเพี่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา, 2563

เม่�อนำาค่ามาต่รฐานของนำาหนักแลื่ะส่วนสูงมาแสดงการกระจายตั่วพีบว่า ค่ามาต่รฐานของนำาหนัก

เป็ร่ยบเท่ยบกับอายุแลื่ะค่ามาต่รฐานของส่วนสูงเป็ร่ยบเท่ยบกับอายุของนักเร่ยนยากจนพีิเศึษหลัื่งได้รับ
เงินอุดหนุนฯ ขยับไป็ทางขวา แสดงว่าจำานวนนักเร่ยนท่�นำาหนักแลื่ะสว่นสูงน้อยกว่าเกณฑ์์ม่จำานวนลื่ดลื่ง 
หรอ่ม่การเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งนำาหนักแลื่ะสว่นสงูในทิศึทางท่�ด่ขึ�น ดังแสดงในภาพีท่� 7
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ภาพื่ที� 7
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ที�มา: กองทุนเพี่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา, 2563

เม่�อพีจิารณาจำานวนนักเรย่นยากจนพิีเศึษท่�ม่นำาหนักแลื่ะสว่นสงูต่ำากว่าเกณฑ์์ เป็รย่บเท่ยบก่อนแลื่ะ
หลัื่งได้รบัเงินอุดหนุนฯ พีบหลัื่กฐานเชิงิป็ระจักษ์ว่า นักเรย่นท่�ม่นำาหนักแลื่ะสว่นสงูต่ำากว่าเกณฑ์์ (น้อยกว่า  
-1 SD) ม่จำานวนลื่ดลื่งหลัื่งได้รบัเงินอุดหนุนนักเรย่นยากจนพิีเศึษ รายลื่ะเอ่ยดดังต่ารางท่� 4

ตารางที� 4 จ�านวนนักเรียนยากจนพื่เิศษที�มีนำาหนักและส่วนสูงตำากวา่เกณ์ฑ์์ (น้อยกวา่ -1 SD)

หน่วย: คน

สถานะ 
การรบัเงินอุด์หนุน

นำาหนักเปรยีบเทียบกับอายุ ส่วนสูงเปรยีบเทียบกับอายุ

ก่อนรบัทุน 
(2561)

หลังรบัทุน 
(2563)

รอ้ยละการ 
เปลี�ยนแปลง

ก่อนรบัทุน 
(2561)

หลังรบัทุน 
(2563)

รอ้ยละการ 
เปลี�ยนแปลง

ได้รับเงินอุดหนุน 22,317 19,900 -10.83 70,166 43,130 -38.53

ที�มา: กองทุนเพี่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา, 2563

2. การวิเคราะหผ์ลลัพื่ธ์ิของเงินอุด์หนุนนักเรยีนยากจำนพื่เิศึษ (ทนุเสมอภาค)  
ต่ออัตราการมาเรยีน
หลัื่งจากท่�  กสศึ. ได้ดำาเนินการจัดสรรทุนเสมอภาคให้แก่นักเร่ยนยากจนพีิเศึษต่่อเน่� อง  

3 ภาคการศึึกษา (ภาคท่� 2/2561 ภาคท่� 1/2562 แลื่ะภาคท่� 2/2562) เม่�อวิเคราะห์เป็ร่ยบเท่ยบกลุ่ื่ม
ตั่วอย่างระหว่างนักเร่ยนทุนเสมอภาคท่�ได้รับเงินอุดหนุนฯ ต่่อเน่�อง 3 ภาคการศึึกษา กับกลืุ่่มนักเร่ยนท่� 
ไม่ได้รับเงินอุดหนุนฯ พีบว่า อัต่ราการมาเร่ยนเฉล่ื่�ยของนักเร่ยนทั�งสองกลืุ่่มไม่แต่กต่่างกันมากนัก  
(อัต่ราการมาเร่ยนเฉล่ื่�ยป็ระมาณร้อยลื่ะ 98) ทั�งน่�อาจเพีราะในภาพีรวมของนักเร่ยนไทยหร่อนักเร่ยน 
ยากจนของไทยไม่ได้ม่อัต่ราการมาเร่ยนต่ำา เน่�องจากป็ระเทศึไทยม่นโยบายท่�กำาหนดให้นักเร่ยนมาเร่ยน 
ขั�นต่ำาท่�รอ้ยลื่ะ 80 ของเวลื่าเรย่นทั�งหมด รวมถึึงเกณฑ์์เง่�อนไขของนักเร่ยนยากจนพีเิศึษ
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อย่างไรก็ต่าม จากการวิเคราะห์กลืุ่่มนักเร่ยนท่�ได้รับเงินอุดหนุนฯ ต่่อเน่�อง แลื่ะม่อัต่ราการมาเร่ยน 
ต่ำากว่าร้อยลื่ะ 80 หรอ่ขาดเรย่นมากกว่า 1 วันต่่อสัป็ดาห์ พีบขอ้สังเกต่ท่�นา่สนใจ ค่อ นักเร่ยนยากจนพีเิศึษ
กลืุ่่มน่� เม่�อได้รับเงินทุนเสมอภาคแล้ื่วทำาให้ม่อัต่ราการมาเร่ยนท่�สูงขึ�นอย่างเห็นได้ชิัด (อัต่ราการมาเร่ยน
เฉล่ื่�ยเพีิ�มขึ�นกว่าร้อยลื่ะ 20 อยา่งม่นัยสำาคัญทางสถิึติ่ท่�ระดับ 0.01) กล่ื่าวค่อ ก่อนได้รับเงินทุนเสมอภาค 
(ในภาคเร่ยนท่� 1/2561) เด็กกลืุ่่มน่�ม่อัต่ราการมาเร่ยนเฉล่ื่�ยป็ระมาณร้อยลื่ะ 69.9  เม่�อเด็กกลุ่ื่มน่�ได้รับ 
เงินชิ่วยเหล่ื่อในภาคเร่ยนถัึดมา พีบว่า อัต่ราการมาเร่ยนเฉล่ื่�ยเพีิ�มสูงขึ�นเป็็นร้อยลื่ะ 89.6 แลื่ะเม่�อ 
เด็กกลืุ่่มเดิมน่�ได้รบัเงินอุดหนุนต่่อเน่�องอ่กหนึ�งภาคเรย่น อัต่ราการมาเรย่นเฉล่ื่�ยของเด็กกลืุ่่มน่�ยิ�งเพีิ�มสูงขึ�น 
ถึึงร้อยลื่ะ 90.5 แสดงให้เห็นว่า เงินทุนเสมอภาคท่�จัดสรรให้แก่นักเร่ยนยากจนพีิเศึษ ชิ่วยยกระดับอัต่รา
การมาเร่ยนของเด็กยากจนพีิเศึษท่�ม่อัต่ราการมาเร่ยนเฉล่ื่�ยต่ำากว่าร้อยลื่ะ 80 ของเวลื่าเร่ยนทั�งหมด  
รายลื่ะเอ่ยดดังท่�ได้แสดงไว้ในภาพีท่� 8

ภาพื่ที� 8 แนวโน้มอัตราการมาเรียนของนักเรียนทุนเสมอภาค
ที�ได้รับเงนิอุดหนุนนักเรียนยากจนพื่เิศษต่อเนื�อง 3 ภาคเรียน (ปีการศึกษา 2561 – 2562)

ร้อ
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ภาคเรียน 1/61
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ภาคเรียน 2/61

90.5
97.1

ภาคเรียน 1/62

86.2
95.1

ภาคเรียน 2/62

อัตรามาเรียน =>80% อัตรามาเรียน <80%

ที�มา: กองทุนเพ่ี�อความเสมอภาคทางการศึึกษา, 2563

3. ผลตอบแทนทางเศึรษฐกิจำจำากการลงทนุของประเทศึไทย 
ที�ได้์จำากการลงทนุเพื่ิ�มอัตราเงินอุด์หนุนนักเรยีนยากจำนพื่เิศึษ
จากการวิเคราะห์ของ Results for Development แลื่ะองค์การยูเนสโก ได้ป็ระเมินมูลื่ค่า

ความเส่ยหายทางเศึรษฐกิจของป็ระเทศึไทยไว้ว่า ด้วยจำานวนเด็กแลื่ะเยาวชินนอกระบบการศึึกษา 
ของป็ระเทศึไทย ซัึ�งม่จำานวนราว 5 – 6 แสนคนในป็ัจจุบัน หากไม่ได้รับการแก้ไขหร่อชิ่วยเหล่ื่อจะสร้าง
ความเส่ยหายทางเศึรษฐกิจแลื่ะสังคมต่่อป็ระเทศึไทยเป็็นมูลื่ค่าสูงมากถึึงร้อยลื่ะ 1.7 ของผ่ลิื่ต่ภัณฑ์์ 
มวลื่รวมภายในป็ระเทศึ (GDP) ซัึ�งเป็็นมูลื่ค่าความเส่ยหายทางเศึรษฐกิจท่�สูงเป็็นอันดับ 2 ของอาเซั่ยน  
ดังนั�น หากป็ระเทศึไทยสามารถึแก้ไขปั็ญหาเด็กแลื่ะเยาวชินนอกระบบการศึึกษาได้สำาเร็จ  



กองทุนุเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษา
รายงานประจำำาปี 2563110

อัต่ราผ่ลื่ต่อบแทนทางเศึรษฐกิจจากการลื่งทุนดังกล่ื่าว ย่อมม่มูลื่ค่าสูงมากกว่าร้อยลื่ะ 1.7 ของ 
ผ่ลิื่ต่ภัณฑ์์มวลื่รวมภายในป็ระเทศึไทย

ด้วยเหตุ่น่�คณะกรรมการอิสระเพี่�อการป็ฏิิรูป็การศึึกษา (กอป็ศึ.) ได้ป็ระเมินว่า ป็ระเทศึไทยจะต้่อง
ใชิ้งบป็ระมาณมากกว่าร้อยลื่ะ 5 ของงบป็ระมาณรายจ่ายด้านการศึึกษาของป็ระเทศึเป็็นเวลื่าอย่างน้อย  
5 ปี็เพี่�อให้เพี่ยงพีอต่่อการลื่ดความเหล่ื่�อมลื่ำาทางการศึึกษาของกลืุ่่มเป้็าหมายเด็กแลื่ะเยาวชินนอกระบบ
การศึึกษาในแต่่ลื่ะปี็ โดยผ่า่นมาต่รการเชิงิป้็องกันไม่ให้เกิดเด็กนอกระบบการศึึกษารุน่ใหม ่จากกลืุ่่มนักเรย่น
ยากจนหร่อด้อยโอกาสซัึ�งเป็็นกลืุ่่มเส่�ยงในระบบการศึึกษา ท่�ม่จำานวนมากกว่า 2 ล้ื่านคน แลื่ะมาต่รการ
แก้ไขปั็ญหาเด็กนอกระบบการศึึกษาท่�ม่อยู่แล้ื่ว จำานวนมากกว่า 5 แสนคน ซัึ�งนำาไป็สู่การกำาหนดเป็็น 
ข้อสังเกต่ในท้ายพีระราชิบัญญัติ่กองทุนเพี่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา พี.ศึ. 2561 โดยระบุว่ารัฐบาลื่
ควรจัดสรรเงินอุดหนุนต่ามรา่งมาต่รา 6(3) ให้แก่  กสศึ. ไม่น้อยกว่าร้อยลื่ะ 5 ของเงินงบป็ระมาณรายจ่าย 
ในส่วนท่�เก่�ยวข้องกับการศึึกษาของปี็งบป็ระมาณก่อนหน้า เพ่ี�อสนับสนุนการดำาเนินงานดังกล่ื่าว 
ซัึ�งม่ผ่ลื่ต่อบแทนทางเศึรษฐกิจสงู

4. สรุปผลการวิเคราะหแ์ละขอ้เสนอเชงินโยบาย
จากการใช้ิเคร่�องม่อทางเศึรษฐมิติ่เพี่�อวิเคราะห์แนวโน้มอัต่ราการเจริญเติ่บโต่ (นำาหนัก/ส่วนสูง)  

แลื่ะอัต่ราการมาเร่ยน หลัื่งจากม่การเพีิ�มอัต่ราเงินอุดหนุนนักเร่ยนยากจนพีิเศึษ (ทุนเสมอภาค) ท่�จัดสรร
ต่รงไป็ท่�ครอบครัวแลื่ะนักเร่ยนจากภาคเร่ยนลื่ะ 1,000 บาท ในป็ีการศึึกษา 2/2562 เป็็นภาคเร่ยนลื่ะ 
2,000 บาท ในปี็การศึึกษา 1/2563 พีบว่า ค่ามาต่รฐานของนำาหนักเป็ร่ยบเท่ยบกับอายุแลื่ะค่ามาต่รฐาน
ของสว่นสงูเป็รย่บเท่ยบกับอายุของนักเร่ยนยากจนพีเิศึษหลัื่งได้รบัเงินอุดหนุนฯ ขยบัไป็ทางขวา แสดงว่า 
จำานวนนักเร่ยนท่�ม่นำาหนักแลื่ะส่วนสูงน้อยกว่าเกณฑ์์ม่จำานวนลื่ดลื่ง หร่อม่การเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งของนำาหนัก
แลื่ะส่วนสูงในทิศึทางท่�ด่ขึ�น นักเร่ยนท่�ม่นำาหนักแลื่ะส่วนสูงต่ำากว่าเกณฑ์์ (น้อยกว่า -1 SD) ม่จำานวน 
ลื่ดลื่งหลัื่งได้รับเงินอุดหนุนนักเร่ยนยากจนพีิเศึษในอัต่ราใหม่ท่�เพีิ�มขึ�น ในกลืุ่่มนักเร่ยนอายุ 6 – 11 ปี็  
(เท่ยบเท่าป็ระถึมศึึกษา) ม่ความแต่กต่่างของค่ามาต่รฐานของนำาหนักเป็ร่ยบเท่ยบกับอายุเฉล่ื่�ย (W/A) 
ระหว่างนักเรย่นท่�ไมไ่ด้รบัเงินอุดหนุนฯ แลื่ะได้รบัเงินอุดหนุนฯ ม่ค่าด่ขึ�นเท่ากับ 0.01

การสนับสนุนทนุเสมอภาคอยา่งต่่อเน่�อง 3 ภาคเร่ยน (ปี็การศึึกษา 2/2561 – 2/2562) ชิว่ยยกระดับ 
อัต่ราการมาเรย่นของเด็กยากจนพิีเศึษอยา่งม่นัยสำาคัญทางสถิึติ่ โดยเฉพีาะนักเร่ยนยากจนพิีเศึษท่�ม่อัต่รา
การมาเร่ยนเฉล่ื่�ยต่ำากว่าร้อยลื่ะ 80 ของเวลื่าเร่ยนทั�งหมด ซัึ�งก่อนได้รับเงินทุนเสมอภาค เม่�อภาคเร่ยน
ท่� 1/2561 เด็กกลืุ่่มน่�ม่อัต่ราการมาเร่ยนเฉล่ื่�ยเพ่ียงร้อยลื่ะ 69.9 แต่่เม่�อเด็กกลืุ่่มน่�ได้รับเงินชิ่วยเหล่ื่อใน 
ภาคเร่ยนถัึดมา พีบว่า อัต่ราการมาเร่ยนเฉล่ื่�ยเพีิ�มสูงขึ�นเป็็นร้อยลื่ะ 89.6 แลื่ะเพีิ�มสูงขึ�นถึึงร้อยลื่ะ 90.5 
ในปี็การศึึกษา 2562 หลัื่งจากการเพีิ�มอัต่ราการสนับสนุนทุนเสมอภาคจาก 1,600 บาทต่่อปี็ เป็็น 3,000 
บาทต่่อปี็ ดังนั�น การสนับสนุนทุนเสมอภาคแลื่ะการเพีิ�มอัต่ราเงินอุดหนุนฯ ให้แก่นักเร่ยนยากจนพีิเศึษ 
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โดยพีจิารณาความสอดคล้ื่องกับระดับการศึึกษาจะสามารถึชิว่ยลื่ดอัต่ราการขาดเรย่นของนักเรย่นยากจน
พีเิศึษได้อยา่งม่ป็ระสทิธำผิ่ลื่

อยา่งไรก็ต่าม แม้ว่าการได้รับเงินอุดหนุนฯ ในอัต่ราท่�เพีิ�มขึ�น จะช่ิวยสง่เสริมพีัฒนาการทางร่างกาย 
แลื่ะอัต่ราการมาเร่ยนของนักเร่ยนทุนเสมอภาค เม่�อเท่ยบกับนักเร่ยนท่�ไม่ได้รับทุนเสมอภาคอย่าง 
ม่นัยสำาคัญทางสถิึติ่ โดยควบคมุปั็จจัยอ่�น ๆ ท่�ม่สว่นต่่อการเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งต่่อตั่วแป็รเป้็าหมายทั�ง 2 ให้คงท่� 
แต่่ชิ่องว่างของความเหล่ื่�อมลื่ำาทางการศึึกษาระหว่างนักเร่ยนยากจนพีิเศึษแลื่ะนักเร่ยนทั�วไป็ยังคงม่อยู ่
เน่�องด้วยการให้เงินอุดหนุนฯ ทุนเสมอภาคในอัต่รา 3,000 บาทต่่อป็ีการศึึกษาแล้ื่วก็ยังไม่เพี่ยงพีอต่่อ
ภาระค่าใชิ้จ่ายด้านการศึึกษาท่�ครัวเร่อนยากจนแลื่ะยากจนพีิเศึษจำาเป็็นต้่องจ่ายเพิี�มในแต่่ลื่ะปี็ดังแสดง 
ในต่ารางท่� 5 ซัึ�งแสดงผ่ลื่การสำารวจค่าใชิ้จ่ายด้านการศึึกษาของครัวเร่อนยากจนท่�แม้จะม่การอุดหนุน 
ค่าใช้ิจ่าย 5 รายการจากงบเรย่นฟร ่15 ปี็ของรฐับาลื่เป็็นป็ระจำาทกุปี็แล้ื่วก็ต่าม สำานักงานสถิึติ่ก็ยงัคงสำารวจ 
พีบภาระค่าใช้ิจ่ายสว่นเพีิ�ม (Out of Pocket) ด้านการศึึกษาใน 4 รายการท่�แสดงในต่ารางท่� 5 น่�เป็็นป็ระจำา 
ทุกป็ี โดยระดับภาระค่าใชิ้จ่ายจะเพีิ�มขึ�นต่ามระดับการศึึกษาท่�สูง จากระดับอนุบาลื่ท่� 4,099 บาท  
แลื่ะระดับมัธำยมศึึกษาต่อนป็ลื่ายสายสามัญท่� 8,454 บาท ซัึ�งล้ื่วนสูงกว่าอัต่ราทนุเสมอภาคท่� กสศึ. จัดสรร
ให้ในแต่่ลื่ะปี็

ตารางที� 5 ค่าใช่้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนชั่�นรายได้ที� 2* 
จ�าแนกตามระดับการศึกษาและรายการใช่้จ่าย พื่.ศ. 2562 (บาท/คน/ปี)

ระดั์บการศึกึษา ค่าเล่าเรยีน ค่าเคร่�องแบบ ค่าสมุด์ หนังส่อ อุปกรณ์ ค่าเดิ์นทาง รวม

อนุบาลื่ 983 661 280 2,175 4,099

ป็ระถึม 1,434 824 507 2,358 5,123

ม.ต้่น 1,776 1,249 785 2,840 6,650

ม.ป็ลื่าย (สามัญ) 2,831 1,358 921 3,344 8,454

* ครัวเร่อนท่�ม่ชิั�นรายได้ต่ำากว่าเดไซัล์ื่ท่� 2 ซัึ�งเป็็นระดับรายได้ท่�ต่ำากว่าเส้นความยากจน
ที�มา: ข้อมูลื่การสำารวจภาวะเศึรษฐกิจแลื่ะสังคมครัวเร่อน พี.ศึ. 2562, สำานักงานสถิึติ่แห่งชิาติ่ (เฉพีาะสถึานศึึกษารัฐ)

 เพี่�อเป็็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้ิจ่ายด้านการศึึกษาให้แก่ครัวเร่อนยากจนแลื่ะยากจนพิีเศึษ  
แลื่ะป้็องกันความเส่�ยงในการหลุื่ดออกจากระบบการศึึกษาของผู้่เร่ยนจากครัวเร่อนดังกล่ื่าว กสศึ. จึงได้ 
ดำาเนินการนำาเสนอข้อเท็จจริงแลื่ะจัดทำาข้อเสนอเชิิงนโยบายในการแก้ไขปั็ญหาด้านภาระค่าใชิ้จ่าย 
ด้านการศึึกษาของครัวเรอ่นยากจน ซัึ�งเป็็นค่าใช้ิจ่ายท่�งบเรย่นฟร ่15 ปี็ ทั�ง 4 รายการ อาจยงัไมค่รอบคลื่มุน่� 
ให้แก่หน่วยงานด้านงบป็ระมาณ แลื่ะหน่วยงานต้่นสังกัดของสถึานศึึกษาต่่าง ๆ เพ่ี�อป็ระกอบการดำาเนินการ 
จัดสรรงบป็ระมาณเพี่�อลื่ดความเหล่ื่�อมลื่ำาทางการศึึกษาให้แก่ป็ระชิากรกลุ่ื่มน่�อยา่งยั�งย่นในอนาคต่
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โคร่งกัาร่พัฒนาคร่่และโร่งเรี่ยนเพื�อยกัร่ะดำบัคณุภาพกัาร่ศึกัษาอยา่งต่อ่เนื�อง 
(TSQP) 

การดำาเนินโครงการ TSQP รุน่ท่� 1 ผ่า่น 5 สถึาบนั ในโรงเร่ยนเป้็าหมาย 290 แห่ง ของแต่่ลื่ะสถึาบนั
ได้สะท้อนให้เห็นถึึงป็ระสิทธำภิาพีแลื่ะป็ระสทิธำผิ่ลื่ทั�งด้านนามธำรรมแลื่ะรูป็ธำรรม รวมถึึงมิติ่ในด้านเศึรษฐกิจ
แลื่ะสังคม ซัึ�งส่งผ่ลื่ให้ผู้่บริหาร ครู นักเร่ยน ผู้่ป็กครอง แลื่ะชุิมชินเกิดการเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่ง อย่างไรก็ต่าม  
พีบว่าม่ข้อจำากัดท่�เป็็นความท้าทายในการพีัฒนาโครงการในอนาคต่ เชิ่น การจัดระบบสารสนเทศึ 
ท่�ม่ป็ระสิทธำิภาพี แลื่ะการรับม่อกับสถึานการณ์การแพีร่ระบาดของโควิด–19 เป็็นต้่น โดยสามารถึสรุป็ 
ขอ้ค้นพีบจากการดำาเนินงานโครงการได้ดังน่�

สภาพื่เริ�มต้นของโครงการ: ความเปลี�ยนแปลงของโรงเรยีนและรูปแบบการพัื่ฒนาของ
สถาบันรบัทุนการพื่ัฒนา

จากข้อมูลื่พี่�นฐานของโรงเร่ยนก่อนเข้าร่วมโครงการ พีบว่า ส่วนใหญ่เป็็นสถึานศึึกษาขนาดกลื่าง  
ในสังกัดสำานักงานเขต่พี่�นท่�การศึึกษาป็ระถึมศึึกษา (สพีป็.) ซัึ�งเปิ็ดสอนในระดับป็ระถึมศึึกษาถึึงมัธำยมศึึกษา
ต่อนต้่น แลื่ะม่สัดส่วนนักเร่ยนยากจน ร้อยลื่ะ 37.41 โดยในส่วนน่�ม่จำานวนร้อยลื่ะ 10.68 เป็็นนักเร่ยน 
ท่�ม่ความต้่องการพีเิศึษ 

ทั�งน่�ผ่ลื่ลัื่พีธำ์ท่�เกิดขึ�นจากการพีัฒนาครูแลื่ะโรงเร่ยนของสถึาบันท่�รับทุนการพีัฒนาท่�ส่งผ่ลื่ต่่อ 
การเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งด้านผ่ลื่ลัื่พีธำก์ารเรย่นรู ้(core learning outcomes) พีบว่า ในด้านความเสมอภาค นักเรย่น
ได้รับการดูแลื่อยา่งทั�วถึึงแลื่ะเท่าเท่ยมเพีิ�มขึ�น ร้อยลื่ะ 21.34 สว่นในด้านคุณภาพี นักเร่ยนม่ทักษะสูงขึ�น 
รอ้ยลื่ะ 39 แลื่ะด้านคณุธำรรมสงูขึ�น รอ้ยลื่ะ 27.60 

นอกจากน่�ผ่ลื่การวิจัยเชิิงคุณภาพียังพีบว่านักเร่ยนในสถึานศึึกษาเป็้าหมายม่การเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่ง
พีฤติ่กรรมเชิิงป็ระจักษ์ในทางท่�ด่ขึ�น ได้แก่ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปั็ญหา 
คิดวิพีากษ์อยา่งม่วิจารณญาณ ทักษะการส่�อสาร ทักษะอาชิพ่ี แลื่ะทักษะชิวิ่ต่ รวมถึึงการเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งด้าน
คณุธำรรม ได้แก่ ความม่วินัย ความซั่�อสตั่ย ์แลื่ะความม่จิต่สาธำารณะ 

ในส่วนของรูป็แบบการพีัฒนาฯ ของสถึาบันท่�รับทุนพีบว่า ทั�ง 5 สถึาบัน ม่รูป็แบบการพีัฒนา 
ท่�แต่กต่่างกันไป็ ได้แก่ 

1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใชิน้วัต่กรรมการศึึกษาชัิ�นเรย่น แลื่ะวิธำก่ารแบบเปิ็ด ด้วยสาระแลื่ะวิธำก่าร
ทางคณติ่ศึาสต่ร์ 

2) มหาวิทยาลัยศึรปีทมุ วิทยาเขต่ชิลื่บุร่ ใชิน้วัต่กรรมให้นักเร่ยนเกิดกระบวนการคิด ต่ามแนวทาง
ขององค์การค้าเพ่ี�อความรว่มม่อทางเศึรษฐกิจแลื่ะการพีฒันา (OECD) 

3) มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์ใช้ิกระบวนการจิต่ปั็ญญา พีัฒนาทักษะการจัดการเร่ยนรู้เชิิงรุก
ด้วยการจัดกระบวนการเรย่นรูบ้้านนักวิทยาศึาสต่ร์น้อย ในระดับชิั�นอนุบาลื่ – ป็ระถึมศึึกษาปี็ท่� 3  
แลื่ะโครงงานฐานวิจัย ในระดับชิั�นป็ระถึมศึึกษาปี็ท่� 4 ขึ�นไป็
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4) มูลนิธิิลำาปลายมาศึพื่ัฒนา ใช้ิวิธำ่การเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งโรงเร่ยนทั�งระบบด้วยนวัต่กรรมจิต่ศึึกษา  
ซัึ�งม่การเรย่นรูโ้ดยใชิปั้็ญหาเป็็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) แลื่ะกระบวนการชุิมชิน
การเรย่นรูวิ้ชิาชิพ่ี (Professional Learning Community: PLC) 

5) มลูนิธิิสตารฟ์่ชิคันทรโีฮม ใชิน้วัต่กรรม STEAM Design Process 

ปัจำจัำยและเง่�อนไขที�มผีลต่อความสำาเรจ็ำในการด์ำาเนินงานพื่ัฒนาครูและโรงเรยีน 
เพื่่�อยกระดั์บคุณภาพื่การศึกึษาอย่างต่อเน่�อง 

ป็ระกอบด้วยปั็จจัยสำาคัญ 10 ป็ระการ ได้แก่ (1) ภาวะผู้่นำาของผู้่บริหารโรงเร่ยนท่�ม่ความรู ้ 
ความสามารถึ ม่ความรบัผิ่ดชิอบ กล้ื่าคิด กล้ื่าทำา เส่ยสลื่ะ แลื่ะการบริหารจัดการท่�ด่ (2) การใช้ิองค์ความรู้ 
เป็็นฐานของโค้ชิในการพีัฒนาทุกระดับ (3) ครูม่จิต่วิญญาณของความเป็็นครู แลื่ะม่การป็รับการเร่ยน
เป็ล่ื่�ยนการสอนท่�เน้นการเร่ยนรู้เชิิงรุก (4) สถึาบันท่�รับทุนม่การจัดท่มงานแลื่ะโค้ชิท่�ม่คุณภาพี ม่ความรู ้ 

แลื่ะม่ความสามารถึ (5) การม่งบป็ระมาณท่�เหมาะสมต่่อการพีัฒนาแลื่ะสอดคล้ื่องกับการจัดกิจกรรม 
ของโรงเร่ยน (6) การนำาเทคโนโลื่ย่ท่�ทันสมัยมาใช้ิในการพัีฒนา (7) นักเร่ยนม่อิสระในการเร่ยนรู ้
ต่ามความถึนัดแลื่ะความต้่องการ (8) ชุิมชินแลื่ะพี่อแม่ผู้่ป็กครองให้การสนับสนุนแลื่ะม่ส่วนร่วม  
(9) โรงเรย่นม่อิสระในการบรหิารจัดการ แลื่ะ (10) การสนับสนุนด้านนโยบายจากต้่นสงักัด

นอกจากน่� ในกระบวนการดำาเนินงานยังสะท้อนให้เห็นเง่�อนไขท่�นำาไป็สู่ความสำาเร็จท่�สำาคัญ  
6 ป็ระการ ป็ระกอบด้วย (1) ต้่นสังกัดของสถึานศึึกษาม่นโยบายสนับสนุนการพีัฒนาครูแลื่ะโรงเร่ยน
ชิดัเจนแลื่ะอำานวยความสะดวกในการพีฒันาทกุระดับ (2) กสศึ. ม่นโยบายแลื่ะให้การสนับสนุนการพัีฒนา 
ครูแลื่ะโรงเร่ยนอย่างต่่อเน่�องอย่างน้อย 3 ปี็ (3) สถึาบันท่�รับทุนการพีัฒนา ม่การวิจัยแลื่ะพีัฒนาวิธำก่าร 
ให้สอดคล้ื่องกับบริบทแลื่ะความต้่องการของโรงเร่ยน (4) โค้ชิแต่่ลื่ะสถึาบันม่จิต่วิญญาณของความเป็็น
โค้ชิ ม่ความรู้ความสามารถึให้คำาป็รึกษาต่ามสถึานการณ์กับผู้่บริหารแลื่ะครู (5) โรงเร่ยนม่เป้็าหมายแลื่ะ
ค่านิยมรว่มกันของทั�งผู้่บรหิาร ครู นักเรย่น ผู้่ป็กครอง แลื่ะชุิมชิน ในการพัีฒนาการเรย่นรูข้องนักเรย่นต่าม 
ความถึนัดแลื่ะความต้่องการ แลื่ะ (6) สภาพีแวดล้ื่อมทางการศึึกษาเอ่�อต่่อการพัีฒนา ทั�งด้านเศึรษฐกิจ 
สงัคม วัฒนธำรรม แลื่ะการเม่อง

ประสิทธิิภาพื่และประสิทธิิผลของการด์ำาเนินงานพื่ัฒนาครูและโรงเรยีน

การพัีฒนาครูแลื่ะโรงเรย่นของสถึาบันท่�รบัทุน สามารถึสะท้อนให้เห็นป็ระสิทธำภิาพีแลื่ะป็ระสิทธำผิ่ลื่
ของการดำาเนินงาน ดังน่�

ด้์านประสทิธิิภาพื่ ป็ระกอบด้วย 3 ป็ระเด็น ได้แก่

1) ความคุ้มค่า ด้านสังคมท่�การพัีฒนาได้นำาไป็สูเ่จต่คติ่แลื่ะค่านิยมท่�ด่ในการพีฒันาครูแลื่ะโรงเรย่น
ทั�งระบบ แลื่ะการม่ส่วนร่วมของผู้่ป็กครองแลื่ะชุิมชินในการดูแลื่นักเร่ยนแลื่ะติ่ดต่ามการจัด 
การเรย่นการสอนของโรงเรย่น 
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2) ความทันเวลา การดำาเนินงานพีัฒนาครูแลื่ะโรงเร่ยนโดยรวมเป็็นไป็ต่ามระยะเวลื่าท่�กำาหนด 
แม้ว่าจะม่ความล่ื่าชิา้อันเน่�องมาจากสถึานการณก์ารแพีรร่ะบาดของโควิด–19 ก็ต่าม 

3) ประโยชน์ที�เกิด์ขึ�นจำากโครงการ ครอบคลืุ่มทั�งการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเร่ยนรู้ 
ท่�เกิดองค์ความรู้แลื่ะนวัต่กรรมการจัดการเร่ยนรู้จากการพัีฒนาท่�หลื่ากหลื่าย ความสามารถึ
ทางการบริหารจัดการท่�เพิี�มขึ�นของผู้่บริหารโรงเร่ยน การเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งรูป็แบบการเร่ยนการ
สอนของครู แลื่ะการเรย่นเชิงิรุกด้วยการป็ฏิิบติั่จริงต่ามความถึนัดแลื่ะความต้่องการของนักเรย่น  
รวมถึึงการม่สว่นรวมในการจัดการศึึกษาแลื่ะติ่ดต่ามดูแลื่นักเรย่นของผู้่ป็กครองแลื่ะชุิมชิน

ด้์านประสิทธิิผล ป็ระกอบด้วย 4 ป็ระเด็น ได้แก่

1) การบรรลุผลสำาเร็จำตามวัตถุประสงค์ ในด้านการจัดกิจกรรมการพีัฒนาของสถึาบันท่�รับทุน 
การพีัฒนา แลื่ะด้านผ่ลื่ลัื่พีธำ์การเร่ยนรู้ ท่�เกิดการเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งพีฤติ่กรรมของนักเร่ยน 
ทั�งการพีฒันาทักษะแลื่ะคณุธำรรม 

2) ความพื่ึงพื่อใจำของผู้บรหิาร ครู นักเรยีน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการเข้าร่วมโครงการ ท่�เกิด
การพีฒันาครู แลื่ะการพีฒันาการจัดการเร่ยนการสอน เพี่�อให้เกิดการเร่ยนรูเ้ชิงิรุกของนักเร่ยน

3) สถาบนัที�รบัทนุการพื่ฒันาและโค้ช ม่การป็รบัใชิน้วัต่กรรมเพี่�อให้ครูเกิดการพัีฒนาวิธำก่ารเรย่น
การสอนแลื่ะม่อิสระในการจัดการเรย่นรูเ้ชิงิรุก 

4) ความยั�งย่นตามแนวทางการพัื่ฒนา ม่แนวโน้มว่าโรงเร่ยนท่�เข้าร่วมโครงการจะม่การพีัฒนา
ต่ามแนวทางท่�สถึาบันรับทุนเสนอแนะ ทั�งการคงรูป็แบบกิจกรรม การต่่อยอดความรู้ แลื่ะการ
ป็ระยุกต์่ใชิต้่ามบรบิทของโรงเรย่น 

ข้อเสนอแนะจำากการถอด์บทเรยีนโครงการ

การดำาเนินงานดังกล่ื่าว ควรม่การสานต่่อการพีฒันาเพี่�อให้เกิดความยั�งยน่ในระยะยาวจนกลื่ายเป็็น 
วัฒนธำรรมการพัีฒนา โดยจำาเป็็นต้่องใช้ิระยะเวลื่าอย่างน้อย 3 ปี็ พีร้อมไป็กับการได้รับการสนับสนุน 
ทั�งระดับนโยบายแลื่ะป็ฏิิบัติ่จากหน่วยงานต้่นสังกัด องค์กรป็กครองสว่นท้องถิึ�น ภาคเอกชิน แลื่ะสถึาบัน
ทางสงัคมอ่�น ๆ ท่�เก่�ยวขอ้ง เพี่�อบูรณาการ เชิ่�อมโยง แลื่ะสรา้งการม่สว่นรว่ม เพี่�อนำานวัต่กรรมแลื่ะจุดเด่น
ของโครงการไป็ใช้ิในการส่งเสริมให้เกิดการพัีฒนาแลื่ะขยายผ่ลื่ให้ครอบคลุื่มการบริหารจัดการโรงเร่ยน 
ทั�งระบบ รวมถึึงการสนับสนุนจากสถึาบนัทางวิชิาการท่�ม่อยูใ่นท้องถิึ�น ทั�งในรูป็ของการสนับสนุนทางต่รง 
แลื่ะการวิจัยแลื่ะพีฒันาองค์ความรูแ้ลื่ะนวัต่กรรม
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บทุเรี่ยนหนุนเส่ริ่มโคร่งกัาร่พัฒนาทุกััษะแร่งงานทุี�ข่าดำแคลนทุนุทุรั่พย ์
และด้ำอยโอกัาส่ทุี�ใช้่ชุ่มช่นเป็นฐาน

การพีัฒนาศึักยภาพีการเร่ยนรู้แลื่ะทักษะในการป็ระกอบอาชิ่พีจำาเป็็นต้่องอาศัึยปั็จจัยหนึ�งท่�สำาคัญ  
ค่อ “โอกาส” ทั�งโอกาสในการได้รับการเร่ยนรู้แลื่ะการฝึ่กฝ่นทักษะอาช่ิพี เพี่�อป็รับตั่วให้เข้ากับ 
ความผ่ันผ่วนของสภาวการณ์รอบข้างท่�เป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งไป็อย่างรวดเร็ว ทั�งน่� ในการสร้างโอกาสให้กับ  
“ผู้่ด้อยโอกาส” จะต้่องม่การสนับสนุนในรูป็แบบต่่าง ๆ ทั�งการพัีฒนาทักษะความรู้ แลื่ะการพัีฒนา
ภูมิปั็ญญาท้องถิึ�น ซัึ�งป็รับเป็ล่ื่�ยนไป็ต่ามแต่่ลื่ะชุิมชินหร่อพี่�นท่� โดยโครงการม่รูป็แบบการดำาเนินงาน 
ท่�ผ่สานความรว่มม่อจากทกุภาคสว่น เพี่�อชิว่ยในการพีฒันาทักษะ สรา้งโอกาส แลื่ะยกระดับคุณภาพีชิวิ่ต่
ของผู้่ด้อยโอกาสกลืุ่่มน่�

การสรา้งโครงข่ายสัมพื่ันธ์ิแห่งการเรยีนรูร้ว่มกันระหว่างหน่วยต่าง ๆ

การขับเคล่ื่�อนแลื่ะพัีฒนาทักษะอาชิ่พีให้กับผู้่ขาดแคลื่นทุนทรัพีย์แลื่ะผู้่ด้อยโอกาส โครงการ 
ดำาเนินการผ่่านการสร้างโครงข่ายสัมพัีนธำ์แห่งการเร่ยนรู้บนฐานของการสร้างระบบนิเวศึการเร่ยนรู้  
อันป็ระกอบไป็ด้วย เคร่อข่ายความร่วมม่อแลื่ะการหนุนเสริมพีลัื่งจากหลื่ายภาคส่วน ได้แก่ (1) กสศึ.  
(2) คณะทำางานท่มกลื่าง (3) กลื่ไกระดับภาค หร่อท่มโค้ชิ (4) หน่วยพีัฒนาอาช่ิพีผู้่ทำาโครงการ  
(5) กลืุ่่มเป้็าหมาย แลื่ะ (6) ภาค่ในระดับพี่�นท่� 

โครงการได้ดำาเนินการป็ระสานแลื่ะพีัฒนาศึักยภาพีให้กับท่มกลื่ไกระดับภาค รวมถึึงการหนุนเสริม 
การติ่ดต่ามป็ระเมินผ่ลื่ แลื่ะเก็บขอ้มูลื่ เพี่�อใชิใ้นการสนับสนุนการทำางานของภาค่เครอ่ขา่ย โดยสนับสนุน 
ให้กลื่ไกระดับภาค หร่อท่มโค้ชิ ม่บทบาทสำาคัญในการเป็็นพ่ี�เล่ื่�ยงให้กับชุิมชินหร่อพี่�นท่� ทั�งการชิ่วย
ระดมความคิด แลื่ะการสร้างเป้็าป็ระสงค์ร่วมกันในการทำางาน รวมถึึงการกระตุ่้นแลื่ะดูแลื่หน่วยพีัฒนา
อาชิ่พี เพี่�อให้สามารถึออกแบบการทำางานในขั�นต่อนต่่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม แลื่ะสอดคล้ื่องกับความ 
ต้่องการ ต่ลื่อดจนโครงการได้จัดตั่�งกระบวนการในการอำานวยการวิเคราะห์แลื่ะส่งเสริมการเร่ยนรู้ ให้แก่
ชุิมชินแลื่ะพี่�นท่�เป้็าหมาย เพ่ี�อให้เห็นถึึงศัึกยภาพีท่�ซัอ่นอยู ่แลื่ะสามารถึนำามาพัีฒนาต่่อยอดในการพีฒันา
ต่นเองได้ในระยะต่่อไป็

นอกจากน่� การทำางานในรูป็แบบของเคร่อขา่ยในระดับพี่�นท่�แลื่ะชุิมชิน ภายใต้่แนวคิดการใชิ้ชุิมชิน
เป็็นฐาน ได้ทำาให้หนว่ยพีฒันาอาชิพ่ีท่�ทำางานใกล้ื่ชิดิกับภาค่ระดับพี่�นท่�แลื่ะกลุ่ื่มเป้็าหมายได้เรย่นรู ้ทบทวน
แลื่ะป็รบัเป็ล่ื่�ยนวิธำก่ารทำางานรว่มกับชุิมชินอยูเ่สมอ ภายใต้่บรบิทท่�กลืุ่่มเป้็าหมายม่ความหลื่ากหลื่าย แลื่ะ
ม่ความจำาเป็็นท่�จะต้่องม่การออกแบบวิธำก่ารดำาเนินงานในแต่่ลื่ะโครงการอยา่งเฉพีาะ เพ่ี�อให้เหมาะสมกับ
บรบิทของชุิมชินแลื่ะพี่�นท่�



กองทุนุเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษา
รายงานประจำำาปี 2563116

การออกแบบและการสรา้งกระบวนการเรยีนรูร้ว่มกันอย่างมพีื่ลวัตและมปีระสิทธิิภาพื่

เม่�อบริบททางสังคม เศึรษฐกิจ แลื่ะสภาพีแวดล้ื่อมแวดล้ื่อมเกิดการเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งไป็ สภาวะของ 
การเป็็นผู้่ด้อยโอกาส หร่อความต้่องการของกลุ่ื่มเป้็าหมาย ย่อมเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งต่ามไป็ด้วย การใชิ้รูป็แบบ
การอบรมหรอ่ฝึ่กฝ่นทักษะอาชิพ่ีในรูป็แบบเดิมท่�เป็็น “สตู่รสำาเรจ็” ซัึ�งเน้นผู้่ฝึ่กสอนเป็็นศูึนยก์ลื่างในการ
ถ่ึายทอดความรูแ้ลื่ะทักษะ แลื่ะให้ผู้่เร่ยนทำาหน้าท่�เป็็นผู้่รบั (passive learning) จึงเป็็นวิธำก่ารท่�ม่ข้อจำากัด 
แลื่ะไมก่่อให้เกิดความรูสึ้กอยากม่สว่นรว่มในการเร่ยนรู้

กลื่ไกระดับภาค หรอ่ท่มโค้ชิ ท่�ใช้ิกระบวนการวิจัยเพ่ี�อท้องถิึ�น เป็็นแมแ่บบในการทำางานรว่มกับพี่�นท่�  
ม่การออกแบบการติ่ดต่ามป็ระเมินผ่ลื่ แลื่ะหนุนเสริมการทำางานของหน่วยพีัฒนาอาช่ิพีในระดับภาค  
รวมถึึงการออกแบบเคร่�องม่อการจัดการความรู้ให้กับหน่วยพีัฒนาอาชิ่พีท่�ม่ความสอดคล้ื่องกับ 
การดำาเนินงานในพี่�นท่�ชุิมชิน ซัึ�งจะม่บทบาทในฐานะกลื่ไก แลื่ะเป็็นเคร่�องม่อสำาคัญในการเสริมสร้าง
กระบวนการทางความคิดให้กับหน่วยพีัฒนาอาชิ่พี เพี่�อออกแบบกระบวนการพีัฒนาทักษะแรงงาน 

ท่�ม่ป็ระสทิธำภิาพีให้กับกลืุ่่มเป้็าหมายได้อยา่งครอบคลื่มุ

การบูรณาการสรา้งองค์ความรูแ้ละการแก้ไขปัญหารว่มกัน

การพัีฒนาทักษะแรงงานท่�ขาดแคลื่นทุนทรัพีย์หร่อด้อยโอกาสท่�ใช้ิชุิมชินเป็็นฐาน นอกจาก 
จะสะท้อนให้เห็นกระบวนการทำางานท่�เน้นความสำาคัญของเครอ่ขา่ยแลื่ะการม่สว่นรว่มในระดับพี่�นท่�แล้ื่ว  
การดำาเนินงานดังกล่ื่าวยังสะท้อนให้เห็นถึึงกระบวนการเร่ยนรู้ร่วมกันของภาคส่วนต่่าง ๆ รวมถึึงการได้ 
ข้อค้นพีบในระหว่างการทำางานด้วยกัน อันเป็็นพี่�นฐานสำาคัญของการสร้างองค์ความรู้ในการทำางาน 
ทั�งในระดับพี่�นท่�แลื่ะในระดับกลื่ไกสว่นกลื่าง เพ่ี�อการยกระดับเป็็น “โมเดลื่” หร่อ รูป็แบบในเชิงิโครงสร้าง 
ท่�สามารถึนำาไป็ป็ระยุกต์่ใช้ิเป็็นหลัื่กการในการพัีฒนาชุิมชินของกลืุ่่มเป้็าหมาย แลื่ะสามารถึนำาไป็บูรณาการ
ป็รบัใชิกั้บชุิมชินอ่�น ๆ เพ่ี�อให้เกิดความยั�งยน่ในระยะยาวได้ โดยเฉพีาะกระบวนการทำางานรว่มกันระหว่าง
หนว่ยพีฒันาอาชิพ่ีกับชุิมชิน แลื่ะการสร้างการม่สว่นรว่มในการแก้ไขปั็ญหาในระดับพี่�นท่�

ในชิ่วงปี็งบป็ระมาณ 2563 ท่�ผ่่านมายังม่โครงการอ่กหลื่ายโครงการของ กสศึ. ท่�กำาลัื่งอยู่ระหว่าง 
การดำาเนินการแลื่ะคาดว่าจะม่บทเร่ยนหร่อข้อค้นพีบอันเป็็นป็ระโยชิน์ต่่อการทำางานหร่อสร้างต้่นแบบ
ขยายผ่ลื่ไป็ยังพ่ี�นท่�อ่�น ๆ ซัึ�งเม่�อแต่่ลื่ะโครงการได้ดำาเนินงานเป็็นระยะเวลื่าสมควรแล้ื่ว กสศึ. จะจัดทำา 
ขอ้ค้นพีบหรอ่ถึอดบทเรย่นจากโครงการนั�น แลื่ะกลัื่�นกรองเป็็นข้อเสนอแนะเชิงินโยบายต่่อไป็
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กัา้วต่อ่ไปข่อง กัส่ศ.

ต่ลื่อดสองปี็แรกในการดำาเนินงาน คณะกรรมการบริหาร กสศึ. แลื่ะสำานักงานฯ ได้ม่โอกาสเร่ยนรู้แลื่ะ
ทำางานร่วมกับหลื่ากหลื่ายหน่วยงานทั�งภาครัฐ ภาคเอกชิน แลื่ะป็ระชิาสังคม เพ่ี�อร่วมกันสนับสนุนการสร้าง 
ความเสมอภาคทางการศึึกษา โดยคณะกรรมการบริหารของ กสศึ. ต่ระหนักถึึงข้อจำากัดด้านงบป็ระมาณแลื่ะ
สถึานะบทบาทของ กสศึ. ในการสรา้งองค์ความรูต้้่นแบบ แลื่ะเป็็นหนว่ยงานหลัื่กในการพัีฒนากลื่ไกการป็ฏิิรูป็
เพี่�อลื่ดความเหล่ื่�อมลื่ำาทางการศึึกษาแล้ื่วส่งต่่อต้่นแบบให้กับหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง เชิ่น กระทรวงศึึกษาธำกิาร  
จึงได้ม่การป็รับกลื่ยุทธำ์ให้เหมาะสมยิ�งขึ�น เน้นบทบาทการเป็็นหน่วยงานท่�ใชิ้ความรู้นำา ค้นหานวัต่กรรม  
แลื่ะผ่ลัื่กดันต้่นแบบเพี่�อให้เกิดการเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งของการสรา้งความเสมอภาคทางการศึึกษา

เรี่ยนร้่่จากับทุเรี่ยนความมุง่มั�นในกัาร่ทุำางานร่่วมกันั

แม้ว่าในระยะสองปี็ท่�ผ่่านมา กสศึ. จะได้รับการจัดสรรงบป็ระมาณราว 1 ใน 10 ของขนาดทรัพียากร 
ท่�คณะกรรมการอิสระเพ่ี�อการป็ฏิิรูป็การศึึกษา (กอป็ศึ.) ป็ระเมินไว้ แต่่ด้วยความร่วมม่อท่� กสศึ. ได้รับจาก 
หน่วยงานต่่าง ๆ รวมถึึงป็ระชิาชินผู้่บริจาค จึงทำาให้การดำาเนินงานของ กสศึ. สามารถึสนับสนุน ส่งเสริม  
แลื่ะพัีฒนากลืุ่่มเป้็าหมายเด็กแลื่ะเยาวชินทั�งในแลื่ะนอกระบบการศึึกษา ผู้่พีิการ แลื่ะป็ระชิาชินผู้่ขาดแคลื่น
ทุนทรัพีย์หร่อด้อยโอกาส ได้ครอบคลืุ่มทุกจังหวัดทั�วป็ระเทศึ ซัึ�งการดำาเนินงานจะไม่สำาเร็จหากป็ราศึจาก 
การสนับสนุนของครูแลื่ะผู้่บรหิารสถึานศึึกษาทั�วป็ระเทศึ เพี่�อให้การดำาเนินงานในระยะต่่อไป็ของ กสศึ. สามารถึ
ต่่อยอดความสำาเร็จแลื่ะพีัฒนาป็ระสิทธำภิาพีแลื่ะป็ระสิทธำผิ่ลื่ในการดำาเนินงาน ทั�งเชิิงป็ริมาณแลื่ะเชิิงคุณภาพี 
ได้อยา่งเต็่มท่� กสศึ. จำาเป็็นต้่องเรย่นรูจ้ากป็ระสบการณ์การทำางานรว่มกับหน่วยงานภาค่ต่่าง ๆ ทั�งในระดับพี่�นท่� 
ป็ระเทศึ แลื่ะนานาชิาติ่ เพ่ี�อนำามาสร้างสรรค์นวัต่กรรมการทำางานในก้าวต่่อไป็ของ กสศึ. ให้ด่ยิ�งขึ�นกว่าสองปี็ 
ท่�ผ่า่นมา โดยเฉพีาะอยา่งยิ�งความท้าทายจากการแพีรร่ะบาดของโควิด-19 ซัึ�งทำาให้สถึานการณค์วามเหล่ื่�อมลื่ำา
ด้านการศึึกษาม่แนวโน้มสงูขึ�น

ยกัร่ะดัำบยทุุธ์ศาส่ต่ร์่เพื�อปฏิร่ิ่ปเชิ่งร่ะบบ (Systems Reform)

การดำาเนินงานในปี็ต่่อไป็ของ กสศึ. คณะกรรมการบริหาร กสศึ. ได้ป็รับป็รุงพีันธำกิจ เป้็าป็ระสงค์ แลื่ะ
ยุทธำศึาสต่ร์การดำาเนินงาน โดยเน้นบทบาทการเป็็นองค์กรสนับสนุนการป็ฏิิรูป็เชิงิระบบ (Systems Reform) แลื่ะ

กระตุ่้นการเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งทางสังคม (Social Catalyst) รว่มกับหนว่ยงานแลื่ะกลื่ไกทั�งในแลื่ะนอกระบบการศึึกษา  
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ทั�งในระดับพ่ี�นท่� ป็ระเทศึ แลื่ะนานาชิาติ่ แลื่ะมุ่งเน้นให้ กสศึ. เป็็นองค์กรขนาดเล็ื่กท่�ทำางานร่วมกับหน่วยงาน 
ทั�งภาครฐั ภาคเอกชิน แลื่ะภาคท้องถิึ�น ในการป็ฏิิรูป็เชิิงระบบแลื่ะกระตุ่้นการเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งสงัคมด้วยนวัต่กรรม 
เคร่�องม่อแลื่ะกลื่ไกการทำางาน ท่�สามารถึเป็็นตั่วเป็ล่ื่�ยนเกม (Game Changer) การทำางานในอนาคต่ได้อย่าง 
ม่ป็ระสิทธำิภาพี เชิ่น ฐานข้อมูลื่ขนาดใหญ่ (Big Data) การวิจัยเชิิงระบบ เทคโนโลื่ย่สารสนเทศึการศึึกษา 
(EdTech) แลื่ะนวัต่กรรมการจัดการศึึกษาเชิงิพี่�นท่� (Area-based Education) เป็็นต้่น ซัึ�งได้รบัการทดสอบ แลื่ะ
ยน่ยนัป็ระสิทธำภิาพีแลื่ะป็ระสทิธำผิ่ลื่ของมาต่รการในพี่�นท่�จริง เพี่�อสง่ต่่อมาต่รการแลื่ะข้อเสนอเชิงินโยบายให้แก่ 
หน่วยงานทั�งภาครัฐ ภาคเอกชิน แลื่ะภาคท้องถิึ�น สูก่ารป็ฏิิรูป็เชิิงระบบท่�ยั�งย่น ต่ามบทบาทอำานาจหน้าท่�แลื่ะ
เจต่นารมณท่์�ระบุในรฐัธำรรมนูญ แลื่ะ พี.ร.บ. กองทุนเพี่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา พี.ศึ. 2561

เดำนิหน้าแผนข่บัเคลื�อน 
เพื�อความเปลี�ยนแปลงอยา่งมนัียส่ำาคญั (Big Rock)

กสศึ. ได้รับมอบหมายเพีิ�มเติ่มจากคณะรัฐมนต่ร่ใน พี.ศึ. 2563 ให้เป็็นหน่วยงานหลัื่กในกิจกรรมป็ฏิิรูป็
ป็ระเทศึด้านการศึึกษา เพี่�อการสร้างโอกาสแลื่ะความเสมอภาคทางการศึึกษาตั่�งแต่่ระดับป็ฐมวัย ต่ามแผ่น 
การป็ฏิิรูป็ป็ระเทศึด้านการศึึกษา (ฉบับป็รับป็รุง พี.ศึ. 2563) ร่วมกับหน่วยงานภาค่ ในการจัดทำา 
แผ่นการขับเคล่ื่�อนกิจกรรมป็ฏิิรูป็ท่�จะสง่ผ่ลื่ให้เกิดการเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งต่่อป็ระชิาชินอยา่งม่นัยสำาคัญ (Big Rock) 
ในปี็งบป็ระมาณ พี.ศึ. 2564 – 2565

กัา้วต่อ่ไป ‘‘ปวงช่นเพื�อกัาร่ศึกัษา”

ในก้าวต่่อไป็ของการทำางานเพ่ี�อความเสมอภาคทางการศึึกษา กสศึ. จะใช้ิกรอบป็รัชิญาการป็ฏิิบัติ่งาน 
“ป็วงชินเพ่ี�อการศึึกษา” (All for Education) ซัึ�งเป็็นข้อสรุป็จากการป็ระชุิมวิชิาการนานาชิาติ่ป็วงชินเพี่�อ 
การศึึกษา (International Conference on Equitable Educatiion: All for Education) ในวาระครบรอบ  
30 ปี็ ป็ฏิิญญาสากลื่ว่าด้วยการศึึกษาเพี่�อป็วงชิน (Education for All Declaration) ท่� กสศึ. ได้ร่วมกับ 
กระทรวงศึึกษาธำิการ องค์การยูเนสโก แลื่ะหน่วยงานภาค่นานาชิาติ่ ร่วมนำาป็ระสบการณ์ 30 ปี็ ในการลื่ด 
ความเหล่ื่�อมลื่ำาทางการศึึกษา แลื่ะการต่่อสูก้ับการแพีรร่ะบาดของโควิด–19 ใน พี.ศึ. 2563 เป็็นเขม็ทิศึนำาทาง 
ให้ กสศึ. ป็ฏิิบติั่งานรว่มกับภาค่เครอ่ขา่ยทั�งในป็ระเทศึแลื่ะนานาชิาติ่ แลื่ะการสง่ต่่อองค์ความรู้ให้กับหนว่ยงาน
หลัื่กท่�เก่�ยวข้องในการกำาหนดนโยบายหรอ่ต่่อยอดการพัีฒนา เพี่�อให้เกิดระบบนิเวศึท่�สง่เสรมิให้เด็กแลื่ะเยาวชิน
ทุกคนม่หลัื่กป็ระกันโอกาสในการเข้าถึึงการศึึกษาท่�ม่คุณภาพีแลื่ะม่การพีัฒนาทักษะด้านต่่าง ๆ ต่ามศึักยภาพี
ของต่นได้อยา่งแท้จรงิ



• ร่ายงานผลกัาร่ดำำาเนินงาน 
ข่องคณะกัร่ร่มกัาร่ต่ร่วจส่อบภายใน

• ร่ายงานกัาร่เงนิ
• ส่รุ่ปข่อ้มล่ส่ำาคัญทุางกัาร่เงนิ
• กัาร่กัำากับัด่ำแลโคร่งกัาร่
• ร่ายนามคณะกัร่ร่มกัาร่บริ่หาร่
• ร่ายนามทุี�ปรึ่กัษาและคณะอนุกัร่ร่มกัาร่
• ร่ายนามคณะทุำางานจดัำทุำาร่ายงานปร่ะจำาปี
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ร่ายงานผลกัาร่ดำำาเนินงาน 
ข่องคณะกัร่ร่มกัาร่ต่ร่วจส่อบภายใน

คณะกรรมการต่รวจสอบภายใน (คต่ส.) กองทุนเพี่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา (กสศึ.) ป็ระกอบ
ด้วยผู้่แทนกระทรวงการคลัื่ง เป็็นป็ระธำานกรรมการ ผู้่แทนสำานักงบป็ระมาณคนหนึ�ง แลื่ะผู้่ทรงคุณวุฒ ิ
ซึั�งคณะกรรมการแต่่งตั่�งคนหนึ�ง เป็็นกรรมการ รวมเป็็นจำานวน 3 ท่าน ได้แก่ นางภัทรพีร วรทรัพีย ์ 
เป็็นป็ระธำานกรรมการ นายอภิชิาติ่ รัต่นราศึร่ แลื่ะนายชิาล่ื่ จันทนยิ�งยง เป็็นกรรมการ ในการต่รวจสอบ
ภายใน สำานักงาน กสศึ. จัดให้ม่เจ้าหน้าท่�ต่รวจสอบภายใน ป็ฏิิบติั่หน้าท่�เลื่ขานุการ คต่ส. 

ในปี็งบป็ระมาณ พี.ศึ. 2563 คต่ส. ได้ป็ฏิิบัติ่หน้าท่�ต่ามขอบเขต่อำานาจหน้าท่� แลื่ะความรับผิ่ดชิอบ 
ท่�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร กสศึ. โดยม่การป็ระชุิมรวม 8 ครั�ง ม่การป็ระชุิมร่วมกับ 
ผู้่สอบบัญชิ่ แลื่ะผู้่จัดการกองทุน กสศึ. เพ่ี�อแลื่กเป็ล่ื่�ยนความคิดเห็นในการทำางานร่วมกัน โดย คต่ส. 
ได้รายงานผ่ลื่การดำาเนินงานต่่อคณะกรรมการบริหาร กสศึ. เป็็นรายไต่รมาส 

สรุปสาระสำาคัญในการปฏิิบติัหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจำสอบภายใน

1. การสอบทานงบการเงิน 
คต่ส. สอบทานให้สำานักงาน กสศึ. ม่การรายงานทางการเงินอย่างถูึกต้่องแลื่ะน่าเช่ิ�อถ่ึอ โดยได้ 

สอบทานรายงานทางการเงินรายไต่รมาสร่วมกับผู้่บริหาร แลื่ะรายงานทางการเงินป็ระจำาปี็ร่วมกับ 
ผู้่สอบบัญชิ่ของสำานักงาน กสศึ. โดยพิีจารณาความถูึกต้่องครบถ้ึวนของรายงานทางการเงิน ความ 
เหมาะสมของนโยบายการบญัชิ ่ความเพ่ียงพีอของการเปิ็ดเผ่ยขอ้มูลื่ แลื่ะความเป็็นอิสระของผู้่สอบบญัชิ ่
เพี่�อให้มั�นใจว่าการจัดทำารายงานทางการเงินเป็็นไป็ต่ามข้อกำาหนดของกฎหมายแลื่ะมาต่รฐานการบัญชิ ่
ท่�รบัรองทั�วไป็ ม่ความนา่เช่ิ�อถ่ึอแลื่ะทันเวลื่า รวมทั�งม่การเปิ็ดเผ่ยขอ้มูลื่รายงานทางการเงินป็ระจำาปี็อยา่ง
เพีย่งพีอ ให้ป็ระชิาชินทราบในเว็บไซัต์่ (Website) ของสำานักงาน กสศึ. 

2. การสอบทานกระบวนการบรหิารความเสี�ยง 
คต่ส. ได้ติ่ดต่ามแลื่ะเรง่รดั ให้สำานักงาน กสศึ. จัดทำาแผ่นการบรหิารความเส่�ยงองค์กร ซัึ�งครอบคลื่มุ

ถึึงนโยบาย แผ่นงาน แลื่ะแนวทางการบริหารความเส่�ยง รวมทั�งการจัดการความเส่�ยงท่�ส่งผ่ลื่กระทบ 
ต่่อผ่ลื่การดำาเนินงานของสำานักงาน กสศึ. เพี่�อให้ม่ความพีร้อมรองรับสถึานการณ์ท่�ไม่เป็็นไป็ต่ามท่� 
คาดการณไ์ว้ 

3. การสอบทานประสทิธิิผลของกระบวนการควบคมุภายใน
คต่ส. ได้สอบทานการควบคุมภายในของสำานักงาน กสศึ. โดยเสนอแนะให้สำานักงาน กสศึ. 

จัดวางระบบการควบคุมภายในให้เป็็นไป็ต่ามหลัื่กเกณฑ์์กระทรวงการคลัื่งว่าด้วยมาต่รฐานแลื่ะหลัื่กเกณฑ์์
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ป็ฏิิบัติ่การควบคุมภายในสำาหรับหน่วยงานของรัฐ พี.ศึ. 2561 รวมทั�งให้นำาข้อเสนอแนะของผู้่สอบบัญช่ิ 
ต่ามรายงานการสอบทานระบบการควบคุมภายในท่�เก่�ยวกับระบบการเงินแลื่ะการบันทึกบัญชิ่ไป็ 
ดำาเนินการป็รับป็รุงให้ม่ป็ระสทิธำภิาพียิ�งขึ�น  

4. การกำากับด์แูลงานตรวจำสอบภายใน 
คต่ส. ได้สอบทานแผ่นการต่รวจสอบป็ระจำาปี็ แผ่นการต่รวจสอบระยะยาวแลื่ะผ่ลื่การต่รวจสอบ 

ของฝ่่ายต่รวจสอบภายใน โดยให้ข้อเสนอแนะแลื่ะติ่ดต่ามการดำาเนินการแก้ไขในป็ระเด็นท่�ม่นัยสำาคัญ                     
เพี่�อให้เกิดการกำากับดูแลื่ท่�ด่แลื่ะม่การควบคุมภายในท่�เพ่ียงพีอ รวมถึึงสอบทานการทบทวนกฎบัต่ร 
ของฝ่่ายต่รวจสอบภายในป็ระจำาปี็ ทั�งน่�ฝ่่ายต่รวจสอบภายในของสำานักงาน กสศึ. ได้จัดจ้างผู้่เช่ิ�ยวชิาญ 
งานต่รวจสอบภายในมาป็ฏิิบัติ่งานสนับสนุนงานต่รวจสอบแลื่ะฝึ่กป็ฏิิบัติ่งานจริงให้กับเจ้าหน้าท่�ฝ่่าย 
ต่รวจสอบภายใน เพี่�อสร้างความมั�นใจว่างานด้านการต่รวจสอบภายในของสำานักงาน กสศึ. เป็็นไป็ต่าม 
หลัื่กเกณฑ์์กระทรวงการคลัื่งว่าด้วยมาต่รฐานแลื่ะหลัื่กเกณฑ์์ป็ฏิิบติั่การต่รวจสอบภายในสำาหรบัหนว่ยงาน
ของรฐั พี.ศึ. 2561

5. การรกัษาคณุภาพื่ของ คตส. 
คต่ส. ได้ทบทวนกฎบัต่รป็ระจำาปี็แลื่ะป็ระเมินผ่ลื่การป็ฏิิบัติ่งานโดยใช้ิวิธำ่การป็ระเมินต่นเองแบบ 

รายคณะพีร้อมกัน ต่ามแบบป็ระเมินท่�ได้เท่ยบเค่ยงแบบป็ระเมินของกรมบัญชิ่กลื่างแลื่ะหน่วยงานอ่�น ๆ  
ท่�ม่ลัื่กษณะการดำาเนินงานคล้ื่ายคลึื่งกัน เพ่ี�อให้มั�นใจว่าการป็ฏิิบติั่งานเป็็นไป็อยา่งม่ป็ระสิทธำภิาพี บรรลื่ผุ่ลื่
ต่ามท่�กำาหนดไว้ ทั�งน่� ผ่ลื่การป็ระเมินอยูใ่นเกณฑ์์ ด่เย่�ยม ซัึ�งได้รายงานผ่ลื่การป็ฏิิบติั่งานให้คณะกรรมการ
บรหิาร กสศึ. ทราบทุกไต่รมาส อ่กทั�งได้ให้ขอ้สงัเกต่แลื่ะขอ้เสนอแนะเพ่ี�อป็รบัป็รุงระบบบริหารความเส่�ยง 
ระบบการควบคมุภายใน แลื่ะการกำากับดแูลื่ท่�ด่

6. การพื่จิำารณาแต่งตั�งผูส้อบบญัชปีระจำำาป ี2564
คต่ส. พีิจารณาให้ความเห็นชิอบการแต่่งตั่�งผู้่สอบบัญชิ่ปี็งบป็ระมาณ 2564 โดยสำานักงาน กสศึ.

นำาเสนอบริษัท สอบบัญชิ่ธำรรมนิติ่ จำากัด ท่�ม่ความเชิ่�ยวชิาญในวิชิาช่ิพี ม่ป็ระสบการณ์ท่�เหมาะสมแลื่ะ 
ม่ความต่่อเน่�องในการป็ฏิิบัติ่งาน โดยเสนอช่ิ�อนายสุวัฒน์ มณ่กนกสกุลื่ หร่อ นางสาวอริสา ชุิมวิสูต่ร  
เป็็นผู้่สอบบัญชิ่ของสำานักงาน กสศึ. สำาหรับปี็งบป็ระมาณ 2564 โดยเสนอค่าบริการสอบบัญชิ่ จำานวน 
ทั�งสิ�น 555,000.00 บาท พีร้อมได้พีจิารณาความเหมาะสมของค่าบริการสอบบญัชิแ่ลื่ะเสนอคณะกรรมการ
บริหาร กสศึ. เพี่�อพิีจารณาอนุมัติ่แต่่งตั่�งผู้่สอบบัญช่ิ แลื่ะเสนอสำานักงานการต่รวจเงินแผ่่นดินพีิจารณา 
ให้ความเห็นชิอบต่่อไป็

โดยสรุป็ คต่ส. ได้ป็ฏิิบัติ่ต่ามหน้าท่�แลื่ะความรับผิ่ดชิอบ ท่�ได้ระบุไว้ในกฎบัต่รของ คต่ส. โดยใช้ิ 
ความรู้ความสามารถึ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ แลื่ะม่ความเป็็นอิสระอย่างเพี่ยงพีอ ต่ลื่อดจน 
ได้ให้ความเห็นแลื่ะข้อเสนอแนะ เพ่ี�อป็ระโยชิน์สงูสดุแก่องค์กร

นางภัทรพีร วรทรพัีย์

ป็ระธำานกรรมการต่รวจสอบภายใน



กองทุนุเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษา
รายงานประจำำาปี 2563122

ร่ายงานกัาร่เงนิ 
ส่ำาหรั่บปีสิ่�นสุ่ดำ วันทุี� 30 กัันยายน 2563

รายงานของผู้้�สอบบัญชีรีบัอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการบรหิารกองทุนเพี่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา

ความเห็็น 

ข้าพีเจ้าได้ต่รวจสอบรายงานการเงินของ กองทุนเพี่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา (กองทุนฯ)  
ซัึ�งป็ระกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่� 30 กันยายน 2563 งบแสดงผ่ลื่การดำาเนินงานทางการเงิน งบแสดง 
การเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งส่วนของทุน แลื่ะงบกระแสเงินสด สำาหรับปี็สิ�นสุดวันเด่ยวกัน แลื่ะหมายเหตุ่ป็ระกอบงบการเงิน  
รวมถึึงหมายเหต่สุรุป็นโยบายการบญัชิท่่�สำาคัญ

ข้าพีเจ้าเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้่นน่�แสดงฐานะการเงินของ กองทุนเพ่ี�อความเสมอภาคทาง 
การศึึกษา ณ วันท่� 30 กันยายน 2563 ผ่ลื่การดำาเนินงาน แลื่ะกระแสเงินสด สำาหรับปี็สิ�นสุดวันเด่ยวกันโดยถึูกต้่อง 
ต่ามท่�ควรในสาระสำาคัญต่ามมาต่รฐานการบญัชิภ่าครัฐแลื่ะนโยบายการบัญชิภ่าครัฐท่�กระทรวงการคลัื่งกำาหนด

เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น

ข้าพีเจ้าได้ป็ฏิิบัติ่งานต่รวจสอบต่ามหลัื่กเกณฑ์์มาต่รฐานเก่�ยวกับการต่รวจเงินแผ่่นดินแลื่ะมาต่รฐาน
การสอบบัญชิ่ ความรับผ่ิดชิอบของข้าพีเจ้าได้กล่ื่าวไว้ในวรรคความรับผ่ิดชิอบของผู้่สอบบัญชิ่ต่่อการต่รวจสอบ 
รายงานการเงินในรายงานของข้าพีเจ้า ข้าพีเจ้าม่ความเป็็นอิสระจากกองทุนฯ ต่ามหลัื่กเกณฑ์์มาต่รฐานเก่�ยวกับ 
การต่รวจเงินแผ่น่ดินท่�กำาหนดโดยคณะกรรมการต่รวจเงินแผ่น่ดินแลื่ะข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้่ป็ระกอบวิชิาชิพ่ี 
บัญชิ่ท่�กำาหนดโดยสภาวิชิาชิ่พีบัญชิ่ ในส่วนท่�เก่�ยวข้องกับการต่รวจสอบรายงานการเงิน แลื่ะข้าพีเจ้าได้ป็ฏิิบัติ่ต่าม 
ความรับผิ่ดชิอบด้านจรรยาบรรณอ่�นๆ ซัึ�งเป็็นไป็ต่ามหลัื่กเกณฑ์์มาต่รฐานเก่�ยวกับการต่รวจเงินแผ่่นดินแลื่ะ 
ขอ้กำาหนดจรรยาบรรณเหล่ื่าน่� ขา้พีเจ้าเช่ิ�อว่าหลัื่กฐานการสอบบัญช่ิท่�ขา้พีเจ้าได้รบัเพ่ียงพีอแลื่ะเหมาะสมเพี่�อใชิเ้ป็็น
เกณฑ์์ในการแสดงความเห็นของขา้พีเจ้า

ความรบัผู้ิดชีอบของผู้้�บรหิ็ารต่อรายงานการเงิน

ผู้่บริหารม่หน้าท่�รับผิ่ดชิอบในการจัดทำาแลื่ะนำาเสนอรายงานการเงินเหล่ื่าน่�โดยถูึกต้่องต่ามท่�ควร
ต่ามมาต่รฐานการบัญชิ่ภาครัฐแลื่ะนโยบายการบัญช่ิภาครัฐท่�กระทรวงการคลัื่งกำาหนด แลื่ะรับผิ่ดชิอบเก่�ยวกับ 
การควบคุมภายในท่�ผู้่บริหารพิีจารณาว่าจำาเป็็นเพ่ี�อให้สามารถึจัดทำารายงานการเงินท่�ป็ราศึจากการแสดงข้อมูลื่ 
ท่�ขดัต่่อขอ้เท็จจรงิอันเป็็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติ่หรอ่ขอ้ผิ่ดพีลื่าด    
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ในการจัดทำารายงานการเงิน ผู้่บริหารรับผิ่ดชิอบในการป็ระเมินความสามารถึของกองทุนฯ ในการ
ดำาเนินงานต่่อเน่�อง เปิ็ดเผ่ยเร่�องท่�เก่�ยวกับการดำาเนินงานต่่อเน่�องต่ามความเหมาะสม แลื่ะการใช้ิเกณฑ์์การบัญชิ่
สำาหรับการดำาเนินงานต่่อเน่�อง เว้นแต่่ม่ข้อกำาหนดในกฎหมายหร่อเป็็นนโยบายรัฐบาลื่ท่�จะเลิื่กกองทุนฯ หร่อหยุด
ดำาเนินงานหรอ่ไมส่ามารถึดำาเนินงานต่่อเน่�องต่่อไป็ได้

ความรบัผู้ิดชีอบของผู้้�สอบบัญชีต่ีอการตรวจสอบรายงานการเงิน

การต่รวจสอบของขา้พีเจ้าม่วัต่ถึปุ็ระสงค์เพี่�อให้ได้ความเชิ่�อมั�นอยา่งสมเหต่สุมผ่ลื่ว่า รายงานการเงิน 
โดยรวมป็ราศึจากการแสดงข้อมูลื่ท่�ขัดต่่อข้อเท็จจริงอันเป็็นสาระสำาคัญหร่อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต่หร่อ 
ข้อผิ่ดพีลื่าด แลื่ะเสนอรายงานของผู้่สอบบัญชิ่ซัึ�งรวมความเห็นของข้าพีเจ้าอยูด้่วย ความเชิ่�อมั�นอยา่งสมเหตุ่สมผ่ลื่
ค่อความเชิ่�อมั�นในระดับสูงแต่่ไม่ได้เป็็นการรับป็ระกันว่าการป็ฏิิบัติ่งานต่รวจสอบต่ามหลัื่กเกณฑ์์มาต่รฐานเก่�ยวกับ
การต่รวจเงินแผ่่นดินแลื่ะมาต่รฐานการสอบบัญชิ่จะสามารถึต่รวจพีบข้อมูลื่ท่�ขัดต่่อข้อเท็จจริงอันเป็็นสาระสำาคัญ 
ท่�ม่อยู่ได้เสมอไป็ ข้อมูลื่ท่�ขัดต่่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต่หร่อข้อผิ่ดพีลื่าด แลื่ะถ่ึอว่าม่สาระสำาคัญเม่�อ 
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุ่สมผ่ลื่ว่ารายการท่�ขัดต่่อข้อเท็จจริงแต่่ลื่ะรายการหร่อทุกรายการรวมกันจะม่ผ่ลื่ต่่อ 
การตั่ดสนิใจทางเศึรษฐกิจของผู้่ใชิร้ายงานการเงินจากการใช้ิรายงานการเงินเหล่ื่าน่�

ในการต่รวจสอบของข้าพีเจ้าต่ามหลัื่กเกณฑ์์มาต่รฐานเก่�ยวกับการต่รวจเงินแผ่่นดินแลื่ะมาต่รฐาน 
การสอบบัญช่ิ ข้าพีเจ้าได้ใช้ิดุลื่ยพีินิจแลื่ะการสังเกต่แลื่ะสงสัยเย่�ยงผู้่ป็ระกอบวิชิาชิ่พีต่ลื่อดการต่รวจสอบ  
การป็ฏิิบติั่งานของขา้พีเจ้ารวมถึึง 

• ระบุแลื่ะป็ระเมินความเส่�ยงจากการแสดงข้อมูลื่ท่�ขัดต่่อข้อเท็จจริงอันเป็็นสาระสำาคัญในรายงาน 
การเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต่หร่อข้อผิ่ดพีลื่าด ออกแบบแลื่ะป็ฏิิบัติ่งานต่ามวิธำ่การต่รวจสอบ เพี่�อต่อบสนอง
ต่่อความเส่�ยงเหล่ื่านั�น แลื่ะได้หลัื่กฐานการสอบบัญชิ่ท่�เพ่ียงพีอแลื่ะเหมาะสมเพ่ี�อเป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพีเจ้า ความเส่�ยงท่�ไม่พีบข้อมูลื่ท่�ขัดต่่อข้อเท็จจริงอันเป็็นสาระสำาคัญซัึ�งเป็็นผ่ลื่มาจากการทุจริต่จะสูงกว่า 
ความเส่�ยงท่�เกิดจากข้อผิ่ดพีลื่าด เน่�องจากการทุจริต่อาจเก่�ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการป็ลื่อมแป็ลื่งเอกสารหลัื่กฐาน  

การตั่�งใจลื่ะเว้นการแสดงข้อมูลื่ การแสดงขอ้มูลื่ท่�ไมต่่รงต่ามขอ้เท็จจรงิหรอ่การแทรกแซังการควบคุมภายใน
• ทำาความเขา้ใจในระบบการควบคมุภายในท่�เก่�ยวขอ้งกับการต่รวจสอบ เพี่�อออกแบบวิธำก่ารต่รวจสอบ

ท่�เหมาะสมกับสถึานการณ์ แต่่ไม่ใชิ่เพ่ี�อวัต่ถึุป็ระสงค์ในการแสดงความเห็นต่่อความม่ป็ระสิทธำิผ่ลื่ของการควบคุม
ภายในของกองทุนฯ

• ป็ระเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชิ่ท่�ผู้่บริหารใชิ้แลื่ะความสมเหตุ่สมผ่ลื่ของป็ระมาณการ
ทางบญัชิแ่ลื่ะการเปิ็ดเผ่ยขอ้มูลื่ท่�เก่�ยวข้องซัึ�งจัดทำาขึ�นโดยผู้่บรหิาร

• สรุป็เก่�ยวกับความเหมาะสมของการใช้ิเกณฑ์์การบญัชิส่ำาหรบัการดำาเนินงานต่่อเน่�องของผู้่บรหิารแลื่ะ
จากหลัื่กฐานการสอบบัญชิท่่�ได้รบั สรุป็ว่าม่ความไม่แนน่อนท่�ม่สาระสำาคัญท่�เก่�ยวกับเหตุ่การณ ์หรอ่สถึานการณท่์�อาจ
เป็็นเหตุ่ให้เกิดข้อสงสัยอยา่งม่นัยสำาคัญต่่อความสามารถึของกองทุนฯ ในการดำาเนินงานต่่อเน่�องหร่อไม่ ถ้ึาข้าพีเจ้า
ได้ข้อสรุป็ว่าม่ความไม่แน่นอนท่�ม่สาระสำาคัญ ข้าพีเจ้าต้่องกล่ื่าวไว้ในรายงานของผู้่สอบบัญช่ิของข้าพีเจ้าโดยให้ 
ข้อสังเกต่ถึึงการเปิ็ดเผ่ยขอ้มูลื่ในรายงานการเงินท่�เก่�ยวขอ้ง หร่อถ้ึาการเปิ็ดเผ่ยขอ้มูลื่ดังกล่ื่าวไม่เพี่ยงพีอ ความเห็น
ของข้าพีเจ้าจะเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งไป็ ข้อสรุป็ของข้าพีเจ้าขึ�นอยู่กับหลัื่กฐานการสอบบัญช่ิท่�ได้รับจนถึึงวันท่�ในรายงาน



กองทุนุเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษา
รายงานประจำำาปี 2563124

ของผู้่สอบบัญชิ่ของข้าพีเจ้า อย่างไรก็ต่าม เหตุ่การณ์หร่อสถึานการณ์ในอนาคต่อาจเป็็นเหตุ่ให้กองทุนฯ ต้่องหยุด 

การดำาเนินงานต่่อเน่�อง
• ป็ระเมินการนำาเสนอ โครงสร้างแลื่ะเน่�อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึึงการเป็ิดเผ่ยข้อมูลื่ว่า

รายงานการเงินแสดงรายการแลื่ะเหตุ่การณใ์นรูป็แบบท่�ทำาให้ม่การนำาเสนอขอ้มูลื่โดยถึกูต้่องต่ามท่�ควรหรอ่ไม่
ขา้พีเจ้าได้ส่�อสารกับผู้่บรหิารในเร่�องต่่าง ๆ ท่�สำาคัญ ซัึ�งรวมถึึงขอบเขต่แลื่ะชิว่งเวลื่าของการต่รวจสอบ

ต่ามท่�ได้วางแผ่นไว้ ป็ระเด็นท่�ม่นัยสำาคัญท่�พีบจากการต่รวจสอบ รวมถึึงขอ้บกพีรอ่งท่�ม่นัยสำาคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พีเจ้าได้พีบในระหว่างการต่รวจสอบของขา้พีเจ้า

ผู้่สอบบญัชิท่่�รบัผ่ดิชิอบงานสอบบญัช่ิแลื่ะนำาเสนอรายงานฉบบัน่�ค่อ นางสาวอรสิา  ชุิมวิสตู่ร

(นางสาวอริสา  ชุิมวิสตู่ร)
ผู้่สอบบัญชิร่บัอนุญาต่ ทะเบย่นเลื่ขท่� 9393

บรษัิท สอบบัญชิธ่ำรรมนิติ่ จำากัด
กรุงเทพีมหานคร
วันท่� 25 มกราคม 2564
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กองทุนเพื่ื�อความเสมอภาคทางการศึกษา
งบแส่ดำงฐานะกัาร่เงนิ
ณ์ วนัที� 30 กันยายน 2563

สิินทรัพัย์์

บาท

หมายเหตุ่ 2563 2562

สินทรัพีย์หมุนเว่ยน

 เงินสดแลื่ะรายการเท่ยบเท่าเงินสด 4 574,397,934.49 1,828,407,581.17

 ลูื่กหน่�อ่�นระยะสั�น 5 882,354.10 868,928.26

เงินลื่งทุนระยะสั�น 6 1,100,036,354.86 -

ดอกเบ่�ยค้างรับ 4,602,031.16 2,159,723.56

สินทรัพีย์หมุนเว่ยนอ่�น                                       947,583.85 219,288.17

รวมสินทรัพีย์หมุนเว่ยน                                              1,680,866,258.46 1,831,655,521.16

สินทรัพีย์ไม่หมุนเว่ยน

เงินลื่งทุนระยะยาว 7 823,512,594.80 -

 อุป็กรณ์ 8 65,838,859.03 29,868,172.37

สินทรัพีย์ไม่ม่ตั่วต่น 9 51,832,908.39 30,046,594.60

 สินทรัพีย์ไม่หมุนเว่ยนอ่�น 10 3,362,830.00 2,665,870.00

รวมสินทรัพีย์ไม่หมุนเว่ยน 944,547,192.22 62,580,636.97

รวมสินทรัพีย์                                                     2,625,413,450.68 1,894,236,158.13

 
ขอรบัรองว่าเป็็นรายการอันถึกูต้่องแลื่ะเป็็นจรงิ

(นายสุภกร  บวัสาย)
ผู้่จัดการกองทนุฯ

หมายเหต่ปุ็ระกอบงบการเงินเป็็นสว่นหนึ�งของงบการเงินน่�



กองทุนุเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษา
รายงานประจำำาปี 2563126

กองทุนเพื่ื�อความเสมอภาคทางการศึกษา
งบแส่ดำงฐานะกัาร่เงนิ (ต่่อ)

ณ์ วนัที� 30 กันยายน 2563

หน้�สิินและส่ิวนของทุน

บาท

หมายเหตุ่ 2563 2562

หน่�สินหมุนเว่ยน

เจ้าหน่�อ่�นระยะสั�น 11 88,980,154.22 52,280,838.53

ค่าใชิ้จ่ายค้างจ่าย  769,775.84 391,223.89

หน่�สินหมุนเว่ยนอ่�น 9,288,567.34 1,958,311.24

รวมหน่�สินหมุนเว่ยน 99,038,497.40 54,630,373.66

หน่�สินไม่หมุนเว่ยน

หน่�สินไม่หมุนเว่ยนอ่�น 67,875.00 40,125.00

รวมหน่�สินไม่หมุนเว่ยน 67,875.00 40,125.00

รวมหน่�สิน 99,106,372.40 54,670,498.66

ส่วนของทุน

ทุน 12 1,011,958,077.72 711,958,077.72

ส่วนเกินทุนจากการเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่ง

มูลื่ค่าของเงินลื่งทุน
36,354.86 -

รายได้สูง (ต่ำา) กว่าค่าใชิ้จ่ายสะสม 1,510,849,208.68 1,127,607,581.75

รวมส่วนของทุน 2,522,843,641.26 1,839,565,659.47

รวมหน่�สินสุทธำิแลื่ะส่วนของทุน 2,621,950,013.66 1,894,236,158.13

 
ขอรบัรองว่าเป็็นรายการอันถึกูต้่องแลื่ะเป็็นจรงิ

(นายสภุกร  บวัสาย)
ผู้่จัดการกองทนุฯ

หมายเหต่ปุ็ระกอบงบการเงินเป็็นสว่นหนึ�งของงบการเงินน่�
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กองทุนเพื่ื�อความเสมอภาคทางการศึกษา
งบแส่ดำงผลกัาร่ดำำาเนินงานทุางกัาร่เงนิ

ส�าหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กันยายน 2563

บาท

หมายเหตุ่ 2563 2562

รายได้

รายได้้เงิินอุุด้หนุนท่ี่�รัฐบาลจััด้สรรให้ 13 5,496,129,400.00 2,537,365,000.00

รายได้้จัากการอุุด้หนุน 14 600,785.84 8,023,277.51

รายได้้จัากเงิินบริจัาค 15 24,070,016.24 2,690,903.67

รายได้้อุ่�น 16 15,475,356.25 9,407,519.13

กำาไร (ขาด้ทุี่น) จัากการจัำาหน่ายเงิินลงิทุี่น 2,509,701.95 -

รวมรายได้ 5,538,785,260.28 2,557,486,700.31

ค่าใชิ้จ่าย                          

ค่าใชิ้จ่ายบุคลื่ากร 17.1 47,888,227.26 27,522,765.32

ค่าใชิ้จ่ายโครงการ 17.2 5,016,885,396.63 1,880,686,376.41

ค่าใชิ้จ่ายดำาเนินงาน 17.3 67,375,665.71 29,526,851.78

ค่าเส่�อมราคาแลื่ะค่าตั่ดจำาหน่าย 18,334,530.97 4,333,645.95

รวมค่าใชิ้จ่าย 5,150,483,820.57 1,942,069,639.46

รายได้สูง (ต่ำา) กว่าค่าใช้ิจ่ายสุทธำิ 388,301,439.71 615,417,060.85

 

ขอรบัรองว่าเป็็นรายการอันถึกูต้่องแลื่ะเป็็นจรงิ

(นายสุภกร  บวัสาย)
ผู้่จัดการกองทนุฯ

หมายเหต่ปุ็ระกอบงบการเงินเป็็นสว่นหนึ�งของงบการเงินน่�



กองทุนุเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษา
รายงานประจำำาปี 2563128

กองทุนเพื่ื�อความเสมอภาคทางการศึกษา
งบแส่ดำงกัาร่เปลี�ยนแปลงส่่วนข่องทุุน 

ส�าหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กันยายน 2563

บาท

หมายเหตุ่ ทุนป็ระเดิม ส่วนเกินทุนจาก
การเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่ง
มูลื่ค่าเงินลื่งทุน

รายได้สูง (ต่ำา) 
กว่าค่าใชิ้จ่ายสะสม

รวม 
ส่วนของทุน

ยอดยกมา 
ณ วันท่� 1 ตุ่ลื่าคม 2562 711,958,077.72 - 1,127,607,581.75 1,839,565,659.47

ทุนป็ระเดิมงวดท่� 2 12 300,000,000.00 - - 300,000,000.00

ส่วนเกินทุนจากการเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่ง
มูลื่ค่าเงินลื่งทุน - 36,354.86 - 36,354.86

รายได้สูง (ต่ำา)  
กว่าค่าใชิ้จ่ายสำาหรับงวด - - 388,301,439.71 388,301,439.71

ยอดคงเหล่ื่อ  
ณ วันท่� 30 กันยายน 2563 1,011,958,077.72 36,354.86 1,515,909,021.46 2,527,903,454.04

ยอดยกมา  
ณ วันท่� 1 ตุ่ลื่าคม 2561 711,958,077.72 - 512,190,520.90 1,224,148,598.62

รายได้สูง (ต่ำา)  
กว่าค่าใชิ้จ่ายสำาหรับงวด - - 615,417,060.85 615,417,060.85

ยอดคงเหล่ื่อ  
ณ วันท่� 30 กันยายน 2562 711,958,077.72 - 1,127,607,581.75 1,839,565,659.47

ขอรบัรองว่าเป็็นรายการอันถึกูต้่องแลื่ะเป็็นจรงิ

(นายสุภกร  บวัสาย)
ผู้่จัดการกองทนุฯ

หมายเหต่ปุ็ระกอบงบการเงินเป็็นสว่นหนึ�งของงบการเงินน่�
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หมายเหต่ปุ็ระกอบงบการเงินเป็็นสว่นหนึ�งของงบการเงินน่�

กองทุนเพื่ื�อความเสมอภาคทางการศึกษา
งบกัร่ะแส่เงนิส่ดำ

ส�าหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กันยายน 2563

บาท
2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
รายได้สูง (ต่ำา) กว่าค่าใชิ้จ่ายสุทธำิ 388,301,439.71 615,417,060.85
ป็รับกระทบยอดเป็็นกระแสเงินสดสุทธำิจาก 

กิจกรรมดำาเนินงาน
ค่าเส่�อมราคาแลื่ะค่าตั่ดจำาหน่าย 18,334,530.97 4,333,645.95
ดอกเบ่�ยรับ (15,414,530.18) (9,243,647.40)
(กำาไร) ขาดทุนจากการจำาหน่ายเงินลื่งทุน (2,509,701.95) -
การตั่ดจำาหน่ายส่วนเกินมูลื่ค่าเงินลื่งทุน 4,886.20 -

กระแสเงินสดจากการดำาเนินงานก่อนการเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่ง 

ในสินทรัพีย์ แลื่ะหน่�สินดำาเนินงาน 388,716,624.75 610,507,059.40

สินทรัพีย์ดำาเนินงาน (เพีิ�มขึ�น) ลื่ดลื่ง
 ลูื่กหน่�อ่�นระยะสั�น (13,425.84) (619,528.26)
สินทรัพีย์หมุนเว่ยนอ่�น   (728,295.68) (55,090.19)
สินทรัพีย์ไม่หมุนเว่ยนอ่�น (696,960.00) (1,349,750.00)

หน่�สินจากการดำาเนินงานเพีิ�มขึ�น (ลื่ดลื่ง)
เจ้าหน่�อ่�นระยะสั�น 36,245,587.10 42,938,311.89
ค่าใชิ้จ่ายค้างจ่าย 378,551.95 (361,837.05)
หน่�สินหมุนเว่ยนอ่�น 7,330,256.10 1,896,805.80
หน่�สินไม่หมุนเว่ยนอ่�น   27,750.00 -

เงินสดสุทธำิได้มาจาก (ใช้ิไป็ใน) กิจกรรมดำาเนินงาน 431,260,088.38 652,955,971.59

ขอรบัรองว่าเป็็นรายการอันถึกูต้่องแลื่ะเป็็นจรงิ

(นายสุภกร  บวัสาย)
ผู้่จัดการกองทนุฯ



กองทุนุเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษา
รายงานประจำำาปี 2563130

กองทุนเพื่ื�อความเสมอภาคทางการศึกษา
งบกัร่ะแส่เงนิส่ดำ (ต่่อ)

ส�าหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กันยายน 2563

บาท

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลื่งทุน

เงินสดจ่ายเพ่ี�อซั่�อเงินลื่งทุนระยะสั�น (3,695,000,000.00) -

เงินสดรับจากการขายเงินลื่งทุนระยะสั�น 2,597,509,701.95 -

เงินสดจ่ายเพ่ี�อซั่�อเงินลื่งทุนระยะยาว (823,517,481.00) -

เงินสดจ่ายซั่�อสินทรัพีย์ถึาวร (47,165,720.72) (28,546,682.33)

เงินสดจ่ายซั่�อสินทรัพีย์ไม่ม่ตั่วต่น (30,068,457.87) (27,904,259.60)

เงินสดรับจากดอกเบ่�ยรับ 12,972,222.58 7,083,923.84

เงินสดสุทธำิได้มาจาก (ใช้ิไป็ใน) กิจกรรมลื่งทุน (1,985,269,735.06) (49,367,018.09)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากทุนป็ระเดิม 300,000,000.00 -

เงินสดสุทธำิได้มาจาก (ใช้ิไป็ใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 300,000,000.00 -

เงินสดแลื่ะรายการเท่ยบเท่าเงินสดเพิี�มขึ�น (ลื่ดลื่ง) (1,254,009,646.68) 603,588,953.50

เงินสดแลื่ะรายการเท่ยบเท่าเงินสด ณ วันต้่นงวด 1,828,407,581.17 1,224,818,627.67

เงินสดแลื่ะรายการเท่ยบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นงวด 574,397,934.49 1,828,407,581.17

431,260,088.38 652,955,971.59

ข้อมูลื่เพีิ�มเติ่มป็ระกอบงบกระแสเงินสด

รายการท่�ไม่ใชิ่เงินสด

เจ้าหน่�จากการซั่�อสินทรัพีย์ถึาวร 1,383,477.90 2,898,913.55

เจ้าหน่�จากการซั่�อสินทรัพีย์ไม่ม่ตั่วต่น 4,669,317.88 4,296,529.40

ขอรบัรองว่าเป็็นรายการอันถึกูต้่องแลื่ะเป็็นจรงิ

(นายสุภกร  บวัสาย)
ผู้่จัดการกองทนุฯ

หมายเหต่ปุ็ระกอบงบการเงินเป็็นสว่นหนึ�งของงบการเงินน่�
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1. ข้อมูลทั�วไป
1.1 การจัดตั่�งกองทุนฯ

กองทุนเพี่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา (กองทุนฯ) ได้จัดตั่�งขึ�นเม่�อวันท่� 14 พีฤษภาคม 2561  
ต่ามพีระราชิบัญญัติ่กองทุนเพี่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา พี.ศึ. 2561 โดยให้ม่การโอนบรรดากิจการ 
ทรัพีย์สิน สิทธำิ หน้าท่� หน่� ภาระผู่กพีัน เจ้าหน้าท่� แลื่ะลืู่กจ้าง แลื่ะเงินงบป็ระมาณของกองทุนสนับสนุน 

การสร้างเสริมสุขภาพีเฉพีาะในสว่นท่�เก่�ยวข้องกับสำานักงานสง่เสริมสังคมแห่งการเร่ยนรู้แลื่ะคุณภาพีเยาวชิน 
ต่ามระเบ่ยบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพีว่าด้วยการจัดตั่�งสำานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเร่ยนรู้ 
แลื่ะคุณภาพีเยาวชิน พี.ศึ. 2553 ท่�ม่อยู่ในวันก่อนวันท่�พีระราชิบัญญัติ่น่�ใชิ้บังคับไป็เป็็นของกองทุนฯ ทั�งน่�

ไม่รวมถึึงหน่�ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพีต่ามสัญญาเงินย่มระหว่างกระทรวงการคลัื่ง เลื่ขท่� 
1/2554 ลื่งวันท่� 4 เมษายน 2554 แลื่ะเลื่ขท่� 2/2554 ลื่งวันท่� 23 มิถึุนายน 2554 สำาหรับหน่�ดังกล่ื่าวท่�เป็็น

ภาระของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพี ให้สำานักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสรมิสขุภาพี 

ดำาเนินการเสนอคณะรัฐมนต่ร่ เพี่�อพีิจารณาแลื่ะให้คณะรัฐมนต่ร่ม่อำานาจม่มติ่ให้หน่�นั�นต่กเป็็นพัีบได้ ซึั�งได้

กำาหนดไว้ในบทเฉพีาะกาลื่ต่ามพีระราชิบญัญติั่ฉบบัดังกล่ื่าว

1.2 สถึานท่�ตั่�งของกองทุนฯ

กองทุนฯ ตั่�งอยู่ท่� เลื่ขท่� 388 อาคารเอส.พ่ี ชิั�น 13 ถึนนพีหลื่โยธำิน แขวงสามเสนใน เขต่พีญาไท 

กรุงเทพีมหานคร 10400

1.3 วัต่ถึุป็ระสงค์ของกองทุนฯ เพ่ี�อสร้างความเสมอภาคทางการศึึกษา รวมทั�งม่วัต่ถึุป็ระสงค์ ดังต่่อไป็น่�
1.3.1 ส่งเสริม สนับสนุน แลื่ะให้ความชิ่วยเหล่ื่อหน่วยงานท่�เก่�ยวข้องไม่ว่าจะเป็็นภาครัฐ ภาคเอกชิน 

หร่อภาคป็ระชิาสังคม เพ่ี�อให้เด็ก โดยเฉพีาะอย่างยิ�งเด็กป็ฐมวัย ได้รับการพัีฒนาทั�งทางด้านร่างกาย จิต่ใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม แลื่ะสติ่ปั็ญญาท่�เหมาะสมกับวัย

1.3.2 ให้ความชิ่วยเหล่ื่อ ส่งเสริม พีัฒนา แลื่ะสนับสนุนเงินแลื่ะค่าใชิ้จ่ายให้แก่เด็กแลื่ะเยาวชิน  
ซัึ�งขาดแคลื่นทุนทรัพีย์หร่อด้อยโอกาส แลื่ะผู้่ด้อยโอกาส จนสำาเร็จการศึึกษาขั�นพี่�นฐาน

1.3.3 เสริมสร้างแลื่ะพีัฒนาคุณภาพีแลื่ะป็ระสิทธำิภาพีครูให้ม่ความสามารถึในการจัดการเร่ยน 
การสอน สามารถึพัีฒนาเด็กแลื่ะเยาวชินต่ามพี่�นฐานแลื่ะศัึกยภาพีท่�แต่กต่่างกัน

1.3.4 ส่งเสริม สนับสนุน แลื่ะให้ความช่ิวยเหล่ื่อผู้่ขาดแคลื่นทุนทรัพีย์แลื่ะผู้่ด้อยโอกาส ให้ได้รับ 
การศึึกษาหร่อพีัฒนา เพี่�อให้ม่ความรู้ความสามารถึในการป็ระกอบอาชิ่พีต่ามความถึนัดแลื่ะม่ศัึกยภาพีท่�จะ
พึี�งพีาต่นเองในการดำารงชิ่วิต่ได้

1.3.5 ส่งเสริม สนับสนุน แลื่ะให้ความชิ่วยเหล่ื่อสถึานศึึกษา เพี่�อให้ม่การเร่ยนการสอนท่�ทำาให้ผู้่เร่ยน
สามารถึรู้แลื่ะพัีฒนาได้ต่ามความถึนัดแลื่ะศัึกยภาพีของต่น

1.3.6 ดำาเนินการหร่อจัดให้ม่การศึึกษา วิจัย หร่อค้นคว้าแนวทางในการพีัฒนาครู ให้ม่จิต่วิญญาณของ
ความเป็็นครู ม่คุณธำรรม ม่จริยธำรรม ม่ความรู้ แลื่ะม่ความสามารถึในการจัดการเร่ยนการสอนแลื่ะการพีัฒนา 
ผู้่เร่ยนเพ่ี�อลื่ดความเหล่ื่�อมลื่ำาในการศึึกษาโดยม่แรงจูงใจท่�เหมาะสมรวมทั�งส่งเสริมหร่อสนับสนุนให้ม่การ 
จัดตั่�งสถึาบันต้่นแบบในการผ่ลิื่ต่แลื่ะพีัฒนาครู

1.3.7 ดำาเนินการหร่อจัดให้ม่การศึึกษา วิจัย แลื่ะพัีฒนาองค์ความรู้เพ่ี�อพัีฒนาทรัพียากรมนุษย์  
ต่ลื่อดจนส่งเสริมแลื่ะสนับสนุนการนำาองค์ความรู้ดังกล่ื่าวไป็ใชิ้เพี่�อลื่ดความเหล่ื่�อมลื่ำาในการศึึกษา สนอง 
ความต้่องการทางด้านกำาลัื่งแรงงาน แลื่ะการยกระดับความสามารถึของคนไทย



หมายเหตุ่ปร่ะกัอบงบกัาร่เงนิ (ต่่อ)
วนัที� 30 กันยายน 2563

กองทุนุเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษา
รายงานประจำำาปี 2563132

1.4 แหล่ื่งท่�มาของเงินแลื่ะทรัพีย์สินของกองทุนฯ ม่ดังน่�
1.4.1 เงินแลื่ะทรัพีย์สินท่�ได้รับโอนมาต่ามมาต่รา 47 แลื่ะมาต่รา 48
1.4.2 เงินท่�รัฐบาลื่จัดสรรให้เป็็นทุนป็ระเดิมจำานวนหนึ�งพัีนล้ื่านบาท
1.4.3 เงินอุดหนุนท่�รัฐบาลื่จัดสรรให้เป็็นรายปี็ต่ามแผ่นการใช้ิเงินท่�คณะกรรมการแลื่ะคณะรัฐมนต่ร ่

ให้ความเห็นชิอบแล้ื่ว
1.4.4 เงินรายได้ท่�ได้รับจากสำานักงานสลื่ากกินแบ่งรัฐบาลื่ต่ามท่�คณะรัฐมนต่ร่กำาหนด
1.4.5 รายได้จากการดำาเนินงานแลื่ะการลื่งทุนของกองทุน
1.4.6 เงินแลื่ะทรัพีย์สินท่�ม่ผู้่บริจาคให้
1.4.7 รายได้หร่อผ่ลื่ป็ระโยชิน์อ่�นท่�กองทุนได้รับไม่ว่าโดยทางใด
1.4.8 ดอกผ่ลื่ของเงินแลื่ะทรัพีย์สินของกองทุน

กองทุนฯ ได้รับการจัดสรรงบป็ระมาณต่าม พี.ร.บ. งบป็ระมาณรายจ่ายป็ระจำาปี็ พี.ศึ. 2562  
จำานวน 2,537,365,000 บาท แลื่ะได้รบัจัดสรรงบป็ระมาณต่าม พี.ร.บ. งบป็ระมาณรายจ่ายป็ระจำาปี็ พี.ศึ. 2563  

จำานวน 5,796,129,400 บาท ซัึ�งแบ่งเป็็น 2 ส่วนต่ามป็ระเภทของแหล่ื่งท่�มาค่อ 1.4.2 เงินท่�รัฐบาลื่จัดสรร 
ให้เป็็นทนุป็ระเดิม 300,000,000 บาท แลื่ะ 1.4.3 เงินอุดหนุนฯ 5,496,129,400 บาท โดยได้รบัการจัดสรรแบง่

สองงวด ค่อ รบัในไต่รมาสท่� 1 แลื่ะในไต่รมาสท่� 2 ของปี็งบป็ระมาณ พี.ศึ. 2563 จำานวน 1,268,680,000 บาท 

แลื่ะ 4,527,449,400 บาท ต่ามลื่ำาดับ

1.5 การลื่งทุนหาป็ระโยชิน์จากเงินแลื่ะทรัพีย์สินของกองทุน

การลื่งทุนหาป็ระโยชิน์จากเงินแลื่ะทรัพีย์สินของกองทุน กำาหนดไว้ต่ามพีระราชิบัญญัติ่กองทุนเพี่�อ 

ความเสมอภาคเพ่ี�อการศึึกษา พี.ศึ. 2561 แลื่ะระเบ่ยบกองทุนเพี่�อความเสมอภาคทางการศึึกษาว่าด้วย 
หลัื่กเกณฑ์์ วิธำก่าร แลื่ะเง่�อนไขการลื่งทนุหาผ่ลื่ป็ระโยชิน์จากเงินแลื่ะทรัพียส์นิของกองทนุ พี.ศึ. 2562

2. เกณฑ์์ในการจัำด์ทำาและนำาเสนอรายงานการเงิน
2.1 หลัื่กเกณฑ์์ในการจัดทำารายงานการเงิน

(1) รายงานการเงินน่�จัดทำาขึ�นต่ามหลัื่กเกณฑ์์ท่�กำาหนดในหนังส่อกระทรวงการคลัื่งท่� กค. 0410.2/ว.67  
ลื่งวันท่� 23 กรกฎาคม 2561 รายการท่�ป็รากฏิในงบการเงินน่�เป็็นไป็ต่ามมาต่รฐานการบัญช่ิภาครัฐ
แลื่ะนโยบายการบัญชิ่ภาครัฐท่�กระทรวงการคลัื่งป็ระกาศึใชิ้ ซัึ�งรวมถึึงหลัื่กการแลื่ะนโยบายการบัญชิ่
สำาหรับหน่วยงานภาครัฐ มาต่รฐานการบัญชิ่ภาครัฐ นโยบายการบัญชิ่ภาครัฐ

(2) รายงานการเงินน่�จัดทำาขึ�นโดยใช้ิเกณฑ์์ราคาทุนเดิม เว้นแต่่จะได้เปิ็ดเผ่ยเป็็นอย่างอ่�นในนโยบายการบัญช่ิ
(3) รายงานการเงินฉบับภาษาไทยเป็็นงบการเงินฉบับท่�กองทุนฯ ใช้ิเป็็นทางการต่ามกฎหมาย งบการเงิน

ฉบับภาษาอังกฤษแป็ลื่มาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่ื่าว
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2.2 มาต่รฐานการบัญชิ่ภาครัฐแลื่ะนโยบายการบัญชิ่ภาครัฐท่�ม่ผ่ลื่บังคับใชิ้ในงวดปั็จจุบัน
กระทรวงการคลัื่งได้ออกป็ระกาศึกระทรวงการคลัื่ง ซัึ�งลื่งป็ระกาศึในราชิกิจจานุเบกษาแล้ื่วให้ใชิ้

มาต่รฐานการบญัชิท่่�ป็รบัป็รุงใหม ่โดยให้ถ่ึอป็ฏิิบติั่กับรายงานการเงินสำาหรบัรอบระยะเวลื่าบัญชิท่่�เริ�มในหรอ่
หลัื่งวันท่� 1 ต่ลุื่าคม 2562 เป็็นต้่นไป็ ม่ดังน่�

มาต่รฐานการบญัชิภ่าครฐั ฉบบัท่� 9 เร่�อง รายได้จากรายการแลื่กเป็ล่ื่�ยน

ผู้่บริหารของกองทุนได้ป็ระเมินแล้ื่วเห็นว่ามาต่รฐานการรายงานทางการเงินฉบบัป็รบัป็รุงใหมดั่งกล่ื่าว

ไมม่่ผ่ลื่กระทบอยา่งเป็็นสาระสำาคัญต่่อรายงานการเงินสำาหรบัปี็ปั็จจุบนั

2.3 มาต่รฐานการบัญชิ่ภาครัฐแลื่ะนโยบายการบัญชิ่ภาครัฐท่�ม่ผ่ลื่บังคับใชิ้ในงวดอนาคต่

กระทรวงการคลัื่งได้ออกป็ระกาศึกระทรวงการคลัื่ง ซัึ�งลื่งป็ระกาศึในราชิกิจจานุเบกษาแล้ื่วให้ใชิ้

มาต่รฐานการบญัชิท่่�ป็รบัป็รุงใหม ่โดยให้ถ่ึอป็ฏิิบติั่กับรายงานการเงินสำาหรบัรอบระยะเวลื่าบัญชิท่่�เริ�มในหรอ่
หลัื่งวันท่� 1 ต่ลุื่าคม 2563 เป็็นต้่นไป็ ม่ดังน่�

มาต่รฐานการบญัชิภ่าครฐั ฉบบัท่� 23 เร่�อง รายได้จากรายการไม่แลื่กเป็ล่ื่�ยน

ผู้่บรหิารกองทนุเชิ่�อว่ามาต่รฐานการบัญชิภ่าครฐัท่�ป็รบัป็รุงใหมข่า้งต้่น จะไมม่่ผ่ลื่กระทบอยา่งเป็็นสาระ

สำาคัญต่่อรายงานการเงินในงวดท่�นำามาถ่ึอป็ฏิิบติั่

3. นโยบายการบัญชทีี�สำาคัญ
3.1 การรับรู้รายได้แลื่ะค่าใชิ้จ่าย

รายได้จากเงินงบป็ระมาณ รับรู้เม่�อย่�นคำาขอเบิกเงินจากกรมบัญชิ่กลื่างในกรณ่เป็็นการขอรับเงิน 

เขา้บญัชิข่องกองทนุ
รายได้จากการอุดหนุนรบัรูเ้ม่�อได้รบัเงิน

รายได้เงินบรจิาครบัรู้เม่�อได้รบัเงิน

รายได้อ่�นแลื่ะค่าใชิจ่้ายอ่�นรบัรูต้่ามเกณฑ์์คงค้าง

3.2 เงินสดแลื่ะรายการเท่ยบเท่าเงินสด
เงินสดแลื่ะรายการเท่ยบเท่าเงินสด ป็ระกอบด้วย เงินสดในม่อแลื่ะเงินฝ่ากสถึาบันการเงิน ซัึ�งม่อายุ 

ครบกำาหนดไมเ่กิน 3 เด่อน โดยไมร่วมรายการเงินฝ่ากธำนาคารท่�ม่ภาระคำาป็ระกัน

3.3 ลืู่กหน่�อ่�นระยะสั�น

กองทุนฯ รับรู้ลืู่กหน่�ภายในหน่วยงานกรณ่ให้พีนักงานหร่อเจ้าหน้าท่�ย่มเงินไป็ใชิ้จ่ายในการป็ฏิิบัติ่งาน
ต่ามมูลื่ค่าท่�จะได้รบั โดยไมม่่ดอกเบ่�ย 
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3.4 เงินลื่งทุนในหลัื่กทรัพีย์
เงินลื่งทนุในต่ราสารหน่�แลื่ะต่ราสารทนุในความต้่องการของต่ลื่าด

1. เงินลื่งทุนในหลัื่กทรัพีย์เพี่�อค้าแสดงต่ามมูลื่ค่ายุติ่ธำรรม การเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งในมูลื่ค่ายุติ่ธำรรมของ 
หลัื่กทรัพีย์บนัทึกเป็็นกำาไรหรอ่ขาดทนุในงบแสดงผ่ลื่การดำาเนินงานทางการเงิน

2. เงินลื่งทุนในหลัื่กทรัพีย์เผ่่�อขายแสดงต่ามมูลื่ค่ายุติ่ธำรรม การเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งในมูลื่ค่ายุติ่ธำรรมของ 

หลัื่กทรัพีย์บันทึกเป็็นรายการต่่างหากในส่วนของทุน แลื่ะจะบันทึกเป็็นกำาไรหร่อขาดทุนในงบแสดง 
ผ่ลื่การดำาเนินงานทางการเงินเม่�อได้จำาหนา่ยหลัื่กทรัพียนั์�นออกไป็

3. เงินลื่งทุนในต่ราสารหน่�ท่�จะถ่ึอจนครบกำาหนด แสดงมูลื่ค่าต่ามวิธำ่ราคาทุนตั่ดจำาหน่าย โดย 
ตั่ดจำาหนา่ยสว่นต่่างต่ามวิธำอั่ต่ราดอกเบ่�ยท่�แท้จริง ซัึ�งจำานวนท่�ตั่ดจำาหนา่ยแสดงเป็็นรายการป็รับกับดอกเบ่�ยรับ

มูลื่ค่ายุติ่ธำรรมของหลัื่กทรัพีย์ต่ราสารทุนในความต้่องการของต่ลื่าดคำานวณจากราคาเสนอซั่�อหลัื่งสุด  
ณ สิ�นวันทำาการสุดท้ายของงวด ส่วนมูลื่ค่ายุติ่ธำรรมของต่ราสารหน่�คำานวณโดยใชิ้อัต่ราผ่ลื่ต่อบแทนท่�

ป็ระกาศึโดยสมาคมต่ลื่าดต่ราสารหน่�ไทย มูลื่ค่ายุติ่ธำรรมของหน่วยลื่งทนุคำานวณจากมูลื่ค่าสินทรัพีย์สุทธิำของ 

หนว่ยลื่งทุน

3.5 อุป็กรณ์
อุป็กรณแ์สดงในราคาทนุหักค่าเส่�อมราคาสะสมของสินทรัพียแ์ลื่ะค่าเผ่่�อการลื่ดมูลื่ค่า (ถ้ึาม่)

ราคาทุนรับรู้เม่�อเริ�มแรกท่�ได้สินทรัพีย์มารวมถึึงต้่นทุนทางต่รงอ่�นๆ ท่�เก่�ยวกับการจัดหาสินทรัพีย์ 
เพี่�อให้สินทรัพีย์อยู่ในสภาพีพีร้อมท่�จะใชิ้ได้ต่ามวัต่ถึุป็ระสงค์รวมทั�งต้่นทุนในการร่�อถึอน ขนย้าย แลื่ะ 
การบูรณะสถึานท่�ตั่�งของสินทรพัียซ์ัึ�งเป็็นภาระผู่กพัีนของกองทนุฯ (ถ้ึาม่)

ต้่นทุนของการป็รับป็รุงสินทรัพีย์ให้ด่ขึ�นอย่างสำาคัญ ต้่นทุนท่�เกิดจากการเป็ล่ื่�ยนแป็ลื่งแทน 
ส่วนป็ระกอบของรายการสินทรัพีย์ต่ามระยะเวลื่าท่�กำาหนด กองทุนฯ จะรับรู้ต้่นทุนดังกล่ื่าวไว้เป็็นส่วนหนึ�ง

ของราคาต่ามบัญชิ่ของสินทรัพีย์แลื่ะคิดค่าเส่�อมราคา ทั�งน่�สำาหรับกรณ่ท่�ม่การเป็ล่ื่�ยนแทนแลื่ะได้บันทึก 
เป็็นส่วนหนึ�งของราคาต่ามบัญชิ่ของสินทรัพีย์ กองทุนฯ จะตั่ดมูลื่ค่าต่ามบัญชิ่ของส่วนป็ระกอบท่�ถึูกเป็ล่ื่�ยน
แทนออก

รายจ่ายเก่�ยวกับการต่่อเติ่ม การต่่ออายุหร่อป็รับป็รุงสินทรัพีย์ให้ด่ขึ�น ซัึ�งทำาให้ราคาเป็ล่ื่�ยนแทน 
ในปั็จจุบันของสินทรัพีย์เพิี�มขึ�นอย่างเป็็นสาระสำาคัญจะรวมเป็็นราคาทุนของสินทรัพีย์ ส่วนค่าซั่อมแซัมแลื่ะ 
ค่าบำารุงรักษารบัรู้ค่าใชิจ่้ายในรอบระยะเวลื่าบญัชิท่่�เกิดขึ�น

ค่าเส่�อมราคาของอุป็กรณ์คำานวณจากราคาทุนหักมูลื่ค่าคงเหล่ื่อของสินทรัพีย์โดยวิธำเ่ส้นต่รงต่ามอายุ
การให้ป็ระโยชิน์โดยป็ระมาณดังน่�

สว่นป็รบัป็รุงอาคารสำานักงานเชิา่ 5 แลื่ะ 10 ปี็

ครุภัณฑ์์สำานักงาน   5  ปี็
ครุภัณฑ์์ไฟฟ้าแลื่ะวิทยุ  3 แลื่ะ 5  ปี็

ครุภัณฑ์์งานบา้นงานครวั  5  ปี็
ครุภัณฑ์์คอมพีวิเต่อร ์  3 แลื่ะ 5   ปี็

ครุภัณฑ์์โฆษณาแลื่ะเผ่ยแพีร ่  5  ปี็
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อุป็กรณท่์�ได้จากการรบัโอนในการจัดตั่�งเป็็นกองทนุฯ คิดค่าเส่�อมราคาต่ามอายุการใชิง้านท่�ยงัเหล่ื่ออยู่
ของอุป็กรณนั์�น

ทุกสิ�นรอบปี็บัญชิ่กองทุนฯ จะทบทวนมูลื่ค่าคงเหล่ื่อของสินทรัพีย์ อายุการให้ป็ระโยชิน์ของสินทรัพีย์
แลื่ะวิธำก่ารคิดค่าเส่�อมราคาให้เหมาะสม

กองทุนฯ คิดค่าเส่�อมราคาสำาหรับส่วนป็ระกอบของรายการสินทรัพีย์แต่่ลื่ะส่วนแยกต่่างหากจากกัน 

เม่�อสว่นป็ระกอบแต่่ลื่ะสว่นนั�นม่ต้่นทนุท่�ม่นัยสำาคัญเม่�อเท่ยบกับต้่นทนุทั�งหมดของสนิทรัพียนั์�น
ค่าเส่�อมราคารวมอยูใ่นการคำานวณผ่ลื่การดำาเนินงาน

ไมม่่การคิดค่าเส่�อมราคาสำาหรบัสนิทรัพียร์ะหว่างก่อสรา้งแลื่ะอุป็กรณร์ะหว่างติ่ดตั่�ง
กองทุนฯ ตั่ดรายการอุป็กรณ์ ออกจากบัญชิ่เม่�อจำาหน่ายสินทรัพีย์ รายการผ่ลื่กำาไรหร่อขาดทุนจาก 

การจำาหนา่ยหรอ่ตั่ดจำาหนา่ยสนิทรพัีย ์จะรบัรูใ้นงบแสดงผ่ลื่การดำาเนินงานทางการเงิน

3.6 สินทรัพีย์ไม่ม่ตั่วต่น

สินทรัพีย์ไม่ม่ตั่วต่นแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตั่ดจำาหน่ายสะสมแลื่ะขาดทุนจากการลื่ดมูลื่ค่า (ถ้ึาม่)  

สินทรัพีย์ไม่ม่ตั่วต่นถึูกตั่ดจำาหน่ายแลื่ะบันทึกในงบแสดงผ่ลื่การดำาเนินงานทางการเงินโดยวิธำ่เส้นต่รงต่าม 

ระยะเวลื่าท่�คาดว่าจะได้รับป็ระโยชิน์เชิิงเศึรษฐกิจนับจากวันท่�อยู่ในสภาพีพีร้อมใชิ้งาน ระยะเวลื่าท่�คาดว่า 
จะได้รบัป็ระโยชิน์เชิงิเศึรษฐกิจแสดงได้ดังน่�

โป็รแกรมคอมพีวิเต่อรแ์ลื่ะระบบงาน 3, 5 แลื่ะ 10  ปี็

ลิื่ขสทิธำิ�    10  ปี็

3.7 เจ้าหน่�อ่�นระยะสั�น
กองทุนฯ รับรู้เจ้าหน่�อ่�นระยะสั�นจากการซั่�อสินค้าแลื่ะบริการแลื่ะเจ้าหน่�รายจ่ายป็ระเภททุน เม่�อ 

กองทุนฯ ได้รบัสนิค้าแลื่ะบริการแลื่ะสินทรพัียจ์ากผู้่ขายแล้ื่ว การรบัสนิค้าแลื่ะบริการแลื่ะสินทรพัียน่์�หมายถึึง

จุดท่�กองทนุฯ ได้ม่การต่รวจรบัเรย่บรอ้ยแล้ื่ว

3.8 ค่าใชิ้จ่ายค้างจ่าย

กองทนุฯ รบัรู้ค่าใชิจ่้ายค้างจ่ายเม่�อเกิดค่าใชิจ่้ายขึ�นด้วยมูลื่ค่าค่าใชิจ่้ายท่�เกิดขึ�นแล้ื่วในรอบระยะเวลื่า

บญัช่ิปั็จจุบนัแต่่ยงัไมไ่ด้ม่การจ่ายเงิน โดยการจ่ายเงินจะกระทำาในรอบระยะเวลื่าบัญชิถั่ึดไป็ ค่าใช้ิจ่ายดังกล่ื่าว
อาจเกิดจากขอ้กำาหนดของกฎหมายขอ้ต่กลื่งในสญัญาหรอ่จากบริการท่�ได้รบัแล้ื่ว

3.9 ผ่ลื่ป็ระโยชิน์บุคลื่ากร
กองทุนฯ รับรู้เงินเด่อน ค่าจ้าง เงินป็ระจำาต่ำาแหน่ง กองทุนสำารองเล่ื่�ยงช่ิพีแลื่ะสวัสดิการอ่�น ได้แก่  

ค่ารกัษาพียาบาลื่แลื่ะการศึึกษาบุต่ร เป็็นต้่น เป็็นค่าใชิจ่้ายเม่�อเกิดรายการ
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3.10 ป็ระมาณการหน่�สิน
ป็ระมาณการหน่�สินจะรับรู้ก็ต่่อเม่�อกองทุนฯ ม่ภาระผู่กพีันต่ามกฎหมายหร่อภาระผู่กพีันจาก 

การอนุมานในปั็จจุบันซัึ�งเป็็นผ่ลื่มาจากเหตุ่การณ์ในอด่ต่ แลื่ะม่ความเป็็นไป็ได้ค่อนข้างแน่ท่�กองทุนฯ  
จะสญูเสย่ทรัพียากรท่�ม่ป็ระโยชิน์เชิิงเศึรษฐกิจเพ่ี�อจ่ายชิำาระภาระผู่กพัีนดังกล่ื่าว แลื่ะสามารถึป็ระมาณจำานวน
ภาระผู่กพีนัได้อยา่งนา่เชิ่�อถ่ึอ

3.11 การใชิ้ป็ระมาณการทางบัญชิ่
ในการจัดทำางบการเงินให้เป็็นไป็ต่ามหลัื่กการบญัชิท่่�รบัรองทั�วไป็ ฝ่่ายบรหิารต้่องใชิก้ารป็ระมาณแลื่ะ

ตั่�งข้อสมมติ่ฐานหลื่ายป็ระการ ซัึ�งม่ผ่ลื่กระทบต่่อจำานวนเงินท่�เก่�ยวกับรายได้ ค่าใช้ิจ่าย สินทรัพีย์แลื่ะหน่�สิน 
แลื่ะการเปิ็ดเผ่ยข้อมูลื่เก่�ยวกับสินทรัพีย์แลื่ะหน่�สินท่�อาจจะเกิดขึ�น ซัึ�งผ่ลื่ท่�เกิดขึ�นจริงอาจแต่กต่่างไป็จาก

จำานวนท่�ป็ระมาณไว้

4. เงินสด์และรายการเทียบเท่าเงินสด์

เงินสดแลื่ะรายการเท่ยบเท่าเงินสด ป็ระกอบด้วย
บาท

2563 2562
เงินสดในม่อ 50,000.00 50,000.00
เงินฝ่ากธำนาคาร - ออมทรัพีย์ 574,996,286.30 1,828,378,080.52
เงินฝ่ากธำนาคาร - กระแสรายวัน  (648,351.81) (20,499.35)

รวม 574,397,934.49 1,828,407,581.17

ยอดเครดิต่ของบัญชิ่เงินฝ่ากกระแสรายวันเป็็นรายการเชิ็คท่�ผู้่รับเช็ิคยังมิได้นำามาขึ�นเงินกับธำนาคาร

บญัชิก่ระแสรายวันเป็็นบญัชิท่่�โอนเงินอัต่โนมัติ่จากบญัชิอ่อมทรัพีย์
เงินฝ่ากออมทรพัียม่์อัต่ราดอกเบ่�ยลื่อยตั่ว ต่ามท่�ธำนาคารกำาหนด

5. ลูกหนี�อ่�นระยะสั�น

ลื่กูหน่�อ่�นระยะสั�น ป็ระกอบด้วย
บาท

2563 2562
ลืู่กหน่�เงินย่มทดรองผู้่ป็ฏิิบัติ่งาน 882,354.10 868,928.26

รวม 882,354.10 868,928.26
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6. เงินลงทุนระยะสั�น

เงินลื่งทนุระยะสั�น ป็ระกอบด้วย

บาท
2563 2562

เงินลื่งทุนในหลัื่กทรัพีย์เผ่่�อขาย - มูลื่ค่ายุติ่ธำรรม

กองทุนเปิ็ดเค บริหารเงิน 1,100,000,000.00 -
บวก  ค่าเผ่่�อการป็รับมูลื่ค่าของเงินลื่งทุน 36,354.86 -

รวม 1,100,036,354.86 -

ณ วันท่� 30 กันยายน 2563 กองทุนฯ ม่เงินไป็ลื่งทุนในกองทุนเปิ็ดเค บริหารเงินจำานวน 1,100.00  

ล้ื่านบาท

7. เงินลงทุนระยะยาว

เงินลื่งทนุระยะยาว ป็ระกอบด้วย
บาท

2563 2562
เงินลื่งทุนในต่ราสารหน่�ท่�จะถ่ึอจนครบกำาหนด

พีันธำบัต่รออมทรัพีย์ของกระทรวงการคลัื่ง  
 - (ครบกำาหนด 13/12/2565)

600,000,000.00 -

พีันธำบัต่รธำนาคารแห่งป็ระเทศึไทย  
 - (ครบกำาหนด 16/9/2565)

220,000,000.00 -

 820,000,000.00 -

บวก ส่วนเกินมูลื่ค่าเงินลื่งทุน 3,512,594.80 -

รวม 823,512,594.80 -

ณ วันท่� 30 กันยายน 2563 กองทุนฯ ม่เงินไป็ลื่งทุนในพัีนธำบัต่รออมทรัพีย์ของกระทรวงการคลัื่งใน
ปี็งบป็ระมาณ 2563 ครั�งท่� 1 จำานวน 600.00 ล้ื่านบาท ครบกำาหนดไถ่ึถึอนวันท่� 13 ธำนัวาคม 2565 อัต่ราดอกเบ่�ย

ร้อยลื่ะ 1.70 ต่่อปี็ แลื่ะม่เงินลื่งทุนในพีันธำบัต่รธำนาคารแห่งป็ระเทศึไทยรุ่นท่� 2/3 ปี็/2562 จำานวน 220.00  
ล้ื่านบาท ครบกำาหนดไถ่ึถึอนวันท่� 16 กันยายน 2565 อัต่ราดอกเบ่�ยร้อยลื่ะ 1.44 ต่่อปี็
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8. อุปกรณ์

อุป็กรณ ์ป็ระกอบด้วย
บาท

ยอดต่ามบัญชิ ่
ณ 30 ก.ย. 62

เพีิ�มขึ�น ลื่ดลื่ง โอนเข้า 
(ออก)

ยอดต่ามบัญชิ ่
ณ 30 ก.ย. 63

ราคาทุน

ส่วนป็รับป็รุงอาคารแลื่ะสำานักงาน 31,975,776.75 4,785,645.00 - 13,827,572.62 50,588,994.37 
ครุภัณฑ์์สำานักงาน 2,406,794.61 6,044,040.10 - 8,820,939.38  17,271,774.09 
ครุภัณฑ์์ไฟฟ้าแลื่ะวิทยุ 84,460.27 - - -  84,460.27 
ครุภัณฑ์์โฆษณาแลื่ะเผ่ยแพีร่ 4,877,641.04 8,876,625.39 - -  13,754,266.43 
ครุภัณฑ์์คอมพีิวเต่อร ์ 6,162,710.15 3,119,863.58 - -  9,282,573.73 
ครุภัณฑ์์งานบ้านงานครัว 211,960.00 175,599.00 - -  387,559.00 
สินทรัพีย์ระหว่างก่อสร้าง - 22,653,327.00 - (22,653,327.00) -

รวมราคาทุน  45,719,342.82 45,655,100.07 - (4,815.00)  91,369,627.89 
หัก ค่าเส่�อมราคาสะสม
ส่วนป็รับป็รุงอาคารแลื่ะสำานักงาน (8,794,256.88) (3,013,232.06) - - (11,807,488.94)
ครุภัณฑ์์สำานักงาน (2,268,614.65) (2,611,246.28) - - (4,879,860.93)
ครุภัณฑ์์ไฟฟ้าแลื่ะวิทยุ (77,874.51) (4,998.20) - - (82,872.71)
ครุภัณฑ์์โฆษณาแลื่ะเผ่ยแพีร่ (1,838,623.50) (2,131,783.54) - - (3,970,407.04)
ครุภัณฑ์์คอมพีิวเต่อร์ (2,689,738.45) (1,882,948.22) - - (4,572,686.67)
ครุภัณฑ์์งานบ้านงานครัว (182,062.46) (35,390.11) - - (217,452.57)

รวมค่าเส่�อมราคาสะสม (15,851,170.45) (9,679,598.41) - - (25,530,768.86)
รวมอุป็กรณ์ - สุทธำิ 29,868,172.37 65,838,859.03

บาท
ค่าเส่�อมราคาสำาหรับปี็สิ�นสุดวันท่� 30 กันยายน 2563 9,679,598.41
อุป็กรณ์โอนไป็เป็็นครุภัณฑ์์มูลื่ค่าต่ำากว่าเกณฑ์์ 4,815.00
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บาท
ยอดต่ามบัญชิ ่
ณ 30 ก.ย. 62

เพีิ�มขึ�น ลื่ดลื่ง โอนเข้า 
(ออก)

ยอดต่ามบัญชิ ่
ณ 30 ก.ย. 63

ราคาทุน
ส่วนป็รับป็รุงอาคารแลื่ะสำานักงาน 7,945,980.22 - - 24,029,796.53 31,975,776.75
ครุภัณฑ์์สำานักงาน 2,279,582.31 127,212.30 - - 2,406,794.61
ครุภัณฑ์์ไฟฟ้าแลื่ะวิทยุ 84,460.27 - - - 84,460.27
ครุภัณฑ์์โฆษณาแลื่ะเผ่ยแพีร่ 1,681,725.74 3,195,915.30 - - 4,877,641.04
ครุภัณฑ์์คอมพีิวเต่อร ์ 1,975,159.40 4,187,550.75 - - 6,162,710.15

ครุภัณฑ์์งานบ้านงานครัว 181,970.00 29,990.00 - - 211,960.00

สินทรัพีย์ระหว่างก่อสร้าง 124,869.00 24,321,157.53 - (24,446,026.53) -
        รวมราคาทุน 14,273,746.94 31,861,825.88 - (416,230.00) 45,719,342.82

หัก ค่าเส่�อมราคาสะสม
ส่วนป็รับป็รุงอาคารแลื่ะสำานักงาน (7,945,966.22) (848,290.66) - - (8,794,256.88)
ครุภัณฑ์์สำานักงาน (2,177,006.25) (91,608.40) - - (2,268,614.65)
ครุภัณฑ์์ไฟฟ้าแลื่ะวิทยุ (72,884.34) (4,990.17) - - (77,874.51)
ครุภัณฑ์์โฆษณาแลื่ะเผ่ยแพีร่ (1,630,261.57) (208,361.93) - - (1,838,623.50)
ครุภัณฑ์์คอมพีิวเต่อร์ (1,934,068.48) (755,669.97) - - (2,689,738.45)
ครุภัณฑ์์งานบ้านงานครัว (181,964.00) (98.46) - - (182,062.46)

รวมค่าเส่�อมราคาสะสม (13,942,150.86) (1,909,019.59) - - (15,851,170.45)
รวมอุป็กรณ์ - สุทธำิ 331,596.08 29,868,172.37

บาท
ค่าเส่�อมราคาสำาหรับปี็สิ�นสุดวันท่� 30 กันยายน 2562 1,909,019.59
อุป็กรณ์โอนไป็เป็็นสินทรัพีย์ไม่ม่ตั่วต่น 416,230.00

ณ วันท่� 30 กันยายน 2563 แลื่ะ 2562 กองทุนฯ ม่สินทรัพีย์ถึาวรท่�คิดค่าเส่�อมราคาหมดแล้ื่วแต่่ยังคงใชิ ้

ดำาเนินงานอยูม่่ราคาทนุจำานวน 14.08 ล้ื่านบาท แลื่ะ 13.70 ล้ื่านบาท ต่ามลื่ำาดับ
อุป็กรณ ์ณ วันท่� 30 กันยายน 2563 ไมติ่่ดภาระคำาป็ระกันใด
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กองทุนุเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึึกษา
รายงานประจำำาปี 2563140

9. สินทรพัื่ย์ไม่มตัีวตน
สนิทรัพียไ์มม่่ตั่วต่น ป็ระกอบด้วย

บาท
ยอดต่ามบัญชิ่ เพีิ�มขึ�น ลื่ดลื่ง โอนเข้า ยอดต่ามบัญชิ่
ณ 30 ก.ย. 62 (ออก) ณ 30 ก.ย. 63

ราคาทุน
โป็รแกรมคอมพิีวเต่อร์แลื่ะระบบงาน 36,757,700.43 20,785,123.45 - 12,869,565.00 70,412,388.88
ลิื่ขสิทธำิ� 43,228.00 - - - 43,228.00
สินทรัพีย์ระหว่างทำา 9,432,090.00 9,656,122.90 - (12,869,565.00) 6,218,647.90

รวม 46,233,018.43 30,441,246.35 - - 76,674,264.78

หัก ค่าตั่ดจำาหน่ายสะสม
โป็รแกรมคอมพิีวเต่อร์แลื่ะระบบงาน (16,183,807.69) (8,650,602.78) - - (24,834,410.47)
ลิื่ขสิทธำิ� (2,616.14) (4,329.78) - - (6,945.92)

รวม (16,186,423.83) (8,654,932.56) - - (24,841,356.39)
สินทรัพีย์ไม่ม่ตั่วต่น - สุทธำ ิ 30,046,594.60 51,832,908.39

บาท
ยอดต่ามบัญชิ่ เพีิ�มขึ�น ลื่ดลื่ง โอนเข้า ยอดต่ามบัญช่ิ
ณ 30 ก.ย. 61 (ออก) ณ 30 ก.ย. 62

ราคาทุน
โป็รแกรมคอมพิีวเต่อร์แลื่ะระบบงาน 14,032,229.43 8,813,499.00 - 13,911,972.00 36,757,700.43
ลิื่ขสิทธำิ� - 43,228.00 - - 43,228.00
สินทรัพีย์ระหว่างทำา - 22,927,832.00 - (13,495,742.00) 9,432,090.00

รวม 14,032,229.43 31,784,559.00 - 416,230.00 46,233,018.43
หัก ค่าตั่ดจำาหน่ายสะสม
โป็รแกรมคอมพิีวเต่อร์แลื่ะระบบงาน (13,761,797.47) (2,422,010.22) - - (16,183,807.69)
ลิื่ขสิทธำิ� - (2,616.14) - - (2,616.14)

รวม (13,761,797.47) (2,424,626.36) - - (16,186,423.83)

สินทรัพีย์ไม่ม่ตั่วต่น - สุทธำ ิ 270,431.96 30,046,5 94.60

บาท
ค่าตั่ดจำาหน่ายสำาหรับปี็สิ�นสุดวันท่� 30 กันยายน 2563 8,654,932.56
ค่าตั่ดจำาหน่ายสำาหรับปี็สิ�นสุดวันท่� 30 กันยายน 2562 2,424,626.36

ณ วันท่� 30 กันยายน 2563 แลื่ะ 2562 กองทุนฯ ม่สินทรัพียไ์มม่่ตั่วต่นท่�คิดค่าตั่ดจำาหนา่ยหมดแล้ื่วแต่่ยงัคงใชิ้
ดำาเนินงานอยูม่่ราคาทนุจำานวน 14.03 ล้ื่านบาท แลื่ะ 13.66 ล้ื่านบาท ต่ามลื่ำาดับ
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10. สินทรพัื่ย์ไม่หมุนเวียนอ่�น
สนิทรพัียไ์มห่มุนเว่ยนอ่�น ป็ระกอบด้วย

บาท
2563 2562

เงินมัดจำา - ค่าเชิ่าอาคารแลื่ะบริการ 3,358,080.00 2,661,120.00
เงินมัดจำา - อ่�น 4,750.00 4,750.00

รวม 3,362,830.00 2,665,870.00

11. เจ้ำาหนี�อ่�นระยะสั�น

เจ้าหน่�อ่�นระยะสั�น ป็ระกอบด้วย
บาท

2563 2562
เจ้าหน่�อ่�น 36,950,875.42 30,829,782.53
เจ้าหน่�โครงการ 43,588,133.12 21,451,056.00
บัญชิ่พีักเงินรับค่นโครงการรอการต่รวจสอบ 6,844,769.92 -

รวม 87,383,778.46 52,280,838.53

12. ทุนประเดิ์ม

กองทุนฯ ได้รับโอนทุนมาจาก สสค. เม่�อวันท่� 14 พีฤษภาคม 2561 จำานวน 11,958,077.72 บาท แลื่ะม่ทุน 

ท่�ต้่องได้รับต่าม พี.ร.บ. กสศึ. จำานวน 1,000 ล้ื่านบาท ซัึ�งในวันท่� 26 กันยายน 2561 ได้รับทุนป็ระเดิมงวดแรก 
จากงบป็ระมาณรายจ่ายป็ระจำาปี็ พี.ศึ. 2561 จำานวน 700 ล้ื่านบาท แลื่ะวันท่� 6 ม่นาคม 2563 ได้รับทุนป็ระเดิม 
งวดท่�สองจากงบป็ระมาณรายจ่ายป็ระจำาปี็ พี.ศึ. 2563 จำานวน 300 ล้ื่านบาท

13. รายได้์เงินอุด์หนุนที�รฐับาลจัำด์สรรให้

รายได้เงินอุดหนุนท่�รฐับาลื่จัดสรรให้ ป็ระกอบด้วย
บาท

2563 2562
รายได้เงินอุดหนุนท่�รัฐบาลื่จัดสรรให้ 5,496,129,400.00 2,537,365,000.00

รวมรายได้เงินอุดหนุน 
ท่�รัฐบาลื่จัดสรรให้ 5,496,129,400.00 2,537,365,000.00

14. รายได้์จำากการอุด์หนุน
รายได้จากการอุดหนุน ป็ระกอบด้วย

บาท
2563 2562

รายได้จากการอุดหนุน - สกว. 600,785.84 8,023,277.51
รวมรายได้จากเงินอุดหนุน 600,785.84 8,023,277.51
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15. รายได้์เงินบรจิำาค
รายได้เงินบรจิาค ป็ระกอบด้วย

บาท
2563 2562

รายได้เงินบริจาค 24,070,016.24 2,690,903.67
รวมรายได้เงินบริจาค 24,070,016.24 2,690,903.67

16. รายได้์อ่�น
รายได้อ่�น ป็ระกอบด้วย

บาท
2563 2562

ดอกเบ่�ยรับ 15,414,530.18 9,243,647.40

รายได้อ่�น 60,826.07 163,871.73
รวมรายได้อ่�น 15,475,356.25 9,407,519.13

17. ค่าใช้จ่ำาย
17.1 ค่าใชิ้จ่ายบุคลื่ากร

บาท
2563 2562

เงินเด่อนแลื่ะค่าล่ื่วงเวลื่า 39,553,021.52 24,298,624.58
เงินสมทบกองทุนสำารองเล่ื่�ยงชิ่พี 2,842,090.00 1,553,043.00
เงินสวัสดิการ 3,915,700.74 1,114,429.74
ค่าใชิ้จ่ายด้านฝึ่กอบรม 1,577,415.00 556,668.00

รวม 47,888,227.26 27,522,765.32

17.2 ค่าใชิ้จ่ายโครงการ
17.2.1 เงินอุดหนุนโครงการ

บาท
2563 2562

เงินอุดหนุนโครงการ 4,843,351,780.94 1,810,036,029.73
หัก รับค่นเงินอุดหนุนโครงการ (45,899,805.14) (14,550,157.57)

รวม 4,797,451,975.80 1,795,485,872.16
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17.2.2 ค่าใชิ้จ่ายในการบริหารโครงการ
บาท

2563 2562
ค่าใชิ้จ่ายวิจัยแลื่ะพีัฒนาโครงการ 2,242,021.00 -
ค่าใชิ้จ่ายจัดป็ระชุิม - ค่าเดินทาง 11,232,748.51 10,117,278.52
ค่าใชิ้จ่ายจัดป็ระชุิม - ค่าอาหาร 12,594,508.03 7,173,096.65
ค่าใชิ้จ่ายจัดป็ระชุิม - ค่าท่�พีัก 8,880,956.20 5,940,356.00
ค่าใชิ้จ่ายในการจัดป็ระชุิม 1,275,676.93 649,791.00
ค่าใชิ้จ่ายในการเดินทาง - ในป็ระเทศึ 2,456,705.12 2,797,172.87
ค่าใชิ้จ่ายในการเดินทาง - ต่่างป็ระเทศึ 915,039.31 1,279,383.14
ค่าจ้างบุคคลื่ภายนอก 76,273,999.93 21,696,105.10
ค่าต่อบแทนอ่�น - 234,435.48
ค่าต่อบแทนบุคคลื่ภายนอก 7,468,420.00 7,255,645.00
ค่าเบ่�ยป็ระชุิม - กรรมการ/อนุกรรมการ/ 

ท่�ป็รึกษา
2,611,595.00 1,663,990.00

ค่าเชิ่าอุป็กรณ์แลื่ะอ่�น ๆ 169,496.20 327,593.00
ค่าบริการไป็รษณ่ย์/ค่าขนส่ง 1,227,063.10 695,661.11
ค่าถ่ึายเอกสาร 537,623.40 422,196.95
ค่าโฆษณาป็ระชิาสัมพัีนธำ์ 81,094,582.73 21,598,094.66
ค่าส่�อสิ�งพีิมพ์ี 8,312,755.42 3,011,214.68
ค่าธำรรมเน่ยมธำนาคาร 253,406.10 20,491.18
ค่าใชิ้จ่ายอ่�น 1,886,823.85 317,998.91

รวม 219,433,420.83 85,200,504.25
รวมค่าใชิ้จ่ายโครงการ 5,016,885,396.63 1,880,686,376.41
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17.3 ค่าใชิ้จ่ายดำาเนินงาน
บาท

2563 2562
ค่าต่อบแทนอ่�น 2,016,762.50 1,542,700.00
ค่าเบ่�ยป็ระชุิมกรรมการ 2,452,500.00 2,572,000.00
ค่าสาธำารณูป็โภค 3,477,091.96 1,484,645.33
ค่าบริการไป็รษณ่ย์/ค่าขนส่ง 1,253,511.80 383,846.00
ค่าจ้างท่�ป็รึกษา 3,696,075.00 3,129,600.00
ค่าใชิ้จ่ายจัดป็ระชุิม - ค่าเดินทาง 91,537.78 55,072.00
ค่าใชิ้จ่ายจัดป็ระชุิม - ค่าอาหาร 820,438.00 577,807.10
ค่าใชิ้จ่ายจัดป็ระชุิม - ค่าท่�พีัก 14,100.00 105,000.00
ค่าใชิ้จ่ายในการจัดป็ระชุิม 14,174.00 39,420.00
ค่าเชิ่าอาคารแลื่ะบริการส่วนกลื่าง 13,902,451.20 9,862,101.00
ค่าถ่ึายเอกสาร 1,686,462.32 879,361.63
ค่าบริการดูแลื่บำารุงรักษาระบบ 2,858,955.90 2,589,955.72
ค่าเชิ่าคอมพีิวเต่อร์/โน้ต่บุ�ก 91,977.90 109,090.16
ค่าต่อบแทนบุคคลื่ภายนอก 206,850.00 463,906.45
ค่าจ้างบุคคลื่ภายนอก 30,038,132.57 3,535,407.00
ค่าใชิ้จ่ายในการเดินทาง - ในป็ระเทศึ 793,124.00 580,800.00
ค่าวัสดุสิ�นเป็ล่ื่อง 1,292,136.87 394,644.51
ค่าซั่อมแซัมบำารุงรักษา 59,910.58 104,233.52
ค่าธำรรมเน่ยมธำนาคาร 37,180.00 82,508.00
ค่าต่รวจสอบบัญชิ่ 530,000.00 530,000.00
ค่าโฆษณาแลื่ะส่�อป็ระชิาสัมพัีนธำ์ 164,913.75 223,165.62
ค่าใชิ้จ่ายอ่�น 1,877,379.58 281,587.74

รวม 67,375,665.71 29,526,851.78

18. หนี�สินและภาระผูกพื่ันของกองทุนฯ ประกอบด้์วย
18.1 ภาระผู่กพีันเก่�ยวกับสัญญาเชิ่าดำาเนินงาน

กองทนุฯ ได้ทำาสญัญาเชิา่อาคารชิั�น 13 เอแลื่ะบ ่กับบรษัิท เอส.พี.่อาคาร จำากัด โดยต้่องวางเงินมัดจำา
การเช่ิารวม 3 เด่อนเพ่ี�อเป็็นหลัื่กป็ระกันการเช่ิาจำานวน 3,358,080.00 บาท ม่เน่�อท่�เชิ่า 2,112 ต่ารางเมต่ร  
ม่กำาหนดเวลื่า 3 ปี็ นับตั่�งแต่่วันท่� 1 กันยายน 2562 แลื่ะสิ�นสุดวันท่� 31 สงิหาคม 2565 โดยจ่ายค่าเชิา่เด่อนลื่ะ 
559,680.00 บาท แลื่ะค่าบริการเด่อนลื่ะ 598,857.60 บาท (รวมภาษ่มูลื่ค่าเพีิ�ม) ณ วันท่� 30 กันยายน 2563 
กองทุนฯ ม่ภาระผู่กพีนัต่ามสญัญาดังกล่ื่าว ดังน่�

จ่ายชิำาระภายใน จำานวนเงิน (บาท)
 1 ปี็ 13,902,451.20
 2 ถึึง 5 ปี็ 12,743,913.60
 หลัื่งจาก 5 ปี็ -

26,646,364.80
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18.2 ภาระผู่กพีันเก่�ยวกับรายจ่ายป็ระเภททุน
18.2.1 ภาระผู่กพีนัต่ามสญัญาจ้างพีฒันาระบบฐานขอ้มูลื่ต้่นแบบการศึึกษา ณ วันท่� 30 กันยายน 2563 

กองทุนฯ ม่ภาระผู่กพีันท่�ต้่องจ่ายต่ามสัญญาจำานวน 0.44 ล้ื่านบาท
18.2.2 ภาระผู่กพีันต่ามสัญญาจ้างออกแบบแลื่ะจัดทำาระบบฐานข้อมูลื่ครูเพ่ี�อการใช้ิงานของ กสศึ.  

ณ วันท่� 30 กันยายน 2563 กองทุนฯ ม่ภาระผู่กพีันท่�ต้่องจ่ายต่ามสัญญาจำานวน 0.30 ล้ื่านบาท
18.2.3 ภาระผู่กพัีนต่ามสัญญาจ้างพีัฒนาเว็บไซัต์่โครงการครูรักษ์ถิึ�น ณ วันท่� 30 กันยายน 2563  

กองทุนฯ ม่ภาระผู่กพีันท่�ต้่องจ่ายต่ามสัญญาจำานวน 0.03 ล้ื่านบาท
18.2.4 ภาระผู่กพีันต่ามสัญญาจ้างพีัฒนาระบบงานความก้าวหน้าของโครงการพีัฒนาทักษะแรงงาน 

ณ วันท่� 30 กันยายน 2563 กองทุนฯ ม่ภาระผู่กพีันท่�ต้่องจ่ายต่ามสัญญาจำานวน 0.87 ล้ื่านบาท

19. การจัำด์ประเภทรายการในงบการเงิน

รายการบญัชิบ่างรายการในงบการเงินสำาหรบัปี็สิ�นสุดวันท่� 30 กันยายน 2562 ได้ม่การจัดป็ระเภทใหมเ่พี่�อให้
สอดคล้ื่องกับการจัดป็ระเภทรายการในปี็ปั็จจุบัน ซัึ�งไม่ม่ผ่ลื่กระทบต่่อผ่ลื่การดำาเนินงานทางการเงินสำาหรับปี็หร่อ

สว่นของทุน
บาท

ต่ามท่�รายงานไว้เดิม เพีิ�มขึ�น (ลื่ดลื่ง) ต่ามท่�รายงานใหม่
งบกระแสเงินสด์
กระแสเงินสด์จำากกิจำกรรมด์ำาเนินงาน

เจ้าหน่�อ่�นระยะสั�น 50,133,754.84 (7,195,442.95) 42,938,311.89
เงินสดรับจากดอกเบ่�ยรับ 7,083,923.84 (7,083,923.84) -

กระแสเงินสด์จำากกิจำกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซั่�อสินทรัพีย์ถึาวร (31,445,595.88) 2,898,913.55 (28,546,682.33)
เงินสดจ่ายซั่�อสินทรัพีย์ไม่ม่ตั่วต่น (32,200,789.00) 4,296,529.40 (27,904,259.60)
เงินสดรับจากดอกเบ่�ยรับ - 7,083,923.84 7,083,923.84
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ส่รุ่ปข่้อม่ลส่ำาคัญทุางกัาร่เงนิ

กสศึ. ได้รับจัดสรรงบป็ระมาณ ต่าม พี.ร.บ. งบป็ระมาณรายจ่ายป็ระจำาปี็งบป็ระมาณ พี.ศึ. 2563  
เพี่�อดำาเนินงานต่ามภารกิจจำานวน 5,496 ล้ื่านบาท แลื่ะม่เงินงบป็ระมาณจากแหล่ื่งอ่�นจำานวน  
419 ล้ื่านบาท รวมเป็็นงบป็ระมาณต่ามแผ่นป็ฏิิบติั่งานแลื่ะแผ่นการใช้ิเงินป็ระจำาปี็งบป็ระมาณ พี.ศึ. 2563 
จำานวน 5,915 ล้ื่านบาท

กัาร่เบิกัจา่ยงบปร่ะมาณ
ณ วันท่� 30 กันยายน 2563 กสศึ. ได้ดำาเนินงานผู่กพีันหร่อเบิกจ่ายงบป็ระมาณไป็แล้ื่ว จำานวน 

5,895 ล้ื่านบาท คิดเป็็นร้อยลื่ะ 99.66 ของงบป็ระมาณโดยรวม โดยม่ส่วนท่�เบิกจ่ายแล้ื่วร้อยลื่ะ 78  
ของงบป็ระมาณรวม ส่วนท่�ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหล่ื่�อมป็ีอ่ก 1,299 ล้ื่านบาท หร่อคิดเป็็นร้อยลื่ะ 22  
ของงบป็ระมาณรวม ซึั�งเป็็นงบป็ระมาณท่�ม่การผู่กพีันในรูป็โครงการท่�เบิกจ่ายต่ามงวดงาน ป็ระกอบกับ
จากสถึานการณ์การแพีรร่ะบาดของโควิด-19 ทำาให้ม่การเล่ื่�อนการเปิ็ดภาคเรย่นของสถึานศึึกษาทั�วป็ระเทศึ
ซัึ�งเป็็นภาค่หลัื่กสว่นใหญใ่นการดำาเนินงานของ กสศึ. สง่ผ่ลื่ให้ต้่องม่การป็รบัแผ่นเบกิจ่ายจากเดิม

นอกจากน่�ยังม่การป็รับขอบเขต่การป็ฏิิบัติ่งานแลื่ะกระบวนการทำางานให้สอดคล้ื่องกับสถึานการณ ์
อาทิ (1) การจัดป็ระชุิมในรูป็แบบออนไลื่น์ (2) การลื่งพี่�นท่�ติ่ดต่ามการดำาเนินโครงการ ซัึ�งได้ขอเล่ื่�อน 
การดำาเนินการไป็เป็็นปี็งบป็ระมาณ 2564 รวมถึึงการพิีจารณาโครงการท่�มุง่เน้นการดำาเนินงานท่�ม่คณุภาพี 
แลื่ะป็ระหยัด ซัึ�งทำาให้ม่เงินเหล่ื่อจ่ายแลื่ะได้นำาไป็รวมกับแผ่นป็ฏิิบัติ่งานฯ ในปี็งบป็ระมาณถัึดไป็  
โดยคาดว่าจะเบกิจ่ายแล้ื่วเสร็จภายในไต่รมาสท่� 2 ของปี็งบป็ระมาณ 2564

หน่วย 
(ล้านบาท)

เบิกจ่ำาย ผูกพื่ัน/ด์ำาเนินงาน 
แต่ยังไม่ได้์เบิกจ่ำาย

นำาไปปรบัรวมกับแผนปฏิิบัติงานฯ 
2564 เน่�องจำากเหล่อจ่ำาย

รวม

แผ่นป็ฏิิบัติ่งานฯ ปี็ 2563 4,616 1,279 20 5,915

ทุนุปร่ะเดิำม
มาต่รา 6(2) ของ พี.ร.บ. กสศึ. ระบุให้กองทุนป็ระกอบด้วยเงินท่�รัฐบาลื่จัดสรรให้เป็็นทุนป็ระเดิม 

จำานวน 1,000 ล้ื่านบาท ซัึ�ง กสศึ. ได้รับจัดสรรทุนป็ระเดิมดังกล่ื่าวในปี็ 2561 จำานวน 700 ล้ื่านบาท  
แลื่ะในปี็ 2563 อ่ก 300 ล้ื่านบาท โดย กสศึ. ได้รบัอนุมัติ่จากคณะกรรมการบริหาร กสศึ. ให้นำาทนุป็ระเดิม 
ไป็พีัฒนาระบบงานแลื่ะสำานักงาน จำานวน 96 ล้ื่านบาท สว่นท่�เหล่ื่อคณะกรรมการบริหาร กสศึ. เห็นชิอบ 
ในหลัื่กการให้ใช้ิทุนป็ระเดิมสำาหรับรักษาความมั�นคงทางการเงินของสำานักงาน มิให้นำาทุนป็ระเดิมออก
มาใชิ้จ่ายในรายการป็กติ่ต่ามแผ่นงาน เว้นแต่่กรณ่ฉุกเฉิน กสศึ. จึงได้บริหารจัดการ นำาไป็ลื่งทุนหา 
ผ่ลื่ป็ระโยชิน์ต่ามระเบ่ยบ กสศึ. ว่าด้วยหลัื่กเกณฑ์์ วิธำ่การ แลื่ะเง่�อนไขการลื่งทุนหาผ่ลื่ป็ระโยชิน์จาก
เงินแลื่ะทรัพีย์สินของกองทุน พี.ศึ. 2562 โดยม่รายลื่ะเอ่ยดการบริหารจัดการทุนป็ระเดิมต่ามภาพีท่�  9  
สดัสว่นการบรหิารจัดการทนุป็ระเดิม
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ภาพื่ที� 9 สัดส่วนการบริหารจัดการทุนประเดิม

เงนิฝากออมทรัพย์
หรือออมทรัพยพ์เิศษ

ใชไ้ปเพือ่พฒันาระบบงาน
และสํานักงาน พนัธบัตรรัฐบาล

8.0%

9.6%

82.4%

ร่ายไดำ้
ร้อยลื่ะ 99.23 ของรายได้รวม เป็็นเงินอุดหนุนจากภาครัฐท่� กสศึ. ได้รับต่าม พี.ร.บ. งบป็ระมาณ 

ป็ระจำาปี็งบป็ระมาณ พี.ศึ. 2563 เพี่�อการดำาเนินภารกิจหลัื่ก โดยในปี็ 2563 กสศึ. ยงัม่เงินได้จากการบริจาค 
ของภาคเอกชินแลื่ะป็ระชิาชินอ่ก 24 ล้ื่านบาท คิดเป็็นร้อยลื่ะ 0.43 ของรายได้รวม นอกจากน่� กสศึ. ยังม่ 
รายได้ส่วนอ่�นอ่กร้อยลื่ะ 0.34 ของรายได้รวม โดยส่วนใหญ่เป็็นผ่ลื่ต่อบแทนจากการลื่งทุนในทรัพีย์สิน
ของกองทุน ซัึ�งการดำาเนินงานทั�ง 2 ส่วน กสศึ. ยึดหลัื่กป็ฏิิบัติ่ต่ามระเบ่ยบว่าด้วยเงินหร่อทรัพีย์สินท่� 
ม่ผู้่บรจิาคให้กองทนุ พี.ศึ. 2562 แลื่ะระเบย่บว่าด้วยหลัื่กเกณฑ์์ วิธำก่าร แลื่ะเง่�อนไขการลื่งทนุหาป็ระโยชิน์
จากเงินแลื่ะทรัพีย์สินของกองทุน เพี่�อให้การได้มาแลื่ะใช้ิจ่ายเงินนอกงบป็ระมาณของ กสศึ. เป็็นไป็
อย่างม่ป็ระสิทธำภิาพี เหมาะสม โป็ร่งใส แลื่ะต่รวจสอบได้ โดยม่คณะอนุกรรมการท่�ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบรหิาร กสศึ. เป็็นผู้่กำากับดูแลื่

ประเภทรายได้์ จำำานวน (ล้านบาท) รอ้ยละของรายได้์รวม
เงินอุดหนุน ต่าม พี.ร.บ. งบป็ระมาณป็ระจำาปี็ฯ 5,496 99.23
เงินบริจาค 24 0.43
อ่�นๆ 17 0.34

คา่ใช้่จา่ย
ค่าใชิ้จ่ายหลัื่กของ กสศึ. กว่าร้อยลื่ะ 97.40 หร่อ 5,017 ล้ื่านบาท เป็็นค่าใช้ิจ่ายเพ่ี�อโครงการท่� 

ป็ฏิิบัติ่งานต่ามภารกิจ ซัึ�งป็ระกอบด้วยเงินอุดหนุนโครงการไป็ยังกลุ่ื่มเป้็าหมายหลัื่กของ กสศึ. ถึึง 
ร้อยลื่ะ 93.15 ของค่าใชิ้จ่ายรวมทั�งหมด แลื่ะคิดเป็็นค่าบริหารจัดการโครงการร้อยลื่ะ 4.26 ของ 
ค่าใชิ้จ่ายรวม ส่วนท่�เหล่ื่อเป็็นค่าใชิ้จ่ายบุคลื่ากรของ กสศึ. ร้อยลื่ะ 0.93 แลื่ะค่าใชิ้จ่ายในการดำาเนินงาน 
ของกองทุน เชิ่น ค่าเชิ่าอาคาร ค่าสาธำารณูป็โภค เป็็นต้่น อ่กร้อยลื่ะ 1.67 ของค่าใช้ิจ่ายทั�งหมด 
ในปี็งบป็ระมาณ พี.ศึ. 2563

ประเภทค่าใช้จ่ำาย จำำานวน (ล้านบาท) รอ้ยละของค่าใช้จ่ำายรวม
ค่าใชิ้จ่ายโครงการ 5,017 97.40

เงินอุดหนุนโครงการ 4,798 93.15
บริหารโครงการ 219 4.26

ค่าใชิ้จ่ายบุคลื่ากร 48 0.93
ค่าใชิ้จ่ายในการดำาเนินงาน 
(รวมค่าเส่�อมราคาแลื่ะค่าตั่ดจำาหน่าย) 86 1.67
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กัาร่กัำากับัดำแ่ลโคร่งกัาร่

กสศึ. ต่ระหนักด่ถึึงหลัื่กธำรรมาภิบาลื่ต่ามพีระราชิบัญญัติ่กองทุนเพ่ี�อความเสมอภาคทางการศึึกษา  
พี.ศึ. 2561 การดำาเนินงานโครงการต่่าง ๆ จึงต้่องเป็็นไป็ต่ามหลัื่กการบริหารกิจการบ้านเม่องท่�ด่  
เพี่�อป็ระโยชิน์สูงสุดในการดำาเนินการเพี่�อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึึกษาแลื่ะม่มาต่รการป้็องกัน 
การทุจริต่ท่�เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหาร กสศึ. ได้กำาหนดนโยบายธำรรมาภิบาลื่ (Governance 
Policy) ท่�ชิัดเจน ออกระเบ่ยบว่าด้วยการจัดสรรเงินท่�สอดคล้ื่องต่ามลัื่กษณะภารกิจ รวมถึึงกำาหนดกลื่ไก
สนับสนุน ให้กระบวนการกำากับดแูลื่ม่ป็ระสทิธำภิาพี ได้แก่

1. ม่ ระเบยีบวาระประจำำาของคณะกรรมการ เพี่�อติ่ดต่ามผ่ลื่การดำาเนินงานโครงการขนาดใหญ ่
อยา่งสมำาเสมอ

2. ม่ คณะอนุกรรมการด้์านธิรรมาภิบาล เพ่ี�อให้คำาแนะนำาสำานักงานเก่�ยวกับระบบธำรรมาภิบาลื่ 
ของโครงการต่่าง ๆ ในภาพีรวม

3. ม่ คณะอนุกรรมการกำากับทิศึทางโครงการขนาด์ใหญ่ เพี่�อติ่ดต่ามความก้าวหน้าแลื่ะให้คำา
ป็รกึษาในการดำาเนินโครงการอยา่งใกล้ื่ชิดิ

4. ม่ หลักเกณฑ์์การตรวจำสอบข้อมลูเพื่่�อชว่ยเหล่อกลุ่มเปา้หมาย เพี่�อให้ม่ขั�นต่อนรดักมุ เหมาะสม  
น่าเชิ่�อถ่ึอ แลื่ะป้็องกันการทุจริต่ได้ ต่ามระเบ่ยบ กสศึ. ว่าด้วยหลัื่กเกณฑ์์ในการต่รวจสอบข้อมูลื่แลื่ะ
การชิ่วยเหล่ื่อเด็กป็ฐมวัย เด็กแลื่ะเยาวชินซึั�งขาดแคลื่นทุนทรัพีย์หร่อด้อยโอกาส ผู้่ขาดแคลื่นทุนทรัพีย ์ 
ผู้่ด้อยโอกาส ครอบครัวท่�ขาดแคลื่นทุนทรัพีย์ แลื่ะครู พี.ศึ. 2561 เพี่�อให้ กสศึ. ต่รวจสอบกลุ่ื่มเป็้าหมาย
ได้ว่าเป้็าหมายม่ตั่วต่นจริง ไม่รับความช่ิวยเหล่ื่อซัำาซั้อน ทำาให้ กสศึ. สามารถึติ่ดต่ามผ่ลื่การดำาเนินงานได้ 
อยา่งม่ป็ระสทิธำภิาพีแลื่ะลื่ดความเส่�ยงในการดำาเนินงานของ กสศึ.

5. ม่ หลักเกณฑ์์และกระบวนการจัำด์สรรเงินอุด์หนุนโด์ยยึด์หลักธิรรมาภิบาล ต่ามระเบ่ยบ กสศึ.  
ว่าด้วยหลัื่กเกณฑ์์ เง่�อนไข แลื่ะลื่ำาดับความสำาคัญในการจัดสรรเงินกองทุน พี.ศึ. 2561 เพี่�อให้ กสศึ. 
จัดสรรเงินกองทนุต่ามเจต่นารมณแ์ลื่ะวัต่ถุึป็ระสงค์ในการจัดตั่�งกองทนุได้อยา่งม่ป็ระสทิธำภิาพี ม่คุณภาพี  
แลื่ะทั�วถึึง  แลื่ะม่การกำากับดแูลื่ท่�เหมาะสม ดังน่�
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ก่อนอนุมติัโครงการ
(1) โครงการท่�จะได้รบัการจัดสรรเงินต้่องสอดคล้ื่องกับแผ่นการดำาเนินงานของ กสศึ. ม่ความเป็็นไป็

ได้ในทางป็ฏิิบติั่ ม่กระบวนการท่�ชิดัเจน แลื่ะม่ความคุ้มค่า เป็็นต้่น
(2) ภาค่รว่มดำาเนินงานต้่องม่ภารกิจสอดคล้ื่องกับ กสศึ. ม่ผู้่บรหิารเขา้ใจงานแลื่ะม่ระบบการเงินท่�ด่ 

แลื่ะกรณห่นว่ยงานภาคเอกชิน หรอ่ภาคป็ระชิาสังคม ต้่องขึ�นทะเบ่ยนกับ กสศึ.  
(3) โครงการต้่องผ่่านการพีิจารณา 2 ขั�นต่อน ค่อ ขั�นต่อนกลัื่�นกรองทางวิชิาการโดยผู้่ทรงคุณวุฒ ิ 

ซัึ�งต้่องใชิผู้้่ทรงคณุวุฒ ิ1-7 คน โดยต้่องม่การป็ระชุิมกันในกรณโ่ครงการขนาดใหญ ่แลื่ะขั�นต่อนการอนุมัติ่ 
โดยกรณโ่ครงการงบป็ระมาณ 20 ล้ื่านบาทขึ�นไป็ให้คณะกรรมการพีจิารณาอนุมัติ่ สว่นโครงการท่�ม่วงเงิน
งบป็ระมาณน้อยกว่าให้ผู้่จัดการพีจิารณาอนุมัติ่แล้ื่วรายงานต่่อคณะกรรมการ

หลังอนุมติัโครงการ
สำานักงานจัดทำาสัญญากับภาค่ร่วมดำาเนินงาน โดยกำาหนดให้คู่สัญญาต้่องป็ฏิิบัติ่ต่ามเง่�อนไขการ

ดำาเนินงาน โดยใชิ้เคร่�องม่อแลื่ะชิ่องทางเพี่�อให้ม่การรายงานแลื่ะกำากับติ่ดต่ามโครงการในรูป็แบบต่่าง ๆ
ได้แก่ 

(1) การกำาหนดงวดงาน-งวดเงินท่�เหมาะสมกับแผ่นงานโครงการ
(2) การให้คู่สญัญารายงานความก้าวหน้าโครงการเป็็นระยะ ๆ 
(3) การต่รวจรบัมอบงานต่ามรูป็แบบแลื่ะวิธำก่ารท่�กำาหนดในโครงการอยา่งชิดัเจน
(4) การสุ่มตั่วอย่างเพ่ี�อโครงการทุกป็ระเภทแลื่ะขนาด เพ่ี�อติ่ดต่ามกำากับดูแลื่ให้โครงการ 

ดำาเนินไป็อยา่งม่ป็ระสทิธำภิาพี 
(5) การต่รวจสอบโดยผู้่สอบบัญช่ิรับอนุญาต่สำาหรับทุกงวดท่�ม่การเบิกจ่ายเงินตั่�งแต่่ 5 แสนบาท 

ขึ�นไป็ 
(6) โครงการขนาดใหญ่ (เกินกว่า 20 ล้ื่านบาท) ต้่องรายงานความก้าวหน้าต่่อคณะกรรมการ 

อยา่งน้อยทุก 6 เด่อน 

6. ม่ คู่มอ่/แนวทางปฏิิบติั และเทคโนโลยสีารสนเทศึ เพี่�อกำาหนดรายลื่ะเอ่ยดขั�นต่อนการทำางาน 
ให้ม่ความชัิดเจน ลื่ดความผิ่ดพีลื่าดแลื่ะป้็องกันการทุจริต่ สำาหรับผู้่ป็ฏิิบัติ่งานสำานักงาน กสศึ. ภาค่ 
ร่วมดำาเนินงาน แลื่ะผู้่เก่�ยวข้องใชิ้ในการป็ฏิิบัติ่งาน ตั่วอย่างท่�สำาคัญได้แก่ การจัดสรรเงินอุดหนุนแก่
นักเร่ยนยากจนพีิเศึษ ซัึ�งใชิ้ระบบเทคโนโลื่ย่ CCT ในการคัดกรองกลุ่ื่มเป้็าหมาย โดยม่การดำาเนินงาน  
6 ขั�นต่อนท่�ม่การออกแบบท่�รัดกุมโดยอาศัึยการใช้ิเทคโนโลื่ย่สารสนเทศึแลื่ะข้อมูลื่เชิิงป็ระจักษ์ 
ในการกำากับติ่ดต่ามความโป็รง่ใส รวมทั�งป็ระสทิธำภิาพีแลื่ะคุณภาพีการดำาเนินการคัดกรองนักเรย่นยากจน
พีิเศึษของครูแลื่ะสถึานศึึกษา แลื่ะผู้่เก่�ยวข้องยังสามารถึใช้ิระบบ iSEE สำาหรับดูข้อมูลื่รายงานแบบ  
real time ท่�ชิว่ยให้ผู้่เก่�ยวขอ้งม่สว่นรว่มในกระบวนการมากขึ�น
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ร่ายนาม
คณะกัร่ร่มกัาร่บริ่หาร่

นายปร่ะส่าร่ ไต่ร่รั่ต่น์วร่กุัล
ป็ระธำานกรรมการ

นางส่าววลยัรั่ต่น์ ศรี่อรุ่ณ
รองป็ระธำานกรรมการ

ร่ศ.ดำาร่ณี อุทุยัรั่ต่นกัจิ
กรรมการผู้่ทรงคณุวุฒิ

ภาคป็ระชิาสังคม

นายจเดำจ็ ธ์ร่ร่มธั์ช่อารี่
กรรมการผู้่ทรงคุณวุฒิ

ภาคป็ระชิาสังคม

ร่ศ.ปัทุมาวดำ ีโพช่นุกัล่
กรรมการผู้่ทรงคุณวุฒิ

ภาควิชิาการ

ผศ.ปารี่ณา ศรี่วนิช่ย์
กรรมการผู้่ทรงคณุวุฒิ

ด้านกฎหมาย
ภาควิชิาการ

นายภทัุร่ะ คำาพิทุกััษ์
กรรมการผู้่ทรงคณุวุฒิ

ภาคเอกชิน

นายช่าล ีจนัทุนยิ�งยง
กรรมการผู้่ทรงคุณวุฒิ

ภาคเอกชิน

ปร่ะธ์านกัร่ร่มกัาร่และกัร่ร่มกัาร่ผ่ทุ้ร่งคณุวฒุิ
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นายสุ่ภทัุร่ จำาปาทุอง
ป็ลัื่ดกระทรวงศึึกษาธำกิาร

นายอมัพร่ พินะส่า
เลื่ขาธำกิารคณะกรรมการ

การศึึกษาขั�นพี่�นฐาน
กระทรวงศึึกษาธำกิาร

นพ.เกัยีร่ต่ภิม่ ิวงศ์ร่จติ่
ป็ลัื่ดกระทรวงสาธำารณสุข

นางส่าวส่ร่าญภทัุร่ อนุมตั่ริ่าช่กิัจ
อธำบิด่กรมสง่เสรมิแลื่ะ

พีฒันาคณุภาพีชิวิ่ต่คนพิีการ

นายภ่มิศักัดำิ� อรั่ญญาเกัษมสุ่ข่
อธำบิด่กรมบญัชิก่ลื่าง

นายปร่ะยร่่ รั่ต่นเส่นีย์
อธำบิด่กรมสง่เสรมิ

การป็กครองท้องถิึ�น

นางสุ่ภชั่ช่า สุ่ทุธิ์พล
อธำบิด่กรมกิจการ
เด็กแลื่ะเยาวชิน

นายเดำช่าภวิฒัน์ ณ ส่งข่ลา
ผู้่อำานวยการ

สำานักงบป็ระมาณ

นายสุ่ภกัร่ บัวส่าย
ผู้่จัดการ กองทนุเพ่ี�อ

ความเสมอภาคทางการศึึกษา

กัร่ร่มกัาร่โดำยต่ำาแหน่ง

ผั่งโครงสร้าง กสศึ. 
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ร่ายนามทุี�ปรึ่กัษา
และคณะอนุกัร่ร่มกัาร่

ทุี�ปรึ่กัษาข่องคณะกัร่ร่มกัาร่  
ให้คำาป็รกึษา ข้อคิดเห็นแลื่ะข้อเสนอแนะ 
แก่คณะกรรมการบริหาร กสศึ.

• นายกฤษณพีงศ์ึ ก่รติ่กร
• ศึาสต่ราภิชิานไกรฤทธำิ� บุณยเก่ยรติ่
• ศึาสต่ราจารยนั์กสิทธำ ์คูวัฒนาชิยั
• ศึาสต่ราจารยวิ์จารณ ์พีานิชิ
• ศึาสต่ราจารยส์มพีงษ์  จิต่ระดับ

คณะกัร่ร่มกัาร่ต่ร่วจส่อบภายใน 
ต่รวจสอบภายในเพี่�อรายงานผ่ลื่การ 
ต่รวจสอบโดยต่รงต่่อคณะกรรมการ

• ผู้่แทนกระทรวงการคลัื่ง
• ผู้่แทนสำานักงบป็ระมาณ
• นายชิาล่ื่ จันทนยิ�งยง

ป็ระธำานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะอนุกัร่ร่มกัาร่ด้ำานกัาร่เงนิและงบปร่ะมาณ
(1) ให้คำาแนะนำาแก่สำานักงานเก่�ยวกับ 

แนวทางการดำาเนินงานด้านการเงิน 
แลื่ะงบป็ระมาณของ กสศึ. รวมถึึง 
แนวทางการได้มาแลื่ะการบริหาร 
จัดการซัึ�งเงินแลื่ะทรพัียส์นิของ กสศึ.  
ต่ามมาต่รา 6 แห่งพีระราชิบัญญัติ่ 
กองทุนเพี่� อความเสมอภาคทาง 
การศึึกษา พี.ศึ. 2561

(2) ให้ความเห็นหร่อคำาป็รึกษาด้าน 
การเงินแลื่ะงบป็ระมาณแก่คณะ
กรรมการแลื่ะสำานักงาน

• นางสาววลัื่ยรัต่น์ ศึร่อรุณ
• นายบุญเลิื่ศึ เลิื่ศึเมธำากลุื่
• นางกรรณกิาร์ งามโสภ่
• นายรงัสรรค์ มณเ่ล็ื่ก
• นายวรชัิญ์ เพีชิรรว่ง

ป็ระธำานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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คณะอนุกัร่ร่มกัาร่ด้ำานธ์ร่ร่มาภิบาล 
(1) ศึึกษาแลื่ะจัดทำาร่างป็ระกาศึ คำาสั�ง  

ข้อกำาหนดต่่าง ๆ เก่�ยวกับกรอบ 
ธำรรมาภิบาลื่องค์กรท่�สอดคล้ื่อง 
กับหลื่ักการบรหิารกิจการบา้นเมอ่ง 
ท่�ด่เพี่�อเสนอคณะกรรมการ

(2) ให้คำาป็รึกษา ข้อเสนอแนะด้าน 
ธำรรมาภิบาลื่แก่คณะกรรมการ

• นายชิาล่ื่ จันทนยิ�งยง
• นางวรชัิญา ศึรม่าจันทร์
• นางศิึษฏิศึร่ นาคะศิึริ

ป็ระธำานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

คณะอนุกัร่ร่มกัาร่ดำา้นกัาร่บริ่หาร่งานบุคคล 
(1) ให้คำาแนะนำาแก่สำานักงาน เก่�ยวกับ

แนวทางการดำาเนินงานด้านการ
บรหิารงานบุคคลื่ของสำานักงาน

(2) ให้ความเห็นชิอบการจัดทำาแผ่น
แม่บทหร่อแผ่นกลื่ยุทธำ์การบริหาร
งานบุคคลื่ของสำานักงาน แลื่ะการ
พีิจารณาแผ่นอัต่รากำาลัื่งพีนักงาน
แลื่ะลูื่กจ้างให้สอดคล้ื่องกับภารกิจ
ของสำานักงาน

(3) ให้ความเห็นหร่อคำาป็รึกษาด้าน 
การบริหารงานบุคคลื่ของสำานักงาน
แก่คณะกรรมการ

• รองศึาสต่ราจารยปั์็ทมาวด่ โพีชินุกลูื่
• นางสาวนวลื่อนันต์่ ตั่นติ่เกตุ่
• นายวิศึรุต่ รกัษ์นภาพีงศ์ึ

ป็ระธำานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

คณะอนุกัร่ร่มกัาร่ดำา้นนโยบายข่อ้มล่ข่า่วส่าร่ส่าธ์าร่ณะ
พีิจารณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
เก่�ยวกับการดำาเนินงานด้านข้อมูลื่ 
ข่าวสารสาธำารณะของ กสศึ. แลื่ะ 
ให้คำาป็รึกษาด้านการเผ่ยแพีร่ข้อมูลื่
ขา่วสารสาธำารณะแก่คณะกรรมการ

• นายภัทระ คำาพีทัิกษ์
• ศึาสต่ราจารยส์มพีงษ์ จิต่ระดับ
• ศึาสต่ราภิชิานไกรฤทธำิ� บุณยเก่ยรติ่
• นายจเด็จ ธำรรมธำชัิอาร่

ป็ระธำานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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คณะอนุกัร่ร่มกัาร่ดำ้านกัฎหมาย
(1) พิี จ า ร ณ า ใ ห้ ข้ อ คิ ด เ ห็ น แ ลื่ ะ ข้ อ

เสนอแนะในการจัดทำาร่างระเบ่ยบ 
ป็ระกาศึ หลัื่กเกณฑ์์ แลื่ะเอกสาร
ทางกฎหมายอ่�น ๆ ให้เป็็นไป็ต่ามท่� 
พีระราชิบัญญัติ่กองทุนเพี่� อความ 
เสมอภาคทางการศึึกษา พี.ศึ. 2561  
หรอ่กฎหมายอ่�นใดกำาหนดให้ม่

(2) ให้ความคิดเห็นหร่อคำาป็รึกษาด้าน
กฎหมายแก่คณะกรรมการแลื่ะ
สำานักงาน

• ผู้่ชิว่ยศึาสต่ราจารย์ป็าร่ณา  ศึร่วนิชิย์
• นายนพีดลื่  เภร่ฤกษ์
• นายนพีพีร  สวุรรณรุจิ

ป็ระธำานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

คณะอนุกัร่ร่มกัาร่บริ่หาร่จัดำกัาร่เงนิหรื่อทุรั่พยสิ์่นทุี�มผี่บ้ริ่จาคให้กัองทุนุ
กำากับดูแลื่การใช้ิเงินแลื่ะทรัพีย์สิน
บ ริ จ า ค ใ ห้ เ ป็็ น ไ ป็ อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม  
โป็ร่งใส ม่ป็ระสิทธำิภาพี สอดคล้ื่องกับ
วัต่ถึุป็ระสงค์แลื่ะแนวทางการดำาเนิน
งานของกองทุน รวมถึึงกำาหนดแนวทาง
ในการรับเงินบริจาคแลื่ะการใช้ิจ่าย 
เงินบรจิาค

• ศึาสต่ราภิชิานไกรฤทธำิ� บุณยเก่ยรติ่
• นายจเด็จ ธำรรมธำชัิอาร่
• นายนพีพีร สุวรรณรุจิ
• นายขจร ธำนะแพีสย์

ป็ระธำานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

คณะอนุกัร่ร่มกัาร่กัำากับัดำแ่ลกัาร่ลงทุนุหาผลปร่ะโยช่น์จากัเงนิและทุรั่พยสิ์่น 
ข่องกัองทุนุ
ให้แนวทางแลื่ะคำาแนะนำาในการเสนอ
แผ่นการลื่งทุน  กำากับดูแลื่ให้การลื่งทุน
หาผ่ลื่ป็ระโยชิน์จากเงินแลื่ะทรัพีย์สินของ 
กสศึ. เป็็นไป็ด้วยความรอบคอบ รัดกุม 
แลื่ะม่ป็ระสทิธำภิาพี

• นางผ่่องเพีญ็ เร่องว่รยุทธำ
• นายจเด็จ ธำรรมธำชัิอาร่
• ผู้่แทนกระทรวงการคลัื่ง

ป็ระธำานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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นายภทัุร่ะ คำาพิทุกััษ์
ป็ระธำานคณะทำางาน

ศ.ส่มพงษ์  จติ่ร่ะดำบั 
คณะทำางาน

ร่ศ.ดำาร่ณี อุทุยัรั่ต่นกัจิ
คณะทำางาน

ร่ายนามคณะทุำางาน 
จดัำทุำาร่ายงานปร่ะจำาปี
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ภาพีทั�งหมดในรายงานฉบบัน่�ได้รบัอนุญาต่จากเจ้าของภาพีเร่ยบร้อยแล้ื่ว



ข่อข่อบคณุภาคเีครื่อข่า่ย

ถา้ลมหายใจของ กสศ. คือ โอกาสทางการศึกษาของเด็กและผูด้อ้ยโอกาส
แลว้พื่ลงัของเราคือ สิ�งใด

ค�าตอบคอื ภาคผีูม้หัีวใจเดยีวกนั
ทกุความส�าเร็จจะเกดิขึ�นไมไ่ดเ้ลยถา้ไมม่ภีาคทีกุฝ่า่ย

ในทุกเส้นทางการทำางาน กสศึ. ต่ระหนักถึึงความพียายามอย่างแรงกล้ื่าของครูทั�งในระบบแลื่ะ 
นอกระบบหลื่ายแสนคน อาจารย์จากสถึาบันการศึึกษา  เคร่อข่ายพี่�นท่�  จังหวัดแลื่ะท้องถิึ�น   
หนว่ยพีฒันาอาชิพ่ี อาสาสมัครการศึึกษา  ผู้่ทรงคณุวุฒ ิ นักวิชิาการ  ภาคเอกชิน  ภาคป็ระชิาสงัคม  
ส่�อมวลื่ชิน  แลื่ะทุกฝ่่าย ท่�ร่วมเส่ยสลื่ะเวลื่า แรงกายแลื่ะใจ วันแล้ื่ววันเล่ื่า ด้วยความเช่ิ�อมั�นว่า  
ทกุเสน้ทางท่�รว่มไป็กับเรา ค่อทางซัึ�งมุง่ไป็สูก่ารสร้างโอกาสทางการศึึกษาท่�เสมอภาคในสงัคมไทย  

ประช่าช่นและภาคเีครือขา่ยทกุภาคส่วน 
คอื หัวใจส�าคญัของการเกิดขึ�นและการขับเคลื�อนของ กสศ.

กสศ. จึงตระหนักถงึความส�าคัญและคณุ์ค่า
ของภารกจิที� กสศ. และภาคีเครือขา่ยทกุภาคส่วนมร่ีวมกนั

ทุกเม็ดเงินในทุกการทำางานจึงต้่องมั�นใจอย่างท่�สุดว่าจะสร้างป็ระโยชิน์ได้อย่างแท้จริง เพีราะ 
ในทุกวินาท่ ค่อชิ่วงเวลื่าท่�เด็ก ๆ ของเรากำาลัื่งเผ่ชิิญกับความยากลื่ำาบาก ต้่องใชิ้ความพียายาม 
อยา่งมากท่�จะม่โอกาสได้เล่ื่าเรย่นอยา่งเต็่มศัึกยภาพี ในขณะท่�ช่ิวิต่ก็แสนเป็ราะบางเหล่ื่อเกินท่�จะ
หลุื่ดออกนอกระบบการศึึกษาได้ทกุเวลื่า

แน่นอนว่า ไม่ม่ยาวิเศึษขนานใดท่�จะทำาให้ปั็ญหาความเหล่ื่�อมลื่ำาทางการศึึกษาหายไป็จาก
ป็ระเทศึไทยได้ในพีริบต่า แต่่การม่อยู่ของ กสศึ. นั�นจักต้่องคุ้มค่าแลื่ะม่ความหมายไม่สูญเป็ล่ื่า  
เราจะทุ่มเทอยา่งเต็่มท่�ในทกุโอกาส กสศึ. ขอขอบคุณความเช่ิ�อมั�นแลื่ะพีลัื่งสนับสนุน แลื่ะขอโทษ 
ภาค่ทุกท่านจากหัวใจในความผิ่ดพีลื่าดหร่อความไม่เข้าใจท่�อาจเกิดขึ�นระหว่างทาง เราพีร้อม 
น้อมรับทุกความคิดเห็นแลื่ะข้อเสนอแนะอันม่คุณค่าจากทุกภาคส่วนเพ่ี�อป็รับป็รุงงานให้ด่ยิ�งขึ�น 
ในทกุวัน
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