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หลักการของ กสศ. 
กสศ. ดําเนินงานโดยยึดมัน่ในหลักการสําคัญดังตอไปนี้ 

 โอกาสทางการศึกษาและเรียนรูคือสินทรัพย เปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งยวดของประชาชนทุกคน อันจะสงผล
สืบเนื่องในระยะยาวตอความเปนอยูที่ดี เศรษฐานะ คุณคาความเปนมนุษย ตลอดจนเปนคุณภาพมนุษยที่มี
ศักยภาพในการรวมพัฒนาประเทศไดอยางม่ันใจและยั่งยืน 

 ทุกภาคสวนควรพิจารณาวา การศึกษาและพัฒนา มิใชเปนภาระคาใชจาย ที่อาจตองถูกจํากัดตัดทอนได
โดยงาย แต เปนการลงทุนเพื่ออนาคตที่จําเปนตองทํา เพ่ือผลที่คุมคาและยั่งยืน อันรวมถึงผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ ในทายท่ีสุด  

 กสศ. ใชความรูนํา เพ่ือคิดคํานวณความคุมคาในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรูแก
กลุมเปาหมาย ในรูปแบบการชวยเหลือ ทุนอุดหนุน และกิจกรรมผานหนวยงานตางๆ 

 “มากกวาทุนคือโอกาส” คือถอยคําที่ผูไดรับการเงินชวยเหลือและทุนอุดหนุนจาก กสศ. พึงนึกถึงเสมอ 

 กสศ. มุงสรางเสริม ระบบนิเวศท่ีเอ้ืออํานวย ตอการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา ตั้งแตการสงเสริมการ
เริ่มตนวัยที่ดีของเด็ก สนับสนุนครูผูมีจิตวิญญาณความเปนครู อุดหนุนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา จนถึง
การเสนอแนะนโยบายเพ่ือประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร 

 กสศ. เปนหนึ่งในองคาพยพในกลไกการขับเคลื่อนการลดความเหลื่อมล้ําและการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ 
ที่จะบรรลุผลสําเร็จได ทุกภาคสวน ตองมุงม่ันดําเนินงานเชื่อมโยงกันอยางตอเนื่อง 

 ในการทํางานรวมกัน หุนสวนภาคีและ กสศ. ตางเขาใจ เคารพและยึดถือ หลักธรรมาภิบาล พันธสัญญา
ระหวางกัน ความโปรงใส และผลประโยชนสาธารณะ เปนท่ีตั้ง 

 การสนับสนุนในลักษณะสงเสริมใหพ้ืนที่ ทองถิ่นรับเปนเจาภาพ และให จังหวัดเห็นความสําคัญ เปนกุญแจ
ไขไปสูการพัฒนาความเสมอภาคและคุณภาพการเรียนรู 

 กสศ. ตระหนักวาการสรางความเสมอเสมอภาคทางการศึกษา มีลักษณะพลวัต หรือการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และจะจัด ลําดับความสําคัญ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานใหสอดคลองกับ
บริบทอยางสมํ่าเสมอ 
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กสศ. กับการดําเนินงานที่แตกตางและสรางสรรค 
 

กสศ. ตองรับภารกิจดานการศึกษาที่ทาทายอยางยิ่ง
ของประเทศไทยในตามนโยบายตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญในการลดความเหลื่อมล้ําและสรางความ
เสมอภาคทางการศึกษาใหเกิดขึ้น ซึ่งจะเปนจริงไดก็
ดวยการสรางเสริมระบบการบริหารจัดการในวงกวาง 
กสศ. เปนกองทุนเดียวที่จัดตั้ งขึ้นบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ มีวัตถุประสงคโดยเฉพาะ คือ มุงเนนการ
ชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย ลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา และสงเสริมพัฒนาครู  
สรางความเสมอภาคทางการศึกษาดวยการจัดสรร
เงินทุนตามความจําเปนรายบุคคล  
กสศ. มุงลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาของชาติโดย
การสนับสนุนคาใชจายตรงตามความตองการของ
กลุมเปาหมายเปนรายบุคคลเพ่ือใหเด็กเยาวชนผูขาด
แคลนทุนทรัพยทุกคนสามารถบรรลุเปาหมายทาง
การศึกษาไดตามความถนัด 
ปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา 
เดิมการจัดสรรงบประมาณมักจัดความสําคัญของการ
สรางความเสมอภาคทางการศึกษาในลําดับทายๆ จน
กลาวกันวาเปนเงิน “50 สตางคสุดทาย” (จาก 100 
บาท) การจัดตั้ง กสศ. ขึ้นเปนความพยายามในการ
เปลี่ยนหลักคิดใหมเปนการใหความสําคัญกับการลด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเปนลําดับแรกและมี
จํานวนมากขึ้นเปน “5 บาทแรก” (จาก 100 บาท) โดย

คิดคํานวณไดวา หากรัฐใชงบประมาณรอยละ 5 ของ
งบประมาณแผนดินดานการศึกษา ผาน กสศ.  ก็จะ
เปนหลักประกันไดวาความเสมอภาคทางการศึกษา
สําหรับเด็กเยาวชนผูขาดแคลนทุนทรัพยจะบรรลุเปน
ความจริงได  
สนับสนุนชวยเหลือกลุมเปาหมายใหมที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดใหรัฐจัดการศึกษาใหเพิ่มเติม 2.3 ลานคน  
หรือรอยละ 56 ของจํานวนผูรับประโยชนทั้งหมด ซึ่ง
ไดแก เด็กเล็ก เด็กกอนวัยเรียน และเยาวชนผูขาด
แคลนทุนทรัพย ที่รัฐตองจัดการศึกษาใหโดยไมเก็บ
คาใชจาย รวมทั้งเด็กเยาวชนที่ยังเขาไมถึงระบบ
การศึกษา และครูอาจารยท่ีดูแลกลุมเปาหมายเหลานี ้
 
สงเสริมการใหเพื่อการศึกษา  

ผูบริจาคทรัพยสินเขา กสศ. ไดรับประโยชนในการ
ลดหยอนภาษี  

บริหารงานโดยเนนความโปรงใสและธรรมาภิบาล  

มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการประเมินผล 
คณะกรรมการตรวจสอบภายในและภายนอกที่เปน
อิสระ รวมทั้งตองจัดทํารายงานตอคณะรัฐมนตรี  
รัฐสภา เปนประจําทุกป และตองเผยแพรขอมูลตอ
ประชาชนอยูเสมอ   
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กสศ. ’66 - สรุปรวบยอด 

วิสัยทัศน 
“เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาส ทุกคน 

มีโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ” 

พันธกิจ 
สรางเสริมการจัดการเชิงระบบเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา โดย (1) การลงทุนที่ใชความรูนําเพื่อ

ชวยเหลือและสรางคุณคาเพ่ิมแกกลุมเปาหมาย (2) การระดมการมีสวนรวมอยางสรางสรรคจากทุกภาคสวน 
และ (3) การเสนอแนะมาตรการเพ่ือสรางความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย 

เปาประสงค 
1 

ผูดอยโอกาสไดรับการชวยเหลือ
และมีโอกาสในการศึกษาพัฒนา

ตามศักยภาพ 

 
2  

ครูและหนวยจัดการเรียนรู 
ทั้งในและนอกระบบไดรับการ

พัฒนาคุณภาพทั่วถึง 

 
3 

ภาครัฐและสังคมมีแนวทางในการ
สรางความเสมอภาคทาง
การศึกษาที่ไดผลยิ่งขึ้น 

จุดเนนสําคัญ 
1 

สรางความมั่นใจในการบริการแก
กลุมเปาหมาย 

 
2  

สรางความมั่นใจในการทํางาน
รวมกันของหุนสวนภาคีและ กสศ. 

 
3 

สรางความมั่นใจในการจัดสรร
ทรัพยากรของรัฐ 

ยุทธศาสตร 
1 

สรางความม่ันใจในศักยภาพและ
ประสิทธิภาพหนวยบริการ 

 
3 

เสริมสรางระบบธรรมาภิบาลในการ
ทํางานรวมกับภาคี 

 
6 

พัฒนาองคความรูเพื่อการจัดการเชิง
ระบบเพื่อความเสมอภาคทาง

การศึกษา ที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2 

กระตุนการใหทุนการศึกษาที่สอดคลอง
กับเปาหมายประเทศ   

4 
สรางความเขมแข็งใหจังหวัดมีกลไก
ความพรอมในการสรางความเสมอ

ภาคทางการศึกษา 

7 
กระตุนใหทุกภาคสวนรวมสรางสังคม
แหงโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศึกษา 

 5 
ยกระดับความสามารถในการพัฒนาครู 

ทั้งในและนอกระบบ 
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ความสําคัญและภารกิจ - กสศ. ’66  
ความสําคัญ 

ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเปนอุปสรรคสําคัญที่ฉุดรั้งการพัฒนาคน ซึ่งประเทศไทยไดพยายามแกไขมาโดย
ตลอด จนปรากฏเปนเจตนารมณในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 วาความไมเทาเทียมกันทาง
การศึกษา ไมวาจะมาจากคุณภาพหรือมาตรฐานของสถานศึกษา คุณภาพหรือประสิทธิภาพของครู หรือฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม สามารถจะบรรเทาไดดวยการจัดตั้งใหกองทุนขึ้นเพ่ือใชในการชวยเหลือผูขาดแคลน
ทุนทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา และเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดย
ใหการบริหารจัดการกองทุนเปนอิสระ 

พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งไดประกาศใชบังคับนับแตวันที่ 14 
พฤษภาคม 2561 จะเปนกฎหมายหลักของรัฐในการดําเนินการเพ่ือสรางระบบและกลไกในการสรางความ
เสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุน และสํานักงานกองทุน จะไดพัฒนาและขับเคลื่อน 
โดยระดมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่เก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพตอไป  

แผนที่เดินทาง 

ระยะเริ่มตน (2561-2566) แผนที่เดินทาง (Roadmap) ของภารกิจสูการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
ใหเกิดขึ้น และยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเพ่ือสรางความเสมอภาคทางการศึกษา ป 2561-2566 (นับแตชวง
ไตรมาสสุดทายของปงบประมาณ 2561 ตอกับปงบประมาณ 2562-2566 รวมประมาณ 5 ปกับ 3 เดือน) จะ
เปนชวงการเริ่มตนดําเนินงานของ กสศ. มีจุดเนนในการจัดทําระบบขอมูลและองคความรู เพ่ือพัฒนาและ
สรางเสริมความเขมแข็งใหใหแกองคาพยพในการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา ทั้งในระดับหนวย
ใหบริการกลุมเปาหมายและระดับหนวยจัดการระดับจังหวัด รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นใหแกระดับนโยบาย 
ตลอดจนสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

ระยะตอไป (2566+) กสศ. จะนําผลการประเมินการดําเนินงานและบทเรียนจากการดําเนินงานในชวงแรก 
รวมถึงผลการวิเคราะหสถานการณและแนวโนม มาใชเพ่ือจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาระบบเพ่ือสรางความ
เสมอภาคทางการศึกษา โดยจะเนนใหความสําคัญกับการเพ่ิมคุณภาพของการดําเนินงาน ความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมาย สวนรวมของภาคีเครือขาย และประสิทธิภาพการบริหารงานและงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภายในของสํานักงาน กสศ. ใหเขมแข็งมากขึ้น 
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วิสัยทัศนและพันธกิจ กสศ. ’66  
กสศ. ’66 เปนแผนแมบท (Master Plan) 5 ปของ กสศ. ที่จะเริ่มตนดําเนินงานนับแตเดือนกรกฎาคม 2561 และ
สิ้นสุดในเดือนกันยายน 2566 แผนแมบทนี้จัดวางวิสัยทัศนและพันธกิจตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 สอดคลองรองรับ
กับยุทธศาสตรชาติ กลาวคือ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (2560 – 2579) ในหลักการใหญ ทั้งยุทธศาสตรการ
สรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสราง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
ตอบสนองตอภาพรวมและทิศทางการพัฒนาใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) 
ที่ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา โดยเฉพาะยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย และยุทธศาสตร
การสรางความเปนธรรมลดและความเหลื่อมล้ําในสังคม  
 

กสศ. ไดนําเจตนารมณรัฐธรรมนูญ แนวทางขับเคลื่อนประเทศ และเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 
มากําหนดวิสัยทัศน (Vision) ภาพแหงอนาคตในป 2566 กสศ. มองเห็นวา   

“เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาส ทุกคน 
มีโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ” 

 
กสศ. เกิดขึ้นตามเจตจํานงของรัฐธรรมนูญ ในความพยายามที่จะลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษารวมทั้งเสริมสราง
พัฒนาครูที่มีคุณภาพ โดยจะชวยเหลือความเดือดรอนและสงเสริมโอกาสทางการศึกษาแกเด็กเยาวชนและประชาชนผู
ขาดแคลนทุนทรัพยทุกชวงวัย เพ่ือพัฒนาผูเรียนตามพ้ืนฐานและศักยภาพที่แตกตางกัน ตลอดจนสรางสรรคองคความรู
ที่นําไปใชไดจริงเพ่ือยกระดับความสามารถของคนไทยไดอยางยั่งยืน  

เพื่อใหสามารถเดินทางกาวไปถึงภาพแหงอนาคตในป 2566 ตามวิสัยทัศน กสศ. มีพันธกิจ 
(Mission) คือ   

“สรางเสริมการจัดการเชิงระบบเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดย  
(1) การลงทุนที่ใชความรูนําเพื่อชวยเหลือและสรางคุณคาเพิ่มแกกลุมเปาหมาย 
( 2 )  ก า ร ร ะดมกา รมี ส ว น ร วมอย า ง ส ร า ง ส ร รค จ ากทุ กภ าคส วน  แล ะ  
(3) การเสนอแนะมาตรการเพื่อสรางความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย” 
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พันธกิจขางตนครอบคลุมและสะทอนถึงภารกิจที่ระบุเปนวัตถุประสงคตาม พ.ร.บ. กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา พ.ศ. 2561 แลว ทั้งกรอบใหญในการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา รวมถึงทั้งรายละเอียดที่กําหนดไว
ในมาตรา 5 ดังนี ้ 

 

พันธกิจ กสศ. ตาม พ.ร.บ. กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

1. สงเสริม สนับสนุน และใหความชวยเหลือหนวยงานที่เกี่ยวของไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาค
ประชาสังคม เพ่ือใหเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กปฐมวัย ไดรับการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ สังคม และสติปญญาท่ีเหมาะสมกับวัย 

2. ใหความชวยเหลือ สงเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและคาใชจายใหแกเด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลน
ทุนทรัพยหรือดอยโอกาส และผูดอยโอกาส จนสําเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

3. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพ้ืนฐานและศักยภาพที่แตกตางกัน 

4. สงเสริม สนับสนุน และใหความชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพยและผูดอยโอกาสใหไดรับการศึกษาหรือ
พัฒนา เพ่ือใหมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพ่ึงพา
ตนเองในการดํารงชีวิตได 

5. สงเสริม สนับสนุน และใหความชวยเหลือสถานศึกษา เพ่ือใหมีการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนสามารถรู
และพัฒนาไดตามความถนัดและศักยภาพของตน 

6. ดําเนินการหรือจัดใหมีการศึกษา วิจัย หรือคนควาแนวทางในการพัฒนาครู ใหมีจิตวิญญาณของความ
เปนครู มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
ผูเรียนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษาโดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งสงเสริมหรือสนับสนุนใหมี
การจัดตั้งสถาบันตนแบบในการผลิตและพัฒนาครู 

7. ดําเนินการหรือจัดใหมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรูเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตลอดจน
สงเสริมและสนับสนุนการนําองคความรูดังกลาวไปใชเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา สนองความ
ตองการทางดานกําลังแรงงาน และการยกระดับความสามารถของคนไทย 

 
  



-10- 
 

ผลงานทีค่าดหวงั 
ตัวบงชี้สําคัญจะแสดงใหเห็นเดนชัดถึงผลการดําเนินงานหลักที่ กสศ. ตองการบรรลุ ซึ่ง กสศ. จะมีกระบวนการติดตาม
กํากับอยางใกลชิด ตัวบงชี้สําคัญเหลานี้เปนสวนหนึ่งของตัวชี้วัดชุดใหญที่ กสศ. ใชวัดผลการดําเนินงานตลอด 5 ป
ตอไปตามแผนแมบท กสศ. ’66  
 

เปาประสงค (Goals) 

1 
ผูดอยโอกาสไดรับการ
ชวยเหลือและมีโอกาสใน
การศึกษาพัฒนาตามศักยภาพ 

 ผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสไดรับการอุดหนุนเงินทุนเพ่ือบรรเทา
อุปสรรคการเขาถึงการศึกษาที่สอดคลองกับความจําเปนเปนรายบุคคลทุกชวง
วัย จนสําเร็จการศึกษาและการพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ 

 เยาวชนในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมีโอกาสเขาสูการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ที่เสมอภาคมากขึ้น 3 เทา 

 จํานวนเด็กเยาวชนดอยโอกาสนอกระบบการศึกษา มีแนวโนมลดลง 40% 

2  
ครูและหนวยจัดการเรียนรู 
ทั้งในและนอกระบบไดรับการ
พัฒนาคุณภาพทั่วถึง 

 องคความรูและแนวทางการผลิตและพัฒนาครูตนแบบและการสรางแรงจูงใจท่ี
เหมาะสมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา มีคุณภาพขึ้น และมีความ
ทั่วถึงขึ้น 

 อัตราสวนครูที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ (Trained teachers) ตอเด็กเยาวชน
ดอยโอกาส (Disadvantage children) มีแนวโนมสูงขึ้น  

 โรงเรียนและหนวยจัดการศึกษาแกผูดอยโอกาสไดรับการสนับสนุนทรัพยากร 
ตามความจําเปนและสามารถพัฒนาไดตามศักยภาพ เพิ่มขึ้น 

3 
ภาครัฐและสังคมมีแนวทางใน
การสรางความเสมอภาคทาง
การศึกษาที่ไดผลยิ่งขึ้น 

 งบประมาณดานการศึกษามีการจัดสรรงบประมาณโดยหลักการเสมอภาค 
(Equity-based Budgeting) ดวย สัดสวนมากข้ึนอยางตอเนื่อง  

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและฐานขอมูลตัวชี้วัดดานความเสมอภาคทาง
การศึกษาทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ ไดถูกนําไปใชสนับสนุนการ
ปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษาของประเทศอยางตอเนื่อง  

 อัตราการสําเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประชาชน มี แนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง 

 สัดสวนเงินทุนสนับสนุนการลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษาจากภาคีภาคเอกชน 
ทองถ่ิน และประชาชน มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
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เปาหมายตามจุดเนน (Focus Areas) และยุทธศาสตร (Objectives) 

จุดเนน 1 สรางความมั่นใจในการบริการแกกลุมเปาหมาย 
1 
สรางความม่ันใจในศักยภาพและ
ประสิทธิภาพหนวยบริการ 

 การจัดสรรเงินอุดหนุน ทุนการศึกษาและการใหบริการกลุมเปาหมายมีความ ครบถวน
สมบูรณ ถูกตอง ตรงเวลา มีประสทิธิภาพ และสรางความพึงพอใจ 

 ผูรับเงินอุดหนุนและทุนการศึกษาปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถวน สมบรูณ และมีการรายงาน
ผลการดําเนินงานกลับมายังกองทุน 

2 
กระตุนการใหทุนการศึกษาท่ี
สอดคลองกับเปาหมายประเทศ   

 นักเรียนผูรับทุนการศึกษาสําเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขท่ีกําหนดตามเวลาในสาขาท่ีประเทศ
ตองการ 

 บัณฑิตผูรับทุนท่ีสําเรจ็การศึกษามีงานทําตรงตามสาขาท่ีเรียนมาทนัทีหลังสําเร็จการศึกษา 

จุดเนน 2 สรางความมั่นใจในการทํางานรวมกันของหุนสวนภาคีและ กสศ. 
3 
เสริมสรางระบบธรรมาภิบาลในการ
ทํางานรวมกับภาคี 

 ภาคีกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาปฏิบัติงานไดตรงตามพันธสัญญาที่มไีวกับ
กองทุน 

 ขอมูลผลการดําเนินงานของกองทุนและภาคีมีการรายงานผาน 

4 
สรางความเขมแข็งใหจังหวัดมี
กลไกความพรอมในการสรางความ
เสมอภาคทางการศึกษา 

 การวางแผนงานเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัดเปนไปตามมาตรฐาน
คุณภาพท่ีกําหนดทุกจังหวัด 

 มีการตดิตามความกาวหนาในการสรางความเสมอภาคทางการศึกษาดวยกระบวนการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนในทุกจังหวัด 

5 
ยกระดับความสามารถในการ
พัฒนาครู ทั้งในและนอกระบบ 

 ครูและโรงเรียนผูดูและนักเรียนผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสไดรับการสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนครบทุกโรงเรียน 

 ครูผูดูและพัฒนาเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา รวมทั้งหนวยงานที่สนับสนุนครูนอก
ระบบ ไดรับการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาเด็กเยาวชน
นอกระบบการศึกษาไดเต็มศักยภาพครบทุกคน 

จุดเนน 3 สรางความมั่นใจในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ 
6 
พัฒนาองคความรูเพื่อการจัดการ
เชิงระบบเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา ที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏริปูความเสมอภาคทางการศึกษาจากกองทุนไดถูกรัฐบาล
นําไปใชดําเนินการกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 การจัดสรรทรัพยากรดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศมีถูก
จัดสรรดวยหลักความเสมอภาคทางการศึกษามากขึ้นทุกป 

7 
กระตุนใหทุกภาคสวนรวมสราง
สังคมแหงโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 

 กองทุนมีภาคีรวมสนับสนุนการดําเนินงานตามวัตถุประสงคท้ังในระดับพื้นที่ ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติจากทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง 

 กองทุนไดรับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานจากประชาชนและองคกรธุรกิจท้ังใน
ระดับพื้นท่ีและระดับชาตเิพิ่มข้ึนทุกป 
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ตัวชี้วัดสําคัญ (KPIs) และคาเปาหมาย (Targets)  

กสศ. ตั้งเปาหมายเชิงยุทธศาสตรที่ชัดเจนและทาทาย 3 ประการ ซึ่งครอบคลุมบรรดาสิ่งที่จะตองทําเพ่ือชวยเหลือให
เด็ก เยาวชนและผูดอยโอกาสใหมีโอกาสและเขาถึงการศึกษาเรียนรูรวมถึงพัฒนาตนเองเพ่ือการมีอาชีพเลี้ยงดูตนเองได 
เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาชาติในกาวตอไปในลักษณะไมยอมท้ิงใครไวเบื้องหลัง ทั้งนี้รวมถึงการสงเสริมพัฒนาครูผูสอน
และสถานศึกษาอันเปนบริบทสําคัญในการชวยเหลือและสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาของกลุมเปาหมายเหลานี้ดวย ใน
ระยะ 5 ปจากนี้ กสศ. จะทํางานรวมกับหุนสวนภาคีและระดมความรวมมือจากทุกภาคสวนเพ่ือชวยกันผลักดัน
เปาประสงคท้ัง 3 ประการใหลุลวงสําเร็จ 

เปาประสงค 1  
ผูดอยโอกาสไดรับการชวยเหลือและมีโอกาสในการศึกษาพัฒนาตามศักยภาพ 

ตัวชีวั้ดสําคัญ 

 ผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสไดรับการอุดหนุนเงินทุนเพ่ือบรรเทาอุปสรรคการเขาถึงการศึกษาที่
สอดคลองกับความจําเปนเปนรายบุคคลจนสําเร็จการศึกษาและการพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ (95% ของ
กลุมเปาหมายในระบบ และ 50% ของกลุมเปาหมายนอกระบบการศึกษา)  

 สงเสริมความเสมอภาคในโอกาสการเขาสูการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเยาวชนในครอบครัวที่มีฐานะยากจน
เพ่ิมข้ึน 3 เทา (จาก 5% เปน 15%) 

 สัดสวนประชากรวัยเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแตกอนวัยเรียนจนสําเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (3-17 ป) ท่ียังไม
เขาถึงระบบการศึกษามีแนวโนมลดลง 40% 
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เปาประสงค 2  
ครูและหนวยจัดการเรียนรู ทั้งในและนอกระบบไดรับการพัฒนาคุณภาพทั่วถึง 

ตัวชีวั้ดสําคัญ 

 องคความรูและแนวทางการผลิตและพัฒนาครูตนแบบและการสรางแรงจูงใจที่เหมาะสมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา 

 อัตราสวนครูที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะ (Trained teachers) ตอเด็กเยาวชนดอยโอกาส (Disadvantage 
children) มีแนวโนมสูงข้ึนจนอยูในระดับดี (1:15) 

 โรงเรียนและหนวยจัดการศึกษาแกผูดอยโอกาสไดรับการสนับสนุนทรัพยากรตามความจําเปนและสามารถ
พัฒนาไดตามศักยภาพ  

 
เปาประสงค 3  
ภาครัฐและสังคมมีแนวทางในการสรางความเสมอภาคทางการศึกษาที่ไดผลยิ่งขึ้น 

ตัวชีวั้ดสําคัญ 

 งบประมาณดานการศึกษามีการจัดสรรงบประมาณโดยหลักการเสมอภาค (Equity-based Budgeting) ใน
สัดสวนที่มากขึ้นอยางตอเนื่อง (เพ่ิมข้ึนจากเดิม 0.5% เปน 7.5%) 

 ขอเสนอเชิงนโยบายและฐานขอมูลตัวชี้วัดดานความเสมอภาคทางการศึกษาทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศ
มากกวา 75% ไดถูกนําไปใชอยางตอเนื่องทุกป 

 อัตราการเขาเรียนสุทธิ (Net Enrollment Ratio: NER) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประชาชนมีแนวโนมเพ่ิม
สูงขึ้น (ระดับกอนประถมศึกษาจากเดิม 57.35% เพ่ิมเปน 60% ระดับประถมศึกษาจากเดิม 89.62% เพ่ิมเปน 
93% ระดับมัธยมศึกษาเพ่ิมข้ึนจากเดิม 77.26% เปน 80%) 

 งบประมาณสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเงินบริจาคจากประชาชนและภาคเอกชนมีอัตราการ
เติบโตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวา 5% ทุกป  
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จุดเนน (Focus Areas) กับยุทธศาสตร (Strategies)  
และแผนงาน (Programs) 

ดวยภารกิจตามกฎหมายที่ครอบคลุมประชากรกลุมเปาหมายทั้งประเทศ เปาประสงคของ กสศ. จึงเปนเปาหมายขนาด
ใหญ เพ่ือจะใหบรรลุผลตามที่มุงหวัง กสศ. จึงกําหนดจุดเนนที่อยากทําใหมั่นใจวาการดําเนินการในทุกระดับมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ตั้งแตระดับที่ใกลชิดกลุมเปาหมายที่เปนหนวยบริการ ระดับการบริหารจัดการที่ กสศ. ถือวาภาค
รวมงานเปนหุนสวนที่ตองมีพันธสัญญาระหวางกันและดําเนินงานดวยหลักธรรมภิบาลและรับผิดชอบรวมกัน ไปจนถึง
ระดับรัฐผูกําหนดนโยบายและสังคมโดยรวม ซึ่งจะเกิดผลดีไดตอเมื่อทั้งสามระดับตองดําเนินการไปดวยกันอยาง
ตอเนื่องเชื่อมโยงกัน  

ดวยเหตุนี้ กสศ. จึงระบุยุทธศาสตรสําหรับแตละจุดเนน รวม 7 ยุทธศาสตรเพ่ือการสรางความเสมอภาคแบบองครวม 
(Holistic Strategies) โดยมีมาตรการ/วิธีการอยูใน 12 แผนงานอันประกอบไปดวยโครงการ กิจกรรม และงานตางๆ ที่
จะตองปฏิบัติ ใหครบถวนทุกระดับ กสศ. มุงหวังใหเกิดผลลัพธเชิงระบบในพ้ืนที่ทองถิ่นอันจะเปนหลักประกันวาจะมี
การพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป และในการรวมงานกับหุนสวนภาคี กสศ. คาดหวังจะใหเกิดระบบนิเวศที่จะเอ้ืออํานวยตอ
การสรางความเสมอภาคทางการศึกษาใหเกิดข้ึนและมีความเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายและสังคมในภาพใหญ  
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แผนปฏิบัติการ 12 แผนงาน 

กสศ. วางแผนดําเนินงานออกเปน 12 แผนงาน ไดแก 
01 แผนงาน เสริมสรางรากฐานเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 
02 แผนงาน สงเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
03 แผนงาน สงเสริมโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาและสรางครูรุนใหมสําหรับพ้ืนที่หางไกล 
04 แผนงาน สรางเสริมระบบหุนสวนธรรมาภิบาลกับภาค ี
05 แผนงาน บริหารและพัฒนาระบบงาน 
06 แผนงาน สรางเสริมการเรียนรูกลุมนอกระบบการศึกษาและพัฒนากลไกเชิงพ้ืนที ่
07 แผนงาน พัฒนาพ่ีเลี้ยงและระบบสนับสนุนพ้ืนที ่
08 แผนงาน สงเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
09 แผนงาน วิจัยพัฒนาองคความรูตอเนื่อง 
10 แผนงาน วิจัยเพื่อสนับสนุนการทํางานของภาคีและ กสศ.  
11 แผนงาน วิจัยเชิงระบบ 
12 แผนงาน สงเสริมการระดมทุนและการมีสวนรวมอยางสรางสรรค 

โดยมีความเชื่อมโยงกับจุดเนนและยุทธศาสตรตางๆ ดังแผนภาพขางลาง 
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สาระสําคัญของ 12 แผนงาน 

ภายใตแผนแมบท กสศ. 2561-2562 

แผนงาน 01: แผนงาน เสริมสรางรากฐานเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 

จุดเนนสําคัญ ที่ 1   สรางความมั่นใจในการบริการแกกลุมเปาหมาย 

ยุทธศาสตร ที่ 1  สรางความมั่นใจในศักยภาพและประสิทธิภาพหนวยบริการ 

 

1. หลักการขอมูลวิชาการ สถานการณ แนวโนม  

- เด็กเล็ก 30% มีพัฒนาการไมสมวัยหรือลาชา โดยหากเม่ือไดรับการคัดกรองและกระตุนไดเร็ว 

20% จะสามารถกลับมามีพัฒนาการไดสมวัย และ 10% อาจเปนเด็กพิการที่ตองไดรับการดูแลที่

แตกตางออกไป 

- ปจจัยหลักที่ทําใหพัฒนาการไมสมวัยเกิดจากการขาดความรูของแม ตั้งแตการดูแลเด็กในครรภ ไป

จนถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ทําใหแมไมสามารถเลี้ยงดูลูกได รวมทั้งการไมเขาใจความสําคัญ

ของนมแมและโภชนาการ 

- 15% ของเด็กที่เกิดใหมทุกปมาจากแมวัยใส ซึ่ง 32% เปนเด็กที่มีน้ําหนักนอยกวาเกณฑ 

- การประเมินศนูยพัฒนาเด็กเล็ก โดย สมศ. (2558) พบวา มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในกลุมตอง

ปรับปรุงเรงดวน 304 ศูนย และ ตองปรับปรุง 1,671 ศูนย 

2. วัตถุประสงค/เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ  

- วัตถุประสงค/เปาหมาย เด็กเล็กในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย หรือมีลักษณะเฉพาะ ไดรับ

การอุดหนุนใหสามารถดูแลเด็กเล็กไดดี มีพัฒนาการสมวัย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เด็กเล็กจากครอบครัวกลุมเปาหมายของกองทุน มีพัฒนาการสมวัย 

- วัตถุประสงค/เปาหมาย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความพรอมในการดูแลเด็กเล็ก โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เด็กเล็กจากครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย หรือ มีลักษณะเฉพาะ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กยกระดับและเปลี่ยนแปลง 

3. ยุทธศาสตรของแผนงาน  

- ชี้เปา ติดตาม สงตอ ขอมูลของกลุมเปาหมาย ใหหนวยงานในพ้ืนท่ีสามารถเขาถึงและจัดบริการ

ตามความเชี่ยวชาญไดตามชุดสิทธิประโยชน 

- สนับสนุนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กสามารถใหบริการที่มีมาตรฐานแกเด็กเล็กจากครอบครัวยากจนหรือ

มีลักษณะเฉพาะ รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการใชบริการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในกรณีที่ครอบครัวขาด

ความพรอมในการเลี้ยงดู 

- สนับสนุนชุดสิทธิประโยชนใหเด็กแรกเกิดในครอบครัวยากจนหรือมีลักษณะเฉพาะ 
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4. โครงสรางของแผนงาน  

1. โครงการ อุดหนุนกลุมเปาหมายดวยชุดสิทธิประโยชน 

-   การพัฒนาชุดสิทธิประโยชนและเพ่ิมศักยภาพหนวยบริการใหสามารถอุดหนุน ดูแล  

          สงตอ กลุมเปาหมาย 

- พัฒนาระบบ Caregiver, Care manager ในพื้นที่เพ่ือการเขาถึงกลุมเปาหมายที่เขาถึง

ไดยาก 

2. โครงการ ยกระดับมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

   -  การจัดกลุมศพด.ที่ตองการพัฒนาตนเอง และประเมินตนเองซ้ําเพ่ือการพัฒนา 

   -  การวางแผนในการพัฒนา ลงมือพัฒนา 

   - การกํากับและติดตามโดยทีมวิชาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากศูนยเรียนรูฯ 

3. โครงการ รวมทุนกับการมีสวนรวมของพ้ืนที่เพื่อพัฒนาระบบเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

กลุมเปาหมายเด็กเล็กในครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพยหรือครอบครัวลักษณะเฉพาะ 

 

5. แผนภาพกลไกและขั้นตอนวิธีทํางาน  

 
6. ภาคีหลัก ภาคีสนับสนุน  

1. ภาคีหลัก COACT, กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, สธ., สปสช. 

2. ภาคีสนับสนุน มท., พม. 

 

7. การบูรณาการกับแผนงานอื่นๆ  

1. แผนงานวิจัย: วิจัยชุดสิทธปิระโยชน, วิจัยฐานขอมูลชี้เปา ติดตาม สงตอ (Longitudinal Database) 

2. แผนงานกลไกจังหวัด: เพ่ือพิจารณาโครงการรวมทุน และติดตามการทํางาน 

3. แผนงานสื่อสารรณรงค: การบริจาค การมีสวนรวมของพ้ืนที่ เผยแพรองคความรูและขาวสาร 
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8. แหลงอางอิง  

1. สํานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.). รายงานสถานการณเด็ก เยาวชน และครอบครัว ประจําป 2560 

2. สํานักอนามัยการเจริญพันธุ กระทรวงสาธารณสขุ (2558) 

3. สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (2558) ผลการประเมินคณุภาพ

ภายนอกรอบสาม (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
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แผนงาน 02: แผนงาน สงเสริมโอกาสและพฒันาคุณภาพนักเรียน 

จุดเนนสําคัญ ที่ 1   สรางความมั่นใจในการบริการแกกลุมเปาหมาย 

ยุทธศาสตร ที่ 1  สรางความมั่นใจในศักยภาพและประสิทธิภาพหนวยบริการ 

 

1. หลักการขอมูลวิชาการ สถานการณ แนวโนม  

      รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 กําหนดใหรัฐดําเนินการใหเด็กทุกคน

ไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บ

คาใชจาย แตสถานการณในปจจุบันพบวายังมีเด็กและเยาวชนตั้งแตกอนวัยเรียนจบการศึกษาภาคบังคับที่มี

ความยากจนเปนอุปสรรคในการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา  ดังนี ้

- ระบบการศึกษาไทยจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อนักเรียนยากจนเพียงรอยละ 0.5 ของงบประมาณดาน

การศกึษาทั้งหมดมากกวา 500,000 ลานบาท หรือเทากับ 5 บาทตอคนตอวันเทานั้น  

- เด็กกอนวัยเรียนชวงอายุ 3-5 ป ในโรงเรียนอนุบาลที่อยูในครอบครัวยากจนจํานวนประมาณ 

610,000 คน ยังไมไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนจากภาครัฐ 

- เด็กเยาวชนที่กําลังศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปจจุบันไดรับการอุดหนุนเงิน

อุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนปละ 1,000 บาท และ 3,000 บาท ตามลําดับ หรือวันละ 5 

บาท สําหรับนักเรียนประถมและวันละ 15 บาทสําหรับนักเรียนมัธยม ซึ่งเปนเงินที่นอยมากเมื่อ

เทียบกับคาครองชีพในปจจุบัน เชน คาเดินทางไป-กลับ โรงเรียน หรือ คาอาหาร และคา

เครื่องแบบ ซึ่งลวนมีคาใชจายสูงกวาเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให โดยที่มิไดมีการปรับเพ่ิมตามอัตรา

เงินเฟอมานานกวา 7 ปแลว จนทําใหนักเรียนจํานวนมากตองออกจากระบบการศึกษาเนื่องจาก

ปญหาความยากจน 

- เยาวชนอายุ 15-17 ปที่ไมศึกษาตอมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือ กศน. หลังสําเร็จการศึกษา

ภาคบังคับอันเนื่องมาจากปญหาความยากจน ประมาณ 240,000 คน 

- ระบบการศึกษาไทยยังขาดเครื่องมือในการคัดกรองความยากจนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปการศึกษาป 

2559 ผูสมัครรับเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนกวา 4 ลานคนไมไดรับการจัดสรรเงิน

อุดหนุนเปนรายบุคคล เนื่องจากใชระบบโควตารอยละ 40 และรอยละ 30 ของนักเรียนทั้งหมดใน

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน ตามลําดับ นักเรียนยากจนแตละคนจึงไดรับเงิน

อุดหนุนเฉลี่ยคนละต่ํากวา 5 บาทตอคนตอวัน และต่ํากวา 1.7 บาทตอคนตอวันในสถานศึกษาที่มี

นักเรียนยากจนรอยละ 100 

     ดังนั้นเพื่อเปนการบรรเทาอุปสรรคในการเขาถึงโอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนยากจนกวา 2 

ลานคน จึงจําเปนตองมีมาตรการในการจัดสรรเงนิเพ่ือสนับสนุนการลดความเหลื่อมล้ําดังนี้ 

1) สนับสนุนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขใหแกนักเรียนยากจนใหแกเด็กเยาวชนระดับอนุบาล และ

มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. ตามสิทธิใหมในรัฐธรรมนูญ 
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2) เพ่ิมเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขสําหรับเด็กเยาวชนระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศกึษา 

3) ระบบติดตามพัฒนาการนักเรียนรายบุคคลดานคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาตาม

เงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในการสนับสนุนเงินอุดหนุน เพ่ือสรางหลักประกันการสําเร็จการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานใหแกเด็กเยาวชนทุกคนที่ไดรับการอุดหนุนทุกคน 

2. วัตถุประสงค/เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ  

- วัตถุประสงค เพ่ือบรรเทาอุปสรรคการมาเรียนของผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสใหมีความ

เสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาตั้งแตกอนวัยเรียนจนสําเร็จการศึกษาตามศักยภาพและความถนัด

อยางมีคุณภาพ 

- เปาหมาย ผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสไดรับความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและ

การพัฒนาตั้งแตกอนวัยเรียนจนสาํเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดตามศักยภาพและความถนัดผานหนวย

บริการ (Delivery Unit) ที่มีประสิทธิภาพ 

- ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1) ผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสไดรับเงินอุดหนุนเพ่ือบรรเทาอุปสรรคการมาเรียนและ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถวนสมบูรณ ตรงเวลา 

2) หนวยบริการ(Delivery Unit) สามารถจัดสรรและติดตามกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ยุทธศาสตรของแผนงาน  

- เสริมสรางศักยภาพการทํางานของหนวยเบิกจายงบประมาณ (Delivery Unit) เพ่ือใหการจัดสรร

เงินอุดหนุนสําหรับผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสใหมีความครบถวนสมบูรณและมี

ประสิทธิภาพ 

4. โครงสรางของแผนงาน  

- แผนงานสงเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน มีกลุมเปาหมายตั้งแต เด็กกอนวัยเรียน-       

ม.ปลาย/ปวช. ประกอบดวย 3 โครงการยอย ดังนี้ 

1) โครงการคัดกรองนักเรียนยากจน : มุงดําเนินการเชื่อมโยงฐานขอมูลระหวางหนวยงาน วางระบบ

กระบวนการคัดกรองใหมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบฐานขอมูลนักเรียนยากจนกอนการจัดสรร

เงิน (Inclusion & Exclusion Errors) 

2) โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข: มุงดําเนินการจัดสรรเงิน

สนับสนุนปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขผานหนวยงานตนสังกัดของหนวย

บริการ(Delivery Unit)  พรอมกําหนดสิทธิประโยชนสําหรับนักเรียนยากจนเพ่ือ 1)บรรเทา

อุปสรรคการมาโรงเรียนของนักเรียนยากจน และ 2)สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนยากจน

ใหแกสถานศึกษา 

3) โครงการติดตามและประเมินผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (Monitoring and 

Evaluation) : มุงดําเนินการพัฒนาระบบการติดตามนักเรียนยากจนท่ีไดรับเงินอุดหนุนแบบมี
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เงื่อนไข ประเมินผลกระบวนการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาหนวยบริการใหมีประสิทธิภาพ  และ

บูรณาการฐานขอมูลที่เก่ียวของเพื่อสงเสริมการใชประโยชนจากขอมูลในการชวยเหลือและสงตอ

อยางเปนระบบ 

 

5. แผนภาพกลไกและขั้นตอนวิธีทํางาน ระหวางป 2561-2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพขั้นตอนการทํางานของแผนงานสงเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

        

        ในระหวางป 2561 – 2566 แผนงานสงเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน เนนการดูแลกลุมเด็ก

กอนวัยเรียน - ม.ปลาย/ปวช. จะทํางานรวมกับหนวยงานตนสังกัดของหนวยบริการ(Delivery Unit)         

เปนหลัก เชน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.,อาชีวศึกษา,สช.กศน.) กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 

สํานักพระพุทธศาสนา และกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เพื่อดําเนินการเชื่อมฐานขอมูลนักเรียน

ยากจนและดอยโอกาสทุกสังกัด วางระบบแนวทางการจัดสรรเงินแบบมีเงื่อนไข กระบวนการติดตามผูไดรับ

เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข พรอมทั้งศึกษากลุมเปาหมายที่ตองชวยเหลือเพิ่มเติม คาใชจายที่สอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลง และประเมินผลกระบวนการจัดสรรเงินอุดหนุนในการพัฒนาหนวยบริการใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ือใหสามารถชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสไดทุกคนในป 2565   

         กองทุนจะดําเนินการเตรียมความพรอมระบบการทํางานในระดับหนวยบริการ รวมทั้งกลไกการ

ทํางานระดับพื้นที่ ดังนั้นในปท่ี 1-3 กองทุนจะโอนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขไปท่ีตนสังกัดของหนวยบริการ

(Delivery Unit) สําหรับจัดสรรใหนักเรียนยากจนในภาคเรียนที่ 1/2562 และปการศึกษา 2563 โดยใช

รูปแบบการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขพรอมทั้งติดตามการมาเรียนผูรับเงินอุดหนุน  และขยายฐาน

การคัดกรองนักเรียนยากจนใหครอบคลุมตั้งแตกอนวัยเรียน - ม.ปลาย/ปวช. ของสังกัด สพฐ.และ อปท. 

เพ่ือเตรียมฐานขอมูลการคัดกรองและกระบวนการทํางานของสถานศึกษาใหพรอมกับการรับเงินอุดหนุนใน

ครู  

ระบบติดตาม

เงื่อนไขการรับเงิน 

คดักรอง

กลุ่มเป้าหมาย 

ระบบการจดัสรร

เงินอุดหนุน 

ระบบติดตาม

การใชเงิน 

เช่ือมโยงฐานขอมูลหนวยงาน

เพ่ือชวยเหลอืและสงตอ 

ตนสังกดั              

Delivery Unit 
ครู/สถานศึกษา 

 

คกก.สถานศึกษา ศธ. พม.ก.คลัง มท.  กทม. 

เชื่อมฐานขอมูลผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาส 

กองทุนเพือความเสมอ          

ภาคทางการศึกษา 

หน่วยงานต้นสงักดัของหน่วย

บริการ              (Delivery Unit)   

Partnership 
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ปการศึกษา 1/2562  และจะดําเนินการชวยเหลือใหครอบคลุมทุกสังกัด เพ่ือศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกอน

ปรับปรุงใหไดรูปแบบการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขที่ตรงไปยังตวัเด็กอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

6. ภาคีหลัก ภาคีสนับสนุน  

- ภาคีหลัก  

1) กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศกึษาเอกชน สํานักงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2) กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

3) สํานักพระพุทธศาสนา: โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

4) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน: โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

5) สถานศึกษาที่สังกัดตามขอ 1-5 

- ภาคีสนับสนุน 

1) กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 

2) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3) คณะกรรมการสถานศึกษา 

4) องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/อบต. 

7. การบูรณาการกับแผนงานอื่นๆ  

      แผนงานเด็กกอนวัยเรียน-ม.ปลาย/ปวช. บูรณาการทํางานกับแผนงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

การทํางานของหนวยเบิกจายงบประมาณ(Delivery Unit) เพ่ือใหการจัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับผูขาดแคลน

ทุนทรัพยและดอยโอกาสใหมีความครบถวนสมบูรณและมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

1) แผนงานวิจัยพัฒนาองคความรูตอเนื่อง (Continuing Research Program)  

- โครงการวิจัยพัฒนาชุดสวัสดิการและคาใชจายรายหัว ผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสเพ่ือ

นําไปสนับสนุน 

2) แผนงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการทํางานของภาคีและ กสศ. (Functional Research Program) 

- โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศกลางและฐานขอมูลเลข 13 หลักของกลุมเปาหมายของ

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

- โครงการวิจัยพัฒนา Mobile Application เพ่ือสนับสนุนระบบคัดกรองและติดตามผูขาด

แคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสตามกลุมเปาหมายของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

- โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดสรรเงินอุดหนุนอยางมีเงื่อนไข 

(Conditional Cash Transfer E-Payment System) 

3) แผนงานจัดตั้งกลไกจังหวัดและภาค 
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- โครงการจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัดในการดูแล

กลุมเปาหมาย 
 

8. แหลงอางอิง  

- สํ านักงานส ง เสริมสั งคมแห งการเรียนรู และคุณภาพเยาวชนและคณะเศรษฐศาสตร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2559.) โครงการบัญชีรายจายดานการศึกษาปงบประมาณ 2551-2556  

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2560.) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

หลักประกันโอกาสทางการเรียนรู 

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2561.) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

หลักประกันโอกาสทางการเรียนรู ระยะที่ 2 

- เลมคําชี้แจงการจัดตั้งรางพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา คณะกรรมการ

อิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 

 
สถานศึกษาทกุสังกัด ประกอบดวย  

1) กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา                 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สาํนักงานการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

2) กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

3) สํานักพระพุทธศาสนา: โรงเรียนพระปรยิติัธรรม 

4) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน: โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน 
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แผนงาน 03: แผนงาน สงเสริมโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาและสรางครูรุนใหมสําหรับ

พื้นที่หางไกล 

จุดเนนสําคัญ ที่ 1   สรางความมั่นใจในการบริการแกกลุมเปาหมาย 

ยุทธศาสตร ที่ 2  กระตุนการใหทุนการศึกษาที่สอดคลองกับเปาหมายประเทศ 

 

1. หลักการขอมูลวิชาการ สถานการณ แนวโนม 

         การพัฒนาเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญสภาพปญหาความเสมอภาคทางการศึกษาและคุณภาพทรัพยากร

มนุษยไมเอ้ืออํานวย การผลักดันใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศเปนไปไดชา โดยมี

ขอเท็จจริงปรากฏ ดังนี้  

- เด็กเยาวชนผูขาดแคลนทุนทรัพยยังมีความเหลื่อมล้ําในโอกาสการสําเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

อุดมศึกษาสูงถึง 7 เทา โดยเด็กเยาวชนจากครัวเรือนที่มีรายไดต่ําที่สุดรอยละ 20 ของประเทศมีโอกาส

ศึกษาตอระดับอุดมศึกษาโดยเฉลี่ยเพียงรอยละ 5 ของประชากรในกลุมรายไดเดียวกัน ในขณะที่คาเฉลี่ย

ของประเทศอยูที่รอยละ 37 และคาเฉลี่ยของเด็กเยาวชนในครอบครัวที่มีรายไดสูงสุดรอยละ 20 ของ

ประเทศอยูที่รอยละ 100 

- ปจจุบันระบบการศึกษายังมิไดเตรียมบุคลากรตรงกับความตองการกําลังแรงงานเทาที่ควร  จากการ

ประเมินศักยภาพการแขงขันดานทรัพยากรมนุษยของโลก (Global Talent Competitiveness Index: GTCI) 

ลาสุดป 2018 โดยสถาบันการศึกษาชั้นนําของโลก INSEAD ในฝรั่งเศสรวมกับกลุมบริษัทอเด็คโก  

(ADECCO) และ บริษัท TATA Communications พบวา ไทยตองเรงพัฒนาดานการศึกษาในทุกดาน 

โดยเฉพาะทักษะดานเทคนิคและอาชีพอยูอันดับที่ 100 จากท้ังหมด 118 ประเทศ  โดยไทยยังมีปญหา

ใหญเรื่องชองวางทางทักษะ  (อันดับที่ 83) ที่ผูประกอบการไดสะทอนวาระบบการศึกษาผลิตคนออกมา

มีคุณสมบัติไมตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้รายงานเวิลดอีโคโนมิคฟอรั่ม  ป 2017 

สะทอน ทุนมนุษยของไทยอยูในระดับปานกลาง (อันดับที่ 40 จาก 130 ประเทศ) โดยไทยมีสัดสวนการ

จางงานทักษะสูงเพียงรอยละ 14 (อันดับที่ 93) 

- สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาในปจจุบันระหวางผูศึกษาสายอาชีวะตอสายสามัญอยูที่  36 :  64  (ขอมูลป 

2559) เพ่ือใหตอบโจทยนโยบายของรัฐตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป และนโยบายประเทศไทย 4.0 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดกําหนดคาเปาหมายให

สูงข้ึนเปน 45 : 55  

จากขอมูลขางตนการสงเสริม สนับสนุนและชวยเหลือเด็กเยาวชนท่ีขาดแคลนทุนทรัพยในระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 3 ใหไดรับการศึกษาพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับอาชีวศึกษา ในรูปการใหทุนการศึกษาถือ

เปนแนวทางการทํางานที่สําคัญที่จะสรางความเสมอภาคทางการศึกษาโดยเปดโอกาสใหเด็กเยาวชนที่ขาดแคลน

ทุนทรัพยไดเรียนตอในระดับสูงขึ้น และในสาขาที่ตอบโจทยความตองการของตลาดแรงงานของประเทศ เปน

กําลังคนที่สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตอไป 
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2. วัตถุประสงค/เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

วัตถุประสงค/เปาหมาย : สงเสริม สนับสนุนและชวยเหลือนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ขาดแคลนทุนทรัพยใหไดรับ

การศกึษาพัฒนาในระดับอาชีวศึกษา   

ตัวชี้วัดความสําเร็จ : จํานวนเดก็และเยาวชนจากครัวเรือนท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ 20 สําเร็จการศกึษาระดับ

อาชีวศึกษาสูงข้ึน  

3. ยุทธศาสตรของแผนงาน 

        การสนับสนุนทุนการศึกษา (Scholarship) แกนักเรียนยากจนที่ขาดโอกาสในการศึกษาตอ ใหไดรับ

การศึกษาและพัฒนาอาชีพในสาขาท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ เปนกําลังคนสําคัญในการพัฒนา

ประเทศตอไป โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี ้

1) การเปดรับขอเสนอโครงการแบบแขงขัน (Competitive Grants) จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาทุก

สังกัด จํานวน 900 แหง การพิจารณาจะคัดเลือกขอเสนอโครงการที่มีคุณภาพและความพรอมสูงสุด โดยกําหนด

ประเด็นหลักของสถานศึกษาซึ่งจะเปนผูเสนอโครงการ ดังนี้ 

- การคนหาและคัดเลือกนักเรียนผูรับทุน  โดยจะตองเปนนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีฐานะยากจนหรือดอย

โอกาสที่มีผลการเรียนสะสมดีเมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนในโรงเรียนกลุมเดียวกัน 

- การจัดแนะแนว และประชาสัมพันธทุนการศึกษาแกโรงเรียนที่มีนักเรียนกลุมยากจนหรือดอย

โอกาสหนาแนนอยางนอยในเขตจังหวัดที่สถาบันการศึกษาตั้งอยู 

- การพัฒนาระบบดูแลความเปนอยู  สวัสดิภาพ และสุขภาพแกผูรับทุน 

- การพัฒนาหลักสูตรและ/หรือกระบวนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสูง  สงเสริมการพัฒนาทักษะ

สําหรับศตวรรษที ่21 และทีส่อดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน รวมถึงจัดใหมีภาคปฏิบัติ

รวมกับภาคเอกชนหรือแหลงจางงาน 

-  การสงเสริมโอกาสการมีงานทําของผูที่จะจบการศึกษา 

2) การสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนระดับม. 6/ปวส. ที่มีฐานะยากจนหรือดอยโอกาสท่ีมีผลการ

เรียนสะสมดีศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาข้ันสูงสุดตามศักยภาพ โดย กสศ. จะจัดใหมีกระบวนการคนหาและ

คัดเลือกนักเรียนผูรับทุนรวมกับสถานศึกษา  

3) การติดตาม/ประเมินผล โดยจัดใหมีการติดตามและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถานศึกษาโดยทีมพ่ี

เลี้ยง รวมถึงจัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานทั้งดานผลลัพธ ผลตอบแทน (Return on 

Investment) ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยรวมดําเนินการภายใตความรวมมือกับสถาบันวิชาการและองคกร

ระหวางประเทศท่ีเปนอิสระ 

4. โครงสรางของแผนงาน 

แผนงาน สงเสริม สนับสนุนและชวยเหลือเด็กเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพยใหไดรับการศึกษาพัฒนาในระดับ

อาชีวศึกษา 
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5. แผนภาพกลไกและขั้นตอนวิธีทํางาน 

 
กลุมเปาหมาย 

 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนทุกสังกัด 

 

 

 

ทุนการศึกษาสําหรับนกัเรยีนยากจน เรียนดีศกึษาตอใน 

ระดับอาชีวศกึษา 

 

 

การแนะแนวและประชาสัมพันธ 

การคนหาและ

คัดเลือกนักเรยีน

ยากจน 

การพัฒนาระบบ

ดูแลความเปนอยู  

สวัสดิภาพและ

สุขภาพแกผูรบัทุน 

 

การพัฒนา

หลักสูตร/

กระบวนการเรียน

การสอนใหมี

คุณภาพสูง 

การสงเสริมโอกาส

การมีงานทําของผูที่

จะจบการศึกษา 

 

 

สถาบันอาชวีศึกษารัฐและเอกชนจาํนวน 900 แหง 

 

งบประมาณ 

 

 

ระบบสารสนเทศ 

 

พัฒนาสมรรถนะ 

 

ติดตามประเมินผล 

 

 

กองทุน  
6. ภาคีหลัก ภาคสีนบัสนุน 

- ภาคีหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา, สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน และ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา) 

- ภาคีสนบัสนนุ : กลไกระดบัจังหวัด   

 

7. การบูรณาการกับแผนงานอื่นๆ  

แผนงานจะทํางานเชื่อมโยงกับ 4 แผนงาน ไดแก แผนงานจัดตัง้กลไกจังหวัดและภาค แผนงานระบบขอมูล

สนับสนนุจังหวัด แผนงานระบบพี่เลี้ยง และแผนงานวิจัยและพัฒนาองคความรู  

 

8. แหลงอางอิง 

- Bruno Lanvin, & Paul Evans, The Global Talent Competitiveness Index 2018: Diversity 

for Competitiveness (Fontainbleu: INSEAD, the Addecco Group, and Tata 

Communications, 2018), 1-342. 

- World Economic Forum, The Global Human Capital Report 2017 (Geneva, 2017), 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Human _Capital_Report_2017.pdf  

- อนุสรณ แสงนิ่มนวล, การพัฒนาและผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา, 

http://www.nesdb.go.th/download/document/Yearend/2017/PPT_Anusorn.pdf 

- แผนพัฒนาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
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แผนงาน 04: แผนงาน สรางเสริมระบบหุนสวนธรรมาภิบาลกับภาค ี

จุดเนนสําคัญ ที่ 2   สรางความมั่นใจในการทํางานรวมกันของหุนสวนภาคีและ กสศ 

ยุทธศาสตร ที่ 3  เสริมสรางระบบธรรมาภิบาลในการทํางานรวมกับภาค ี

 

1. หลักการขอมูลวิชาการ สถานการณ แนวโนม  

- The Chartered Instituted of Public Finance and Accountancy (CIPFA) ไดนําเสนอ

หลักการสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของภาครัฐ (Good Governance in Public Sector) 

วาหนวยงานของรัฐตองมีการวางระบบงานเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุผลตามบทบาท หนาที่ 

ความรับผิดชอบ มีการวางระบบกํากับดูแลที่ดีแสดงถึงความมุงมั่น ความซื่อสัตย จริยธรรม คานิยม

และเปนไปตามหลักนิติธรรม มีความเสมอภาคและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย มีการกําหนด

ผลลัพธทั้งในดานของผลประโยชนทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มีการกําหนด

มาตรการปองการแทรกแซงที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย การพัฒนาขีดความสามารถขององคกร

รวมถึงบุคคลภายในองคกร มีการบริหารความเสี่ยงและผลการดําเนินงานผานระบบการควบคุม

ภายในที่มีประสิทธิภาพและการบริหารการเงินของภาครัฐท่ีเขมแข็ง และใชแนวทางปฏิบัติท่ีดีใน

เรื่องความโปรงใสและรายงานเพ่ือใหเกิดความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ 
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- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ไดกําหนด

หลักการบริการกิจบานบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายเพ่ือใหเกิด

ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาใน

เชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจของสวน

ราชการใหทันตอสถานการณ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองตาม

ตองการ มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

- พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 มาตรา 16 กําหนดใหการใช

จายเงินของกองทุนตองเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพ่ือประโยชนสูงสุดในการ

ดําเนินการ เพ่ือใหเกิดความเสมอภาคทางการศึกษา และมีมาตการปองกันการทุจริตที่เหมาะสม 

กองทุนตองเผยแพรเปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงาน ขอมูลการดําเนินงานและการ

บริหารกองทุน รายรับ รายจาย รวมท้ังผลผลิต ผลลัพธ และความคุมคาท่ีเกิดข้ึนจากการใชจายเงิน

ของกองทุนใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปเปนระยะตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และตองดําเนินการใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได

โดยสะดวก โดยอยางนอยตองเผยแพรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน ทั้งนี้ หลักการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดีดังกลาวยังระบุไวในมาตรา 23 เรื่องอํานาจและหนาที่ของกรรมการใน

การควบคุมดูแลใหมีการประเมินผลต และมาตรา 34 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน 

และการจางพนักงานและลูกจางอีกดวย 

- การดําเนินงานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางเปนการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขายทั้งใน

สวนกลาง ภูมิภาค และหนวยปฏิบัติในระดับตางๆ จําเปนตองมีการแสดงผลงานรวมกันตอ

สาธารณชน จึงตองมีการพัฒนาระบบงานทั้งเพ่ือใหเปนไปตามหลักการบริการองคกรที่ดีและ

รวมถึงการแสดงผลงานไปพรอมกัน 

 

2. วัตถุประสงค/เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

- วัตถุประสงค เพื่อใหการบริหารงานกองทุนฯ เปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

- ตัวชี้วัดความสําเร็จ 1 เกิดระบบการรายงานผลสําเร็จรวม กสศ.และภาคีความรวมมือ 

- ตัวชี้วัดความสําเร็จ 2 ระดับการรับรูและความพึงพอใจของกลุมเปาหมายตอบทบาทของกองทุนฯ 

3. ยุทธศาสตรของแผนงาน  

- พัฒนาระบบขอมูล เครื่องมือ และสรางความเขาใจรวมกับภาคีความรวมมือทุกระดับถึงเปาหมาย

ความสําเร็จที่ตองรวมกันรับผิดชอบ 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู แสดงผลงานระหวางภาคีความรวมมือทุกระดับตอเนื่อง สมํ่าเสมอ 

4. โครงสรางของแผนงาน  

- โครงการ พัฒนาเครื่องมือและระบบสารสนเทศเพ่ือสงเสริมความรับผิดชอบรวมกันและการติดตาม

กํากับที่ดี 
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- โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง คกก. และหุนสวนภาค ี

- โครงการ รับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของตอการดําเนินงานของ กสศ 

- โครงการ สัมมนาประจําป Best Practice ในการดําเนินงานรวม 

 

5. แผนภาพกลไกและขั้นตอนวิธีทํางาน 

กสศ.พัฒนาเครื่องมือและระบบขอมูลสารสนเทศในการสรางความเขาใจและแสดงผลงานรวมกัน

ระหวาง กสศ.และภาคีความรวมมือ ซึ่งจะเปนการทํางานไปพรอมกับการมีเวทกีลางในการแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวาง กสศ. ภาคีความรวมมือ และคณะกรรมการหรือคณะทํางานชุดตางๆ อยางตอเนื่อง โดย

ในแตละปจะมีการจัดสัมมนาประจําเปนเปนเวทีแสดงผลงานสําคัญ 

 

 
 

6. ภาคีหลัก ภาคีสนับสนุน  

- ภาคีหลัก ภาคีความรวมมือที่ทํางานตรงกับ กสศ.ตามยุทธศาสตรตางๆ  และคณะกรรมการบริหาร

กองทุนฯ  

- ภาคีสนับสนุน ภาคีความรวมมือที่ทํางานกับภาคีหลักของ กสศ. 

7. การบูรณาการกับแผนงานอื่นๆ  

- แผนงานตองทํางานเชื่อมโยงกับแผนงานตามยุทธศาสตรศึกษาวิจัยและจัดทําขอเสนอแนวทาง

ปฏิรูปในสวนของการพัฒนาระบบเครื่องมือ และแผนงานตามยุทธศาสตรสงเสริม สนับสนุน 

รณรงคในการสรางการรับรูของภาคีทุกระดับ 



-31- 

 
- ทํางานเชื่อมโยงกับแผนงานตามยุทธศาสตรสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถจังหวัด และ

แผนงานตามยุทธศาสตรสงเสริมเครือขายสถาบันพัฒครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดําเนินงาน

ของแตละระดับการจัดการ 

- สวนการทํางานในระดับผูรับประโยชนแตละกรณีศึกษาเปนการทํางานรวมกับแผนงานตาม

ยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพการทํางานของหนวยเบิกจายงบประมาณและแผนงานตาม

ยุทธศาสตรสงเสริมเครือขายสถาบันอาชีวศกึษา 

 

8. แหลงอางอิง  

- The Chartered Instituted of Public Finance and Accountancy (CIPFA), Good 

Governance in Public Sector, January 2015, Santiago, Chile. 

- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

- พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
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แผนงาน 05: แผนงาน บริหารและพัฒนาระบบงาน 

จุดเนนสําคัญ ที่ 2   สรางความมั่นใจในการทํางานรวมกันของหุนสวนภาคีและ กสศ 

ยุทธศาสตร ที่ 3  เสริมสรางระบบธรรมาภิบาลในการทํางานรวมกับภาค ี

 

1. หลักการขอมูลวิชาการ สถานการณ แนวโนม  

- กสศ เปนกลไกหนึ่งในการสรางความเสมอภาคทางการศึกษาของประเทศ โดยเปนองคกรขนาดเล็ก 

เนนความยืดหยุน ใชนวัตกรรมในการบริหารจัดการ มุงสรางการมีสวนรวมหรือแสวงหาความ

รวมมือจากภาคีเครือขายในลักษณะเจาภาพรวม  

- กสศ จะสามารถดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพได จําเปนตองจะสั่งสมองคความรูและ

ประสบการณในเรื่องการสรางความเสมอภาคทางการศึกษาอยางตอเนื่อง และจําเปนตองอาศัย

คณะกรรมการบริหาร และภาคเีครือขายท่ีเขมแข็ง มีความรู ความสามารถหลากหลาย  

- ภารกิจของ กสศ เปนการชวยบรรเทาปญหาที่เรื้อรังของประเทศ ตองตอบสนองตอการทํางานเชิง

รุกไดทันตอความคาดหวังได จึงจําเปนตองพัฒนาระบบการบริหารจัดการรวมทั้งระบบการติดตาม

ประเมินผลเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทและพลวัตในการดําเนินงาน 

2. วัตถุประสงค/เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ  

- ริเริ่มและดําเนินการในการบริหารและพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพในชวงแรกเริ่ม (5 ปแรก)  

- พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงข้ึน ทั้งในดานทักษะในการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจหลัก ทักษะในการประสานงาน การสื่อสาร การคิด/วิเคราะหเชิงยุทธศาสตร และการ

ติดตามและประเมินผล 

- สรางและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานบุคลากรอยาง

เปนระบบ ระบบการบริหารจัดการดานบัญชี การเงิน การลงทุน พัสดุ ระบบการตรวจสอบควบคุม

ภายใน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการพัฒนายุทธศาสตร และ

การติดตามประเมินผล ที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป และสนับสนุนการบริหารงานตาม

ภารกิจหลักและการจัดการภายในสํานักงาน กสศ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ยุทธศาสตรของแผนงาน  

ดานการพัฒนาบุคลากร สํานักงาน กสศ การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน กสศ เปนหัวใจของ

ขับเคลื่อนองคกรในชวงแผน 5 ปแรก กสศ จะสรางสรรควัฒนธรรมองคกรใหเกิดขึ้นและเนนพัฒนาบุคลากร

ใหมีพฤติกรรมการทํางานที่สอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร และมีความสมดุลในการใชชีวิตในสังคมอยางมี

คุณคา มีความภาคภูมิใจในการทํางานที่สรางคุณคาตอสังคม โดยบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในองคกรเอ้ือ

ตอการทํางานอยางมีความสุข โดยมียุทธศาสตรและแนวทางการดําเนินงาน ประกอบดวย 

3.1 พัฒนาระบบงานพื้นฐานที่สําคัญในการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาระบบ

สมรรถนะ (competency) สําหรับเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหมีกระบวนการ
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สรางการมีสวนรวมของบุคลากรในการวิเคราะหสมรรถนะหลัก และสมรรถนะในกลุมงานแตละ

ตําแหนงของสํานักงาน กสศ  

3.2 พัฒนาระบบสายความกาวหนาในการปฏิบัติงาน (career development) ใหมีความชัดเจนใน

การเลื่อนระดับของบุคลากรโดยเฉพาะเรื่องคุณสมบัติท่ีสําคัญ ระดับสมรรถนะที่ควรมี และ

ศักยภาพจําเปนในการปฏิบัติงาน โดยตําแหนงตางๆ ควบคูกับการการพัฒนาระบบประเมินผล

การปฏิบัติงาน ที่วัดผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนธรรม 

3.3 พัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรเชิงรุกโดยพัฒนาระบบการคัดเลือกใหสอดคลองกับสมรรถนะ 

และวัฒนธรรมองคกร  

3.4 พัฒนาระบบจายคาตอบแทน และสวัสดิการที่เปนธรรมตามผลการปฏิบัติงานและทบทวนระบบ

สรางแรงจูงใจอ่ืนๆ ที่จะสามารถทําใหองคกรมีความสามารถในการดึงดูดคนดีคนเกงปฏิบัติงานใน

องคกร 

3.5 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยจัดกิจกรรมการพัฒนาเพื่อยกระดับขีด

ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับตามสายงาน โดยวิเคราะหความตองการและ

จัดทําหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหมีขีดความสามาถท่ีเพ่ิมข้ึนตามระดับชั้นความกาวหนา  

3.6 ใหการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเปนเฉพาะ เชน การปฐมนิเทศบุคลากรใหม การพัฒนากลุม

ผูชวยผูอํานวยการสํานัก การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทํางาน การสงบุคลากรเขารับ

การพัฒนาในรูปแบบการประชุม สัมมนา ภายนอก 

3.7 พัฒนาภาวะผูนําทุกระดับ โดยเปดพ้ืนที่ใหโอกาสบุคลากรทุกคนฝกฝนภาวะผูนํา การจัดทําแผน

บุคลากรใหมีบทบาทการเปนผูนําทีมในการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ และสงเสริมใหผูนําปรับ

ระบบสื่อสาร สนับสนุนการทํางาน และการจัดกิจกรรมการพัฒนาผูบริหารสํานักงาน กสศ 

 

4. กิจกรรมสําคัญ 

1) งานบุคลากร/สวัสดิการ/การพัฒนาความรูรวมถึงการฝกอบรมตอเนื่อง 

2) งานอํานวยการ/งานประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ 

3) คาใชสอยสํานักงาน 
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แผนงาน 06: แผนงาน สรางเสริมการเรียนรูกลุมนอกระบบการศึกษาและพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ 

จุดเนนสําคัญ ที่ 2   สรางความมั่นใจในการทํางานรวมกันของหุนสวนภาคีและ กสศ 

ยุทธศาสตร ที่ 4  สรางความเขมแข็งใหจังหวัดมีกลไกความพรอม 

   ในการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

1. หลักการขอมูลวิชาการ สถานการณ แนวโนม  

- ผลการศึกษาขององคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และแนวทาง ในการปฏิรูป

ระบบการศึกษาในโลกสากล ที่นานาประเทศเลือกใชเปนกุญแจสําคัญสูความสําเรจ็ในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาในระบบของตนจนเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นั่นคือ มาตรการกระจายอํานาจการจัด

การศึกษาสูระดับพ้ืนที่และสถานศึกษา และ ทิศทางการปฏิรูปดานการศึกษา ของคณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญ ซ่ึงระบุสาระสําคัญใหกระจายอํานาจการจัดการศึกษาโดยลดบทบาทของรัฐจากการเปนผูจัดการ

ศึกษาใหเปนผูจัดใหมีการศึกษา สงเสริมสนับสนุน รวมทั้ง กํากับนโยบาย แผน มาตรฐาน และติดตาม

ประเมินผลการจัดการศึกษา และสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการการศึกษาไดอยางมีอิสระ มี

ประสิทธิภาพ และรบัผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา โดยใหเอกชน ชุมชนและองคกรบรหิารทองถิ่นมีสวนรวม

อยางเหมาะสมดวย 

- สําหรับในประเทศไทยหลักคิดในการกําหนดยุทธศาสตรดังกลาว มาจากขอวิเคราะหและขอมูลพื้นฐานที่แสดง

ใหเห็นวา ระบบการศึกษาไทยที่มีจํานวนโรงเรียนราว 30,000 โรง ครูประมาณ 600,000 คน ซึ่งถือวามีขนาด

ใหญกวาประเทศที่กาวหนาดานการศึกษา อยางเชน สิงคโปร ฟนแลนด และ นิวซีแลนด ถึง 10 เทา ดังน้ัน 

การที่จะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพระดับสูงเทียบเทาประเทศเหลาน้ัน จึงจําเปนตองลดขนาดการจัดการลง

เพ่ือใหมีขนาดที่เหมาะสมเพ่ือการบริหารงานที่มีคุณภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.) ไดแปลงแนวคิดการจัดการเชิง

พ้ืนที่สูภาคปฏิบัติ โดยมียุทธศาสตรในการสนับสนุนใหเกิดรูปธรรมการจัดการศึกษาและการเรียนรู
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ที่พื้นที่เปนผูกําหนดเองทั้งในระดับตําบลและจังหวัดอยางตอเนื่อง หรือ “การจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที”่ ซ่ึงเปน

ผลสืบเนื่องมาจากแนวคิดเรื่อง “การพัฒนาเชิงพ้ืนที่” (Area Based Collaborative Research - ABC) 

ซ่ึงสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปนหนวยงานริเริ่มพัฒนาข้ึนต้ังแตป 2550 และไดผานการ

ทดลองปฏิบัติการจริงจนสามารถนําสูการบูรณาการเพ่ือการแกปญหาความยากจนในระดับจังหวัดจนประสบ

ผลสําเร็จ สสค.จึงไดนําแนวคิดดังกลาวมาปรับและพัฒนาเพื่อใชในการแกปญหาคุณภาพการศึกษา และได

ชักชวนผูที่มีความสนใจปฏิรูปการศึกษาในจังหวัดของตนเองเขารวม ภายใตโครงการ “จังหวัดปฏิรูปการ

เรียนรู” (Area-Based Education - ABE) ซ่ึงเร่ิมดําเนินงานในป 2557 ในพื้นที่ 15 จังหวัด 

 

 

- การดําเนินงาน “การจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที”่ ประกอบดวย 5 องคประกอบสําคัญ ไดแก (1) สนับสนุน

ใหเกิดกลไกการจัดการในพื้นที่ เพ่ือใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานในพื้นที่ใหมีการทํางาน

รวมกันโดยยึดเปาหมายการศึกษาหรือการดูแลเด็กและเยาวชนในจังหวัดเปนตัวตั้ง (2) สนับสนุนให

เกิดเวทีบูรณาการ เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานเพื่อนําไปสูการวางแผน

การศึกษาจังหวัดรวมกัน (3) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อดูแลเด็กและเยาวชนเปนเครื่องมือ

บริหารจัดการและสนับสนุนการวางแผนการศึกษารวมถึงระดับปฏิบัติในพ้ืนท่ีในระยะยาว (4) การ

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และ (5) การรณรงคขับเคลื่อนเพ่ือใหเกิดความตระหนก ตระหนัก

ในขอมูลความรูจากการทํางานในพื้นที่เพ่ือใหเกิดแนวรวมทํางานท้ังในระดับจังหวัด 

- ผลการดําเนินงานใน 15 จังหวัดเปนไปตามวัตถุประสงคที่แตกตางกันไปในแตละจังหวัด อาทิ จังหวัด

สุรินทรสามารถคนพบเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษามากกวา 10,000 คน ในจํานวนนี้ใหความ

ชวยเหลือไดมากกวา 100 คน จังหวัดชลบุรีสามารถจัดทําหลักสูตรการศึกษาเพ่ืออาชีพเพื่อ

เตรียมพรอมผูเรียนใหพรอมสําหรับการทํางานในระดับปฐมวัยถึงมัธยมปลายหรืออาชีวศึกษาที่มีการ

นําไปใชในโรงเรียนทั้งจังหวัด จํานวน 521 แหง จังหวัดเชียงใหมมีการรวมตัวของภาคีเชียงใหมเพ่ือ
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การปฏิรูปการศึกษาของภาคีเครือขาย 99 องคกร จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยะ 4 ป 

(2559-2562) ซึ่งประสบการณจากการดําเนินงานดังกลาวจะนําไปขยายผลสูการสรางความเขมแข็ง

ใหแกพ้ืนที่ในการติดตาม ชวยเหลือเด็กเยาวชนตลอดถึงกลุมเปาหมายตางๆ ของกองทุนเพื่อความ

เสมอภาคทางการศึกษา 

2. วัตถุประสงค/เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ  

- วัตถุประสงค เพื่อใหจังหวัดมีขีดความสามารถที่จะดําเนินการปฏิรูปการศึกษาหรือจัดการเรียนรู

สําหรับเด็กและเยาวชนไดเองในระยะยาว 

- ตัวชี้วัดความสําเร็จ 1 จํานวนจังหวัดที่มแีผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดบนฐานขอมูลความรู 

- ตัวชี้วัดความสําเร็จ 2 จํานวนกลุมเปาหมายท่ีไดรับการติดตามสนับสนุนจากกลไกจังหวัด  

3. ยุทธศาสตรของแผนงาน  

- ขยายผลแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ในพ้ืนที่ลงสูระดับตําบล และจังหวัด 76 จังหวัด  

- จัดใหมีระบบพ่ีเลี้ยงและการติดตามสนับสนุนใหเกิดความมั่นใจวาความชวยเหลือไปสู

กลุมเปาหมายจริง 

4. โครงสรางของแผนงาน  

- โครงการ พัฒนาและจัดตัง้กลไกจังหวัด 

- โครงการ จัดทําแผนดําเนินงานเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัด 

- โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลไกจังหวัด 

- โครงการ พัฒนาและจัดตั้งกลไกภาค 

5. แผนภาพกลไกและขั้นตอนวิธีทํางาน  

กองทุนจะสนับสนุนใหเกิดกลไกจังหวัดที่มีองคประกอบจากภาคีความรวมมือในพ้ืนที่ ทําหนาที่กําหนด

แผนการจัดการศึกษาของจังหวัด ติดตาม ชวยเหลือ เด็กเยาวชนรวมถึงกลุมเปาหมายที่กองทุนใหความ

ชวยเหลือซึ่งจังหวัดสามารถกําหนดโจทยเฉพาะของพ้ืนที่ควบคูไปพรอมกับกลุมเปาหมายท่ีกองทุน

กําหนดได โดยอาจมีภาพการดําเนินงาน ดังนี้ 
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กองทุนจะสนับสนุนงบประมาณสูกลุมเปาหมายในจังหวัดใน 2 ลักษณะคือการโอนงบประมาณตรงสู

กลุมเปาหมายในกรณีที่มีขอมูลความยากจนหรือตองการความชวยเหลือชัดเจน เชน กลุมนักเรียน

ยากจนในสถานศึกษา และอีกลักษณะหนึ่งเปนการโอนงบประมาณผานภาคีความรวมมือของจังหวัด 

เพ่ือเปนคาใชจายในการติดตาม ชวยเหลือกลุมเปาหมาย รวมถึงคาใชจายในการบริหารจัดการของ

จังหวัดเองดวย 

 

6. ภาคีหลัก ภาคสีนับสนุน  

- ภาคีหลัก องคกรปกครองสวนทองถิ่น ศึกษาธิการจังหวัด  

- ภาคีสนับสนุน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สาธารณสุขจังหวัด มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ 

หนวยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงภาคประชาชนในจังหวัด 

 

7. การบูรณาการกับแผนงานอื่นๆ  

เนื่องจากสํานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามีสํานักงานขนาดเล็กและไมมีสาขาใน

ตางจังหวัด แผนงานนี้จึงมุงกระจายการบริหารจัดการเพ่ือลดขอจํากัดของหนวยงานแตในขณะเดียวกัน

สามารถใหความชวยเหลือไปถึงทุกกลุมเปาหมาย มีการทํางาเชื่อมโยงกับทุก Strategic Focus Area 

ของ กสศ. 

 

8. แหลงอางอิง 

- อมรวิชช นาครทรรพ. (2559). รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศกึษาการดําเนินงานและบทเรียน

เชิงนโยบายในโครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู 

- สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพเยาวชน. (2559). จากนับหนึ่งถึงวันนี้ 

บทสรุปการดําเนินงานและกรณตัีวอยางการพัฒนาการเรียนรูเชิงพ้ืนที่ โครงการจังหวัดปฏิรูปการ

เรียนรู 

- สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2559) ภาพรวมพัฒนาการของการศึกษา

เชิงพ้ืนทีใ่นสังคมไทย, “รูปแบบการจัดการศกึษาเชิงพ้ืนที่ : บทเรียน ทางเลือก และเงื่อนไข

ความสําเร็จ” 
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แผนงาน 07: แผนงาน พัฒนาพี่เลี้ยงและระบบสนับสนุนเชิงพื้นที ่

จุดเนนสําคัญ ที่ 2   สรางความมั่นใจในการทํางานรวมกันของหุนสวนภาคีและ กสศ 

ยุทธศาสตร ที่ 4  สรางความเขมแข็งใหจังหวัดมีกลไกความพรอม 

   ในการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

1. หลักการขอมูลวิชาการ สถานการณ แนวโนม  

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 กําหนดเปาหมายใหคนไทยเปนคนไทยที่สมบูรณ มุงหวัง

สรางความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ําทางรายไดและความยากจน โดยใชยุทธศาสตรพื้นที่สงเสริมใหเกิด

ความรวมมือของภาคสวนตางๆ สอดคลองกับเปาหมายและยุทธศาสตรของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง

การศึกษา ตามที่ปรากฎในเอกสารคําชี้แจงประกอบการจัดต้ังพระราชบัญญัตกิองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง

การศึกษา พ.ศ.2561 

- สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.) ไดนําแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สู

การปฏิบัติโดยมีการดําเนินงานใน 5 องคประกอบสําคัญ ไดแก (1) สนับสนุนใหเกิดกลไกการจัดการในพื้นที่ 

เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานในพื้นที่ใหมีการทํางานรวมกันโดยยึดเปาหมายการศึกษาหรือการ

ดูแลเด็กและเยาวชนในจังหวัดเปนตัวตั้ง (2) สนับสนุนใหเกิดเวทีบูรณาการ เพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูล

ระหวางหนวยงานเพ่ือนําไปสูการวางแผนการศึกษาจังหวัดรวมกัน (3) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อดูแล

เด็กและเยาวชนเปนเครื่องมือบริหารจัดการและสนับสนุนการวางแผนการศึกษารวมถึงระดับปฏิบัติในพื้นที่ใน

ระยะยาว (4) การจัดทําแผนพฒันาการศึกษาจังหวัด และ (5) การรณรงคขับเคลื่อนเพื่อใหเกิดความตระหนก 

ตระหนักในขอมูลความรูจากการทํางานในพื้นที่เพื่อใหเกดิแนวรวมทํางานทั้งในระดับจังหวัด 

- เพื่อสนับสนุนใหเกิด “ความเปนเจาของ” และ “สมรรถนะ” ในการทํางานของกลไกจังหวัด กระบวนการ

จัดการเรียนรูระหวางจังหวัดเปนเคร่ืองมือสําคัญซ่ึงในระยะที่ผานมา สสค.ไดประยุกตใชเครื่องมือตางๆ อาทิ 

Progress Markers และ “การเทียบระดับ” (Benchmarking) ซ่ึงเปนเคร่ืองมือที่องคกรชั้นนําทั่วโลกนิยมใช

อยูในระดับตนๆ (ระดับ 1-5) ของโลกมาตั้งแตป พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) จนถึงปจจุบันมาใชเปนเคร่ืองมือ

สําคัญในการขบัเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ใน 15 จังหวัด ดังแผนภาพ 
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- ความสําเร็จของการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ที่เกิดจากการเรียนรูระหวางกันทําใหเกิดการจัดการใหม

คือการกระจายทรัพยากรในพ้ืนที่ใหภาคสวนตางๆ ไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดตัดสินใจและ

สนับสนุน ตลอดจนตรวจสอบการใชทรัพยากรการศึกษาเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่สอดคลองกับความ

ตองการแกไขปญหาและพัฒนาการศึกษาของแตละพ้ืนที่ การบริหารจัดการในเชิงสายงาน 

(function) ท่ีสั่งการจากสวนกลางโดยลําพัง ไมเอื้อตอการบริหารคุณภาพ ซึ่งตองการการบูรณา

การการทํางานในแนวราบ การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่จึงเปนขอตอของระบบการศึกษาที่เชื่อมโยง

ภาคนโยบายหรือการจัดการศึกษาระดับชาติกับภาคปฏิบัติในระดับสถานศกึษา 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

2. วัตถุประสงค/เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

- วัตถุประสงค 1 เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาศกัยภาพของคณะทํางานจังหวัด 

- วัตถุประสงค 2 เพ่ือใหเกิดกลไกการติดตาม ตรวจสอบในระดับปฏิบัติการในพื้นที่ 

- ตัวชี้วัด 1 จํานวนจังหวัดที่คณะทํางานไดรับการพัฒนาศักภาพ 

- ตัวชี้วัด 2 จํานวนกลุมเปาหมายในจังหวัดที่คณะทํางานจังหวัดสามารถใหความชวยเหลือ 

3. ยุทธศาสตรของแผนงาน  

- สงเสริมใหเกิดการเรียนรูระหวางคณะทํางานจังหวัดและบุคลากรสนับสนุนตางพื้นที่ 

- พัฒนากลไกกลางในการติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุนการปฏิบัติการในระดับพื้นที่ 

4. โครงสรางของแผนงาน 

- โครงการ พัฒนาทีมพี่เลี้ยงจังหวัด 

- โครงการ พัฒนาทีม Fiscal Regulator 

Area based integration 

Function based 

บุคลากร หลักสตูร งบประมาณ 
วิจัย 

นวัตกรรม 
โครงการ 

ตามนโยบาย 
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- โครงการ พัฒนาบุคลากรในพ้ืนที่เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

- โครงการ พัฒนาระบบสงตออาชีพ-สถานประกอบการ 

- โครงการ พัฒนาระบบ Marketing เพ่ือแจงกลุมเปาหมาย 

5. แผนภาพกลไกและขั้นตอนวิธีทํางาน  

เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูของจังหวัดรวมถึงการติดตามและตรวจสอบเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา

ความชวยเหลือไปถึงผูรับประโยชนตรงตามวัตถุประสงค แผนงานจึงพัฒนาใหเกิดกไลสนับสนุนในรูป 

(1) ทีมพี่เลี้ยงเพ่ือสนับสนุนในดานองคความรูขับเคลื่อนงานในเชิงประเด็น (2) Fiscal Regulators ให

การสนับในดานเทคนิค วิธี และการตรวจสอบทางการเงิน (3) การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของพ้ืนที่

เฉพาะดาน เชน ครูพี่เลี้ยงดูแลเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา ระบบสงตออาชีพ และ (4) ระบบ 

Marketing เพ่ือแจงกลุมเปาหมายทราบสิทธิประโยชนสามารถรับความชวยเหลือไดในระดับพ้ืนที่ 

 

 

6. ภาคีหลัก ภาคสีนับสนุน  

- ภาคีหลัก มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ หนวยงานที่มีประสบการณดานงบประมาณ การเงิน   

- ภาคีสนับสนุน บุคลากรจากหนวยงานภาครับ เอกชน รวมถึงภาคประชาชนทั้งในแนะนอกจังหวัด 

7. การบูรณาการกับแผนงานอื่นๆ  

เนื่องจากสํานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามีสํานักงานขนาดเล็กและไมมีสาขาใน

ตางจังหวัด แผนงานนี้จึงมุงกระจายการบริหารจัดการเพ่ือลดขอจํากัดของหนวยงานแตในขณะเดียวกัน
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สามารถใหความชวยเหลือไปถึงทุกกลุมเปาหมาย มีการทํางาเชื่อมโยงกับทุก Strategic Focus Area 

ของ กสศ. 

 

8. แหลงอางอิง  

- Kelly, Anthony.  Benchmarking for School Improvement: A Practical Guide for 

Comparing and Achieving Effectiveness. Taylor and Francis, 2001 

- สีลาภรณ บัวสาย (2560) เอกสารวิชาการ แนวคิดและผลการดําเนินงานโครงการจังหวัดปฏิรูปการ

เรียนรู 

- สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพเยาวชน. (2559). จากนับหนึ่งถึงวันนี้ 

บทสรุปการดําเนินงานและกรณตัีวอยางการพัฒนาการเรียนรูเชิงพ้ืนที่ โครงการจังหวัดปฏิรูปการ

เรียนรู 
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แผนงาน 08: แผนงาน สงเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 

จุดเนนสําคัญ ที่ 2   สรางความมั่นใจในการทํางานรวมกันของหุนสวนภาคีและ กสศ. 

ยุทธศาสตร ที่ 5  ยกระดับความสามารถในการพัฒนาครู ทั้งในและนอกระบบ 

 

1. หลักการขอมูลวิชาการ สถานการณ แนวโนม 

พลเมืองของประเทศจะเปนคนดีมีคุณภาพได ยอมมาจากรากฐานของผูเรียนตั้งแตวัยเยาว และสิ่งสําคัญ

ในการพัฒนาผูเรียนนั้นจึงเปน “ครู” หากครูไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ (efficiency) ยอมเชื่อมั่นไดวา

ผูเรียนยอมมีคุณภาพ ดังนั้น การสนับสนุนและสงเสริมครูใหมีโอกาสพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถไดอยาง

ตอเนื่อง โดยเฉพาะกลุมครูที่ยังเขาไมถึงระบบปกติ (niche group) ซึ่งคาดการณวามีจํานวนไมนอยกวา 10,000 

คน การสนับสนุนและสงเสริมนี้จะครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิตและการพัฒนาทั้งครูในระบบและนอกระบบ

การศึกษา โดยการทํางานรวมกับหนวยงานหลัก 

2. วัตถุประสงค/เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

- วัตถุประสงค/เปาหมาย : ครูในสถานศึกษาหางไกลและดอยโอกาสไดรับการเสริมสรางคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

- ตัวชี้วัดความสําเร็จ : มีสัดสวนจํานวนครตูอนักเรียนดอยโอกาสที่เพิ่มจํานวนสูงขึน้ และโรงเรียนในพ้ืนที่

หางไกลมีจาํนวนครตูามเกณฑ 

3. ยุทธศาสตรของแผนงาน 

- สนับสนนุและสงเสริมครูใหมีการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานและการมี

สวนรวมของเครือขายในทองถิ่น 

- รวมสนับสนนุการผลิตและพัฒนาครูในสาขาวชิาที่ขาดแคลนและมีความเก่ียวของกับดอยโอกาสเพื่อใหมี

ครูคุณภาพอยูในพื้นที่อยางทั่วถึง 

- เชื่อมโยงการทํางานกับหนวยงานหลักเพ่ือใหการผลิตและพัฒนาครสูอดคลองกับความตองการไดอยาง

แทจริง 

4. โครงสรางของแผนงาน 

- โครงการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนหรือหนวยจัดการเรยีนรูเปนฐาน 

- โครงการสนบัสนนุการผลิตและพัฒนาครูในระบบพิเศษเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรยีนในพื้นที่หางไกล 
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5. แผนภาพกลไกและขั้นตอนวิธีทํางาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

แผนงานนี้จะทํางานกับกลุมเปาหมายคือครูที่ดแูลผูดอยโอกาสโดยมีกลไกรวมกับเครือขายในพื้นที่ในการสนับสนุน ติดตาม 

ประเมินผล และวิจยัอยางเปนระบบ จนสรางความมั่นใจไดวาครูทั้งในและนอกระบบการศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพ

และประสิทธิภาพ 

6. ภาคีหลัก ภาคสีนับสนุน 

- ภาคีหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ. สช. กศน. สอศ. สกอ.) คุรสุภา และเครอืขายสถาบนัอุดมศึกษา

ทองถิ่น  

- ภาคีสนบัสนนุ : องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชน  

7. การบูรณาการกับแผนงานอื่นๆ  

แผนงานตองทาํงานรวมกับแผนงานทนุสงเสรมิการศึกษาและพฒันานวัตกรรมการเรยีนรู แผนงานจัดตั้งกลไก

จังหวัดและภาค แผนงานวิจัยและพัฒนาองคความรู และแผนงานภาคสีัมพันธ 

 

8. แหลงอางอิง 

- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2561). โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ประจําปการศกึษา 

2561.  

- สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร. (2559). จํานวนคร/ูอาจารยในระบบโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

และสวนภมูิภาค พ.ศ. 2553 – 2559.  

- เจริญ ภูวิจิตร. (2560). การพัฒนาครูเพ่ือคุณภาพของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 = Teachers 

Development for Learner Quality in the 21st Century. นครปฐม: สถาบันพฒันาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (สคบศ.). 

- ดาวพงษ รัตนสุวรรณ. (2560). การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรูสูอนาคตการศึกษาไทย. เขาถึงไดจาก 

http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/46009-8402.pdf  

 

กองทุน 
กลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกบัการ

พัฒนาครูตาม พรบ.กองทุน 

ศึกษาวิเคราะหภาคีเครือขาย 

จังหวัดและสถาบันอุดมศึกษา 

วิเคราะหสถานการณและตนทุน 

ดานการพัฒนาครู 

สนับสนุนโครงการครูที่ดูแล

ผูดอยโอกาส 

สนับสนุนทุนการศึกษาและ

สถาบันอุดมศึกษา 

วิจัยและพัฒนา 

ครูและ

สถานศึกษาทั้ง

ในและนอก

ระบบ

การศึกษาไดรับ

การพัฒนา

คุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

สนับสนุน ติดตาม และประเมินผล 
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แผนงาน 09: แผนงาน วิจัยพัฒนาองคความรูตอเนื่อง 

แผนงาน 10: แผนงาน วิจัยเพื่อสนับสนุนการทํางานของภาคีและ กสศ. 

แผนงาน 11: แผนงาน วิจัยเชิงระบบ 

จุดเนนสําคัญ ที่ 2   สรางความมั่นใจในการทํางานรวมกันของหุนสวนภาคีและ กสศ. 

ยุทธศาสตร ที่ 5  ยกระดับความสามารถในการพัฒนาครู ทั้งในและนอกระบบ 

1.  หลักการขอมูลวิชาการ สถานการณ แนวโนม  

      จากขอมูลการจัดอันดับและการรายงานสถานะขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจและ

กําลังคนของประเทศไทยในระดับนานาชาติ แสดงใหเห็นวาดัชนีที่เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาและ

คุณภาพทรัพยากรมนุษยของไทยอยูในระดับต่ํากวามาตราฐานนานาชาติ 

- ที่ประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (The World Economic Forum: WEF) ไดจัดอันดับขีดความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศไทยอยูในอันดับที่ 32 จาก 140 ประเทศทั่วโลก1 คุณภาพการศึกษา

ระดับประถมศึกษาและระดับสูงกวา (อันดับที่ 89 และ 68 ตามลําดับ) คุณภาพของระบบ

การศึกษา (อันดับที่ 74) และการใหบริการฝกอบรมเฉพาะดานในทองถิ่น (อันดับที่ 70) โดยหาก

เปรียบเทียบกับประเทศตางๆ ในสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรืออาเซียน 

(Association of South East Asian Nations: ASEAN) ทั้งหมด 10 ประเทศ พบวา คุณภาพของ

ระบบการศกึษาของประเทศไทยอยูในอันดับที่ 6  

- ดัชนีการพัฒนามนุษย (Human Development Index) ที่บงบอกถึงการพัฒนาคุณภาพคนของ

ประเทศใน 3 ดานหลัก คือสุขภาพ ความรู และมาตรฐานการครองชีพ ซึ่งโครงการพัฒนาแหง

สหประชาชาติ (UNDP) ไดจัดทํารายงานในป 2558 ระบุวาประเทศไทยมีคาดัชนีการพัฒนามนุษย

อยูในอันดับที่ 93 ของโลก2  

- แมวาคาเฉลี่ยเชาวปญญา (IQ) ของเด็กไทยอายุ 6-15 ปจะเทากับ 98.6 ซึ่งอยูในเกณฑปกติ (90-

109) ในระดับนานาชาติ แตเด็กไทยกวา 50% มี IQ อยูในเกณฑต่ํา (นอยกวา 100)  และ 6.5 % 

อยูในเกณฑบกพรอง ซึ่งถือวาอยูในอัตราที่ต่ํากวามาตรฐานสากล รวมทั้งปญหามีความรุนแรงมาก

ในภาคอีสานซึ่งนักเรียนใน 17 จาก 19 (90%) จังหวัดในภาคอีสานมีคาเฉลี่ย IQ ต่ํากวามาตรฐาน 

เทียบกับสวนอ่ืนๆของประเทศไทยที่มีพ้ืนที่ 36% ที่มีคาเฉลี่ย IQ ของนักเรียนต่ํากวามาตรฐาน ซึ่ง

สะทอนปญหาความเหลื่อมล้ําในคุณภาพคนไทยเปนอยางสูง 

- สถานการณความพรอมของเด็กไทยในการเขาสูระบบการศึกษา (School Readiness) ของ

เด็กไทยจึงยังจําเปนตองมีการพัฒนาอีกมากทั้งในแงของคุณภาพเด็กไทย และในดานโอกาสทาง

การศกึษาที่ยังมีความไมเสมอภาคในการเขาถึงบริการทางการศึกษาจากปจจัยทางเศรษฐกิจสังคม 

สุขภาพ และความหางไกลของสถานศึกษา 

                                                           
1 The Global Competitiveness Report 2015 - 2016 
2 http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf 
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- ดัชนีความกาวหนาของคนไทย (Human Achievement Index) ซึ่งมีการประเมินอยางตอเนื่อง

เปนรายจังหวัดระหวางป 2546-2557 พบวา แมในภาพรวมของประเทศคนไทยจะมีความกาวหนา

ในการพัฒนาที่ดีข้ึน แตสถานการณความเหลื่อมล้ําของคุณภาพของคนระหวางจังหวัดท่ีอยูใน

ระดับสูงและจังหวัดที่อยูในระดับต่ํายังคงมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู

ใ น  10 อั น ดั บ สุ ด ท า ย ทั้ ง  4 ค รั้ ง ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น  ไ ด แ ก  แ ม ฮ อ ง ส อ น  

ศรีสะเกษ และนครพนม 

 

จากขอมูลสถานการณขางตน พันธกิจของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาในการสราง

เสริมการจัดการเชิงระบบเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาผานการลงทุนที่ใชความรูนําเพ่ือชวยเหลือและ

สรางคุณคาเพิ่มแกกลุมเปาหมาย รวมทั้งการดําเนินการตามภารกิจของกองทุนตามมาตรา 5 (7) เพ่ือ

ศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา และ

ยกระดับความสามารถของคนไทยเพ่ือใหบังเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองมีการดําเนินการ

ทางการวิชาการผานการวิจัย 3 รูปแบบอยางตอเนื่อง ไดแก  

การวิจัยพัฒนาขอมูลสถานะการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย และความเหลื่อมล้ําทางการ

ศึกษา ในระดับจังหวัดที่สามารถสนับสนุนการวิจัยและพัฒนามาตรการเพ่ือแกไขปญหาและยกระดับขีด

ความสามารถของกําลังคนในระดับจังหวัด ทุกจังหวัด ในประเทศไทย เพ่ือสนับสนุนการยกระดับ

ความสามารถของคนไทยในระดับประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพในระยะยาว แผนงานวิจัยพัฒนาองค

ความรูตอเนื่องจึงเปนแผนงานที่มุงพัฒนาขอมูลสําคัญเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามเปาหมายดังกลาว 

ผานการสํารวจขอมูลกลุมตัวอยางรายจังหวัด และจัดทําฐานขอมูลผลการสํารวจเพื่อรองรับการติดตาม

กลุมเปาหมายในระยะยาวเพ่ือจะนําขอมูลและองคความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพคนไทย โดยการ

เชื่อมโยง บูรณาการ และประสานความรวมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน แผนงานวิจัยพัฒนาองคความรู

ตอเนื่องจะทําหนาที่สรางเสริมองคความรูและผลการวิจัยที่จําเปนตามภารกิจดังกลาว 

 ดวยยุทธศาสตรการดําเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในการทํางานผาน

ภาคีระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับหนวยเบิกจายงบประมาณในพ้ืนท่ี กองทุนจําเปนตองใชเครื่องมือ

และเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการทํางานเชิงยุทธศาสตรของกองทุนใหมีประสิทธิภาพ และมีกลไกการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานของภาคีกองทุนในทุกระดับไดอยางตอเนื่อง แผนงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการ

ทํางานของภาคีและ กสศ. มุงสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนภารกิจดังกลาว

ของกองทุน 

แผนงานวิจัยเชิงระบบจะสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อสรางองคความรูเชิงระบบเพ่ือจัดทําขอเสนอ

เชิงนโยบายตามภารกิจของกองทุน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนากลไกจัดการเชิงสถาบันดานการพัฒนาองค

ความรูเชิงระบบและการผลิตพัฒนาครู เพ่ือสรางความยั่งยืนในการสรางความเสมอภาคทางการศึกษาใน

ระยะยาว 
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2. แผนภาพกลไกและขั้นตอนวิธีทํางานของยุทธศาสตร พัฒนาองคความรูเพื่อสรางเสริมการจัดการเชิง

ระบบเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

ภาพตอไปนี้แสดงกลไกและขั้นตอนวิธีทํางานของยุทธศาสตร พัฒนาองคความรูเพื่อสรางเสริมการ

จัดการเชิงระบบเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ผานการจัดการงานวิจัย 3 ประเภท ใน 3 แนวทางรวมกับ

ภาคีการทํางาน 3 กลุม 
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แผนงาน 09: แผนงาน วิจัยพัฒนาองคความรูตอเนื่อง 

 

1. วัตถุประสงค/เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ  

1.1. วัตถุประสงค 

1.1.1.สนับสนุนขอมูลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพคนไทยและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน

และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

1.1.2. สนับสนุนขอมูลเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความพรอมในการเขาสูโรงเรียน (School 

Readiness) ระดับจังหวัด 

1.1.3.สนับสนุนขอมูลเพื่อการพัฒนาใหเยาวชนมีทักษะและความพรอมประกอบอาชีพกอนทํางาน 

(Career Readiness) 

1.1.4. สนับสนุนขอมูลเพื่อการพัฒนาใหแรงงานรุนใหมมีทักษะและความพรอมที่ตลาดแรงงาน

ตองการ (Workforce Competency) 

1.1.5. สนับสนุนขอมูลเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทยสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDG4) 

ของประเทศไทยมีแนวโนมดีข้ึนสูการบรรลุเปาหมายในป 2030 

1.1.6.พัฒนาฐานขอมูลสถานะความเหลื่อมล้ําและคุณภาพทรัพยากรมนุษยไทยแบบตอเนื่อง 

(Longitudinal database) 

1.2. ตัวชี้วัด 

1.2.1. ดัชนีการพัฒนามนุษย (Human Development Index) ของประเทศไทย 

1.2.2. ดัชนีการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยจากเวทีประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก 

(The World Economic Forum: WEF) 

1.2.3. ดัชนีการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของกําลังคนไทยไอเอ็มดี (IMD) 

1.2.4. ตัวชี้วัดทางการศึกษาของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDG4) ของประเทศไทยมี

แนวโนมดีขึ้นสูการบรรลุเปาหมายในป 2030 

1.2.5.ความเหลื่อมล้ําทางรายไดและความเหลื่อมล้ําของคุณภาพคนระหวางจังหวัดอยูในระดับที่

ลดลง  

 

2. ยุทธศาสตรของแผนงาน 

แผนงานวิจัยวิจัยพัฒนาองคความรูตอเนื่องมุงสนับสนุนการสํารวจและฐานขอมูลเชิงยุทธศาสตร

แบบตอเนื่องที่สําคัญตอการประเมินและพัฒนามาตรการสงเสริมคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ําในการ

พัฒนาคนไทย ณ จุดตรวจสอบ (Checkpoints) ในสามชวงวัยอันเปนการสํารวจตามมาตรฐานสากลท่ี

ประเทศไทยยังขาดขอมูลอยูในปจจุบัน ไดแก ความพรอมของเด็กปฐมวัยเขาสูประถมศึกษา (School 

Readiness Survey)  ความพรอมของนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับในดานการทํางานในอนาคต 

(Career Readiness Survey)  สมรรถนะของเยาวชนกลุมท่ีออกจากระบบการศึกษาเขาสูตลาดแรงงาน 
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(Workforce Competency Survey)  รวมถึงการติดตามสถานการณความกาวหนาของประเทศตาม

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs Monitor)  โดยนอกจากเสนอตอรัฐบาลและเผยแพร

แกสาธารณชนแลว แผนงานนี้ยังมุงปอนขอมูลดังกลาวพรอมกับขอแนะนําทางวิชาการใหแกหนวยงานที่

เก่ียวของในพ้ืนที่เพ่ือกําหนดยุทธศาสตรและมาตรการที่เหมาะสมกับแตละจังหวัด   

 

3. โครงสรางของแผนงาน  

แผนงานวิจัยพัฒนาองคความรูตอเนื่องประกอบดวย 3 ชุดโครงการ ซึงประกอบดวย 10 โครงการ

ภายใตชุดโครงการดังนี ้

3.1. ชุดโครงการวิจัยสํารวจสถานะความเหลื่อมล้ําและคุณภาพทรัพยากรมนุษยระดับจังหวัด 

3.1.1. โครงการวิจัยเครื่องมือสํารวจและประเมินทักษะความพรอมเด็กปฐมวัยในการเขาสูระบบ

การศึกษา (School Readiness) 

3.1.2. โครงการวิจัยเครื่องมือสํารวจและประเมินทักษะความพรอมเยาวชนในการเขาสูตลาดแรงงาน 

(Career Readiness) 

3.1.3. โครงการวิจัยเครื่องมือสํารวจและประเมินทักษะ ความพรอมประชากรวัยแรงงานระดับภูมิภาค 

(Workforce Readiness) 

3.1.4. โครงการวิจัยเครื่องมือสํารวจความกาวหนาตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษาระดับ

จังหวัด (Provincial SDG4) 

3.2. ชุดโครงการวิจัยพัฒนาและประเมินชุดสวัสดิการและคาใชจายรายหัวเพื่อความเสมอภาคทาง

การศึกษา 

3.2.1. โครงการวิจัยพัฒนาชุดสวัสดิการและคาใชจายรายหัวเด็กปฐมวัย 

3.2.2.โครงการวิจัยพัฒนาชุดสวัสดิการและคาใชจายรายหัวผูขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาส 

3.2.3.โครงการวิจัยพัฒนาชุดสวัสดิการและคาใชจายรายหัวเด็กเยาวชนนอกระบบการศกึษา 

3.2.4.โครงการวิจัยติดตามและประเมินชุดสวัสดิการและคาใชจายรายหัว 

3.3. ชุดโครงการวิจัยพัฒนาฐานขอมูลสถานะความเหลื่อมล้ําและคุณภาพทรัพยากรมนุษยไทย

แบบตอเนื่อง 

3.3.1. โครงการวิจัยพัฒนาฐานขอมูลสถานะความเหลื่อมล้ําและคุณภาพทรัพยากรมนุษยไทย

แบบตอเนื่อง (Longitudinal database)   

3.3.2. โครงการรายงานสถานะความเหลื่อมล้ําและคุณภาพทรัพยากรมนุษยของไทยรายป 

(Thailand Annual Equitable Education and Human Development Report) 

 

4. แผนภาพกลไกและขั้นตอนวิธีทํางาน -ดูภาพรวมของยุทธศาสตรที่ 5- 

5. ภาคีหลัก ภาคีสนับสนุน 

5.1. มหาวิทยาลัย หรือ สถาบันวิจัย ระดับชาติ และระดับภูมิภาค 
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5.2. องคกรระหวางประเทศดานการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

5.3. หนวยงานของรัฐดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

5.4. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5.5. นักวิชาการ นักวิจัย ดานการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

5.6. สื่อมวลชน และประชาชน 

6. การบูรณาการกับแผนงานอื่นๆ 

แผนงานวิจัยและพัฒนาองคความรูตอเนื่องเปนแผนงานหลักในการวิจัยพัฒนาขอมูลเชิงยุทธศาสตรเพ่ือ

สนับสนุนการทํางานเชิงยุทธศาสตรของกองทุนสําหรับกลุมเปาหมายตางๆ รวมทั้งสนับสนุนการติดตาม

ประเมินความกาวหนาในการทํางานของกองทนุและภาคีทั้งในระดับจังหวัดและในระดับชาติในระยะยาว   

 

7. แหลงอางอิง 

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา, “คําชี้แจงเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง

การศกึษา” (2560) 
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แผนงาน 10: แผนงาน วิจัยเพื่อสนับสนุนการทํางานของภาคีและ กสศ. 

 

1. วัตถุประสงค/เปาหมาย  

1.1. วัตถุประสงค/เปาหมาย  

1.1.1.วิจัยพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของกองทุน

เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

1.1.2.วิจัยพัฒนาองคความรูและสรางนักวิจัยเพ่ือสรางเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา 

1.1.3.สนับสนุนความรวมมือทางวิชาการเพ่ือวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนความเสมอภาค

ทางการศึกษา 

1.1.4.สนับสนุนการสรางเครือขายทางวิชาการระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติเพ่ือ

สนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

1.2. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.2.1. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและภาคีมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จําเปนในการ

ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

1.2.2. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาไดรับการสนับสนุนทางวิชาการและทางทรัพยากร

จากภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา

อยางตอเนื่อง 

1.2.3. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามีเครือขายทางวิชาการระดับภูมิภาค ระดับชาติ 

และระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามวัตถุประสงคอยางตอเนื่อง 

 

2. ยุทธศาสตรของแผนงาน  

แผนงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการทํางานของภาคีและ กสศ. มุงสนับสนุนการมีสวนรวมของหนวยงาน

ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมในการวิจัยพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมใหมๆเพ่ือสนับสนุนการทํางาน

ของกองทุน และการสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพ่ือสงเสริมการ

แลกเปลี่ยนประสบการณในการดําเนินงานดังกลาวกับภาคี ท่ีจะเปนประโยชนในการพัฒนาตอยอด

ผลการวิจัยในแผนงานนี้ ซึ่งสามารถนํามาใชประโยชนในการดําเนินงานระยะยาวของกองทุนตอไปใน

อนาคต 

 

3. โครงสรางของแผนงาน 

แผนงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการทํางานของภาคี และ กสศ. ประกอบดวย 3 ชุดโครงการ และ 8 โครงการ

ยอย ดังนี ้

3.1. ชุดโครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนเพื่อความ

เสมอภาคทางการศกึษาและภาค ี



-51- 

 
3.1.1.โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศกลางและฐานขอมูลเลข 13 หลักของกลุมเปาหมายของ

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

3.1.2.โครงการวิจัยพัฒนา Mobile Application เพื่อสนับสนุนระบบคัดกรองและติดตามผูขาด

แคลนทุนทรัพยและดอยโอกาสตามกลุมเปาหมายของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง

การศกึษา 

3.1.3.โครงการวิจัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดสรรเงินอุดหนุนอยางมีเงื่อนไข 

(Conditional Cash Transfer E-Payment System) 

3.1.4.ชุดโครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เปนประโยชนตอการปฏิรูปและจัดการศึกษาใน

พ้ืนที่ 

3.1.5.โครงการวิจัยพัฒนาองคความรูและนักวิจัยเพ่ือสรางเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาระดับ

จังหวัด 

3.1.6.โครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนความเสมอภาคทางการศึกษา 

3.2. ชุดโครงการจัดสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

3.2.1.โครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาระดับภูมิภาค 

3.2.2.โครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาระดับชาต ิ

3.2.3.โครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาระดับนานาชาติ 

4. แผนภาพกลไกและขั้นตอนวิธีทํางาน  

-ดูภาพรวมของยุทธศาสตรที่ 5- 

 

5. ภาคีหลัก ภาคีสนับสนุน  

5.1. ภาคีเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ที่สนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนในระดับจังหวัด  

5.2. ภาคีเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนในระดับหนวย

เบิกจายงบประมาณ 

5.3. มหาวิทยาลัย หรือ สถาบันวิจัย ระดับชาติ และระดับภูมิภาค 

5.4. องคกรระหวางประเทศดานการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

5.5. หนวยงานของรัฐดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

5.6. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5.7. นักวิชาการ นักวิจัย ดานการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

5.8. สื่อมวลชน และประชาชน 
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6. การบูรณาการกับแผนงานอื่นๆ  

แผนงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการทํางานของภาคี และ กสศ. จะเปนแผนงานหลักในการวิจัยพัฒนา

เครื่องมือและเทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานเชิงยุทธศาสตรของกองทุนในแตละยุทธศาสตรทั้งในระดับ

จังหวัดและระดับหนวยเบิกจากงบประมาณสําหรับกลุมเปาหมายตางๆ  

 

7. แหลงอางอิง  

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา, “คําชี้แจงเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศกึษา” (2560) 
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แผนงาน 11: แผนงาน วิจัยเชิงระบบ 

 

1. วัตถุประสงค/เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ  

1.1. วัตถุประสงค/เปาหมาย 

1.1.1. สนับสนุนการวิจัยเชิงระบบเพ่ือพัฒนาองคความรูและมาตรการเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค

การดําเนินงานของกองทุน 

1.1.2. สนับสนุนการพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือสรางความเสมอภาคทางการศึกษาผาน

การปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณ และการปฏิรูปการผลิตและพัฒนาคร ู

1.1.3. สนับสนุนการพัฒนากลไกเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปเชิงระบบดานการจัดสรร

งบประมาณและการผลิตพัฒนาครูตามวัตถุประสงคของกองทุน 

1.2. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.2.1. ขอเสนอเชิงนโยบายของกองทุนไดรับการนําไปดําเนินการโดยหนวยงานที่เก่ียวของทั้ง

ระดับชาติ และระดับจังหวัด/ทองถ่ิน 

1.2.2. ผลการวิจัยและขอมูลจากการดําเนินงานของแผนงานไดรับการรายงานผานสื่อมวลชนและ

เครือขายภาคีดานวิชาการของกองทุนอยางตอเนื่อง  

1.2.3.เกิดกลไกเชิงสถาบันเพ่ือสนับสนุนการวิจัยพัฒนาองคความรูเชิงระบบดานการปฏิรูป

ทรัพยากรดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมทั้งการผลิตพัฒนาครูอยาง

ยั่งยืน 

1.2.4. ผลการวิจัยเชิงระบบไดรับการยอมรับดานคุณภาพทางวิชาการในระดับนานาชาติ และไดรับ

การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 

2. ยุทธศาสตรของแผนงาน 

แผนงานวิจัยระบบมุงวิจัยพัฒนาองคความรูเชิงระบบสหวิทยาการที่ชวยสนับสนุนการจัดการเชิง

ระบบที่ชวยยกระดับประสิทธิภาพและความยั่งยืนของมาตรการตางๆ ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง

การศึกษาและภาคีดําเนินการอยูทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด รวมทั้งคนหาชองวางขององคความรูเชิง

ระบบที่จําเปนในการสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุน และภาคีทางวิชาการท่ีสามารถรวมกันพัฒนาองค

ความรูที่จําเปนดังกลาวได  

นอกจากนั้นแผนงานวิจัยเชิงระบบจําเปนตองดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการจัดทําขอเสนอเชิง

นโยบายแกหนวยงานที่เก่ียวของตามภารกิจของกองทุน รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งกลไกเชิงสถาบันที่จะ

ชวยใหเกิดการวิจัยพัฒนาองคความรูเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษาที่ตอเนื่อง โดยเฉพาะองคความรูเชิง

ระบบดานการปฏิรูปการจัดการทรัพยากร และการผลิตพัฒนาครูเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาอยาง

ยั่งยืน 
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3. โครงสรางของแผนงาน  

แผนงานวิจัยเชิงระบบประกอบดวย 6 โครงการ ดังนี ้

3.1. โครงการวิจัยบัญชีรายจายดานการศกึษาแหงชาติ 

3.2. โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องมือพัฒนาทักษะกําลังคนเพ่ือรองรับเศรษฐกิจไทย 4.0 

3.3. โครงการ พัฒนา Prototype หรือรูปแบบการพัฒนากําลังคน “สรางชีวิตใหมใหประชากรในและ

นอกระบบ” 

3.4. โครงการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายดานการปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศกึษา และการยกระดับขีดความสามารถของคนไทย 

3.5. โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (EEF Intelligence Unit) 

3.6. โครงการ วิจัยพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันตนแบบในการผลิตและพัฒนาคร ู

4. แผนภาพกลไกและขั้นตอนวิธีทํางาน -ดูภาพรวมของยุทธศาสตรที่ 5- 

 

5. ภาคีหลัก ภาคีสนับสนุน  

6.1. หนวยงานของรัฐดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

6.2. มหาวิทยาลัย หรือ สถาบันวิจัย ระดับชาติ และระดับภูมิภาค 

6.3. องคกรระหวางประเทศดานการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

6.4. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

6.5. นักวิชาการ นักวิจัย ดานการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

6.6. สื่อมวลชน และประชาชน 

6. การบูรณาการกับแผนงานอื่นๆ 

แผนงานวิจัยเชิงระบบมุงสนับสนุนองคความรูเพื่อการจัดการเชิงระบบท่ีจะชวยใหการดําเนินงานของ

กองทุนทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความยั่งยืนมายิ่งขึ้นในระยะยาว 

รวมทั้งทํางานรวมกับแผนงานอื่นๆ ในทุกยุทธศาสตรเพ่ือนําผลการวิจัยและผลการดําเนินงานตางๆที่

กองทุนใหการสนับสนุนมายกระดับพัฒนาหรือดําเนินการวิจัยพัฒนาตอยอดเพิ่มเติมตามความจําเปน เพ่ือ

จัดทํามาตรการและขอเสนอแนะเชิงนโยบายแกคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง

การศกึษา และรัฐบาล ตามวัตถุประสงคการดําเนินงานของกองทุน 

 

7. แหลงอางอิง  

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา, “คําชี้แจงเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศกึษา” (2560) 
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แผนงาน 12: แผนงาน สงเสริมการระดมทุนและการมีสวนรวมอยางสรางสรรค  

จุดเนนสําคัญ ที่ 3   สรางความม่ันใจในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ 

ยุทธศาสตร ที่ 7  กระตุนใหทุกภาคสวนรวมสรางสังคมแหงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

1. หลักการขอมูลวิชาการ สถานการณ แนวโนม 

ความรวมมือการทํางานหลายภาคสวน (Multi-Stakeholder Partnership) ทั้งในระดับประเทศและระดับ

นานาชาติถือเปนทิศทางการทํางานที่สําคัญ โดยหนึ่งในเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals–SDGs)  ที่ทุกประเทศสมาชิกทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยไดสัญญากันวาจะบรรลุผลภายป 2573  นอกจาก

การลดความเหลื่อมล้ําดานการศึกษาแลว หลักการดําเนินงานที่ระบุไวในเปาหมาย UN SDG 17 คือ การสราง

ความเขมแขงในการดําเนินการพัฒนาโดยอาศัยความรวมมือจากหลายภาคสวนในการระดมและแลกเปลี่ยนความรู 

ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และทรัพยากร เพ่ือใหเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบรรลุผลสําเร็จ  นอกจากนี้ 

สอดคลองกับหลักการทํางานขางตน  พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ไดระบุ

ใหกองทุนฯดําเนินการโดยอาศัยหลักการความรวมมือกับหนวยงานจากทุกภาคสวนท่ีมีภารกิจลดความเหลื่อมล้ํา

ทางการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองคกรระหวางประเทศ รวมถึงสงเสริมและรณรงคใหทุกภาค

สวนมีสวนรวมในการบริจาคและใหการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาหรือของกองทุน  

 

2. วัตถุประสงค/เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

วัตถุประสงค/เปาหมาย :  

- เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือสรางสังคมแหงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาท้ัง

ในและตางประเทศ   

- เพ่ือสงเสริมการจัดการความรู การขับเคลื่อนนโยบาย การใหขอมูลความรูดานสรางสังคมแหงโอกาสและ

ความเสมอภาคทางการศกึษาตอภาคีเครือขาย ภาคสวนตางๆ และประชาชนไทย  

- เพ่ือเสริมสรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณที่ดีขององคกร ที่สะทอนถึงประสิทธิภาพและสอดคลองกับ

ธรรมบาล   

ตัวชี้วัดความสําเรจ็ :  

- ขอเสนอเชิงนโยบายจากเวทีภาคสวนตางๆ และเวทีนานาชาติสูการขับเคลื่อนงานสรางสังคมแหงโอกาส

และความเสมอภาคทางการศึกษา ของ กสศ. และภาคีเครือขาย  

- ผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และผูมีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) อาทิ แกนนําภาคสวน

ตางๆ  

- กิจกรรม เวทีประชุม สัมมนา ซึ่งเปนเครื่องมือในการเชื่อมรักษาความสัมพันธกับเครือขายภาคสวนตางๆ 

ในระดับจังหวัด ระดับชาติ และนานาชาติ  
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- เครือขายและความรวมมืออยางเปนรูปธรรมทั้งในและตางประเทศ อาทิ นวัตกรรมการลงทุนดาน

การศกึษารวมกับภาคเอกชน ภาคทองถิ่น และองคกรระหวางประเทศ การเปนสมาชิกเครือขายกองทุน

เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาระดับนานาชาติ  

- บุคลากรของ กสศ.และภาคีเครอืขาย ไดรับการพัฒนาศักยภาพ และเปนที่ยอมรับ 

- ชุดความรูและสื่อในรูปแบบตางๆที่เหมาะสมกับบริบท และกลุมเปาหมาย อาทิ รายงานสถานการณความ

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา หลักสูตรออนไลน MOOC  

- เกิดระบบและกลไกสนับสนุนงานดานเครอืขาย ไดแก เว็บไซดภาษาไทย/ภาษาอังกฤษที่ไดรับการปรับปรุง

ตอเนื่อง  Social Media ฐานขอมูลการจัดการความรู ฐานขอมูลความรวมมือ ทําเนียบบุคลากรและ

ผูเชี่ยวชาญ 

 

3. ยุทธศาสตรของแผนงาน 

1) สรางเครือขายความรวมมือภาคสวนตางๆและองคกรระหวางประเทศ เพ่ือพัฒนาความรวมมือทางวิชาการ

และการใชประโยชนจากองคความรูทั้งในและตางประเทศ รวมถึง กสศ. จะใชนวัตกรรมการระดมทุนและ Social 

Corporate Responsibility (CSR) กับภาคเอกชนเพ่ือใหเกิดเครือขายการลงทุนในการสรางความเสมอภาคทาง

การศกึษาที่สรางสรรค  

2) รวมผลักดันนโยบายเปาหมายการพัฒนาเด็กเยาวชนและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษากับภาคสวน

ตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ทองถ่ิน ประชาสังคมและองคกรระหวางประเทศ  อาทิ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป เปาหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกดานการศึกษา (UN SDG4) อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  และปฏิญญาอาเซียนวาดวยการ

สรางความเขมแข็งดานการศึกษาใหกับเด็กตกหลนผานการสรางเวทีสาธารณะและผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change 

Agent) และผูมีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) 

3) บริหารจัดการความรูและพัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากรและภาคีเครือขายดานการสรางสังคม

แหงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาในรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย อาทิ Massive Online Open 

Courses (MOOCs)  

4) พัฒนารูปแบบสื่อสารรณรงคเพื่อสรางการรับรูและความเขาใจ โดยใชกลยุทธการสื่อสารองคกร การวิจัย

และการตลาดเพ่ือสังคม (Social Marketing) และนวัตกรรมและการสื่อสารในยุคดิจิทัล  

4. โครงสรางของแผนงาน 

ประกอบดวย 4 โครงการ  

1) โครงการสรางเครือขายความรวมมือภาคสวนตางๆและองคกรระหวางประเทศ 

2) โครงการผลักดันนโยบายเพ่ือสรางสังคมแหงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   

3) โครงการบริหารจัดการความรูและพัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากรและภาคีเครือขาย 

4) โครงการพัฒนารูปแบบสื่อสารรณรงคเพ่ือสรางการรับรูและความเขาใจสูสาธารณะ 
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5. แผนภาพกลไกและขั้นตอนวิธีทํางาน  

 

 

 
   

 

6. ภาคีหลัก ภาคสีนับสนุน 

- ภาคีหลัก : องคกร/หนวยงานทั้ง 3 ระดับ ไดแก หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชนและประชาสังคม  

องคกรระหวางประเทศ 

 

7. การบูรณาการกับแผนงานอื่นๆ  

แผนงานนี้จะทํางานเชื่อมโยงกับแผนงานอ่ืนๆ ทุกแผนงาน   

 

8. แหลงอางอิง 

- Partnerships for SDGs, United Nations 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdinaction/publication/partnerships-a-legacy-review 

 

 

องค์กรระหวา่ง

ประเทศ

หน่วยงาน

ภาคเอกชนและ

ประชาสงัคม

หน่วยงาน

ภาครัฐการผลกัดนันโยบาย 

การสร้างเครือขา่ยความ

ร่วมมือ 

สอืสารรณรงค์ 

บริการจดัการความรู้ 

พฒันาสมรรถนะ

บุคลากรและภาคี

กสศ. 


