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กองทุนุเพ่ื่�อความเสมอ
ภาคทุางการศึึกษากับ
การแกปั้ัญหาความ
เหลื่่�อมลื่ำา
รัฐัธรัรัมนูญูแห่ง่รัาชอาณาจัักรัไทย พ.ศ.2560 ได้้กำาห่นูด้
ให่จั้ัด้ตัั้�งกองทนุูเพ่�อความเสมอภาคทางการัศึกษา (กสศ.) 
เพ่�อชว่ยเห่ล่ือผูู้้ขาด้แคลืนูทนุูทรัพัย ์ลืด้ความเห่ล่ื�อมลืำาทาง 
การัศึกษา เสรัมิสรัา้งแลืะพัฒนูาปรัะสิทธิภาพครูั โด้ยมี
การับรัิห่ารังานูที� เป็นูอิสรัะแลืะมีรััฐเป็นูผูู้้ จััด้สรัรังบ
ปรัะมาณแก่กองทนุู

ที�มา : สถาบนัูวิจััยเพ่�อความเสมอภาคทางการัศึกษา วิเครัาะห่จ์ัากฐานูขอ้มลูืกรัมการัปกครัอง กรัะทรัวงมห่าด้ไทยแลืะฐานูข้อมลูืสำานูกัปลัืด้กรัะทรัวงศึกษาธิการั ป ี2562

กลืุ่�มเป้ัาหมายของ กสศึ. 

ปััจจบัุัน กสศ. มุุ่�งเน้นการทำำางาน
กับักลุุ่�มุ่ปัระชากรทำ่�ยากจนทำ่�สุด
ร้อยลุ่ะ 15 ของปัระเทำศ ครอบัคลุุ่มุ่
ทำุกช�วงวัย โดยเฉพาะเด็กแลุ่ะ
เยาวชนขาดแคลุ่นทำุนทำรัพย์หรือ
ด้อยโอกาสทำั�งในแลุ่ะนอกระบับั
การศึกษา
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ทุิศึทุางการดำำาเนินงาน: 
สร้างต้้นแบบ 
องค์ความร้้ นวัต้กรรม 
ร�วมกับหน�วยงานแลื่ะ
กลื่ไกทัุ�งในแลื่ะนอก
ระบบการศึึกษา

การัลืด้ความเห่ล่ื�อมลืำาทางการัศึกษาจัะสำาเรัจ็ัได้้ด้้วยการั
สานูพลัืงอย่างเข้มแข็งของห่นู่วยงานูที�เกี�ยวข้องที�รัว่มม่อ
กันูเพ่�อให่้เกิด้รัะบบนิูเวศน์ูที�ส่งเสรัมิให่้เด็้กแลืะเยาวชนู
ทุกคนูมีห่ลัืกปรัะกันูโอกาสในูการัเข้าถึงการัศึกษาที�มี
คณุภาพแลืะมกีารัพฒันูาทักษะต่ั้าง ๆ  ตั้ามศักยภาพของตั้นู 
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กลื่ไกในการสร้าง
ความเสมอภาค
ทุางการศึึกษา

สร้างความุ่เสมุ่อภาค
ทำางการศึกษาบันเส้นทำาง
ช่วิตเด็กแลุ่ะเยาวชนไทำย
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ลื่กัษณะการดำำาเนินงาน
ของ กสศึ. ใน
ปีังบปัระมาณ 2563  
(ต้.ค. 2562 - ก.ย. 2563)

กสศ. ด้ำาเนูนิูมาตั้รัการัที�เรัิ�มไว้ในูปแีรักเพ่�อรักัษาความต่ั้อ
เนู่� อง ได้้แก่ การัช่วยเห่ล่ือนูักเรัียนูจัากครัอบครััวที�
ขาด้แคลืนูทุนูทรัพัย์จัำานูวนู 9 แสนูคนู ซึ่ึ�งเป็นูสัด้ส่วนูงบ
ปรัะมาณ 2 ในู 3 ของงบปรัะมาณทั�งห่มด้ ซึ่ึ�งห่าก กสศ. 
ด้ำาเนิูนูงานูโด้ยขยายความชว่ยเห่ล่ือด้้านูการัเงินูต่ั้อไป 
กสศ. ต้ั้องใชง้บปรัะมาณเพิ�มขึ�นูอีกห่ลืายเท่าตัั้ว ดั้งนูั�นูในู
ปงีบปรัะมาณ 2563 กสศ. จึังเนูนู้ด้ำาเนิูนูงานูโด้ยการั
วิเครัาะห่์แลืะทด้ลืองมาตั้รัการัส่งเสรัิมโอกาสทางการั
ศึกษาในูขนูาด้ที�เล็ืกลืง ควบคูไ่ปกับการัศึกษาวิจััยเชงิรัะบบ 
เพ่�อค้นูห่าต้ั้นูแบบมาตั้รัการัสรัา้งโอกาสทางการัศึกษา
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โครงการแลื่ะการดำำาเนิน
งานเพ่ื่�อสร้างความเสมอ
ภาคทุางการศึึกษา

โครงการจดัการศึกษาเชิงพื�นทำ่�เพื�อความุ่เสมุ่อภาค
ทำางการศึกษา

โครงการจดัสรรเงนิอุดหนุนนักเร่ยนยากจนพเิศษแบับัมุ่่
เงื�อนไข “ทำนุเสมุ่อภาค”

โครงการทำนุพฒันาเตม็ุ่ศักยภาพสายอาช่พ 
“ทุำนพระกนิษฐาสัมุ่มุ่าช่พ”

โครงการทำนุนวตักรรมุ่สายอาช่พชั�นสูง

โครงการสร้างโอกาสทำางการศึกษาสำาหรับันักเร่ยนใน
พื�นทำ่�ห�างไกลุ่เป็ันครูรุ�นใหมุ่� เพื�อพฒันาคณุภาพโรงเร่ยน
ของชุมุ่ชน “ครูรัก(ษ์)ถิ่ิ�น”

โครงการพฒันาทำกัษะอาช่พสำาหรับัผูู้ท้ำ่�ขาดแคลุ่น 
ทำนุทำรัพยแ์ลุ่ะด้อยโอกาสท่ำ�ใช้ชุมุ่ชนเป็ันฐาน

โครงการสนับัสนุนการพฒันาครู
แลุ่ะเด็กนอกระบับัการศึกษา

โครงการพฒันาครูแลุ่ะโรงเร่ยนเพื�อยกระดับัคณุภาพการ
ศึกษาอย�างต�อเนื�อง (TSQP)

โครงการวจิยัแลุ่ะนวตักรรมุ่ดา้นการศึกษา

การช่ว่ยเหลืือเด็็กปฐมวัย 
แลืะเด็็กแลืะเยาวช่นนอก
ระบบการศึกึษา

การสนับสนนุเด็็กแลืะ
เยาวช่นท่ี่�ขาด็แคลืนที่นุ
ที่รพัย์

การสง่เสรมิแรงงานด้็อย
โอกาสท่ี่�ต้้องการพฒันา
ทัี่กษะ

การพฒันาครู โรงเรย่น
แลืะสถานศึกึษา

การวิจัยันวัต้กรรมด้็าน
การศึกึษา
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1. โครงการจัดัำการ
ศึึกษาเชิิงพ่ื่�นทุ่�เพ่ื่�อความ
เสมอภาคทุางการศึึกษา

20 จังหวดัทำ่�มุ่ร่ะบับัตวัอย�างแลุ่ะ
กลุ่ไกความุ่ร�วมุ่มุ่อืเขมุ้่แขง็สร้าง
โอกาสทำางศึกษาโดยใช้พื�นทำ่�
เป็ันฐาน

กลืุ่�มเป้ัาหมาย

เดก็ปัฐมุ่วยั 
อาย ุ2-5 ปีั

เดก็แลุ่ะเยาวชน
นอกระบับัการ

ศึกษา
อาย ุ2-21 ปีั

20 จัังห่วัด้ที�มรีัะบบ
ตัั้วอยา่งแลืะกลืไกเขม้แขง็
เพ่�อลืด้ความเห่ล่ื�อมลืำา
ทางการัศึกษา

แนูวทางการัวางแผู้นู 
การัชว่ยเห่ล่ือแลืะ
ติั้ด้ตั้ามรัายคนู

ทีมโค้ชพฒันูาความเขม้
แขง็กลืไกจัังห่วัด้

รัะบบข้อมลูืสารัสนูเทศ
เครั่�องมอ่ในูการัด้แูลืกลืุ่ม
เปา้ห่มายแลืะวางแผู้นู
ลืด้ความเห่ล่ื�อมลืำาทาง
การัศึกษา

แอพพลิืเคชั�นูเพ่�อสำารัวจั
ปญัห่าความต้ั้องการัของ
เด็้กแลืะเยาวชนูนูอกรัะบบ

รัะบบการัชว่ยเห่ล่ือ
แลืะพัฒนูากลืุ่มเปา้ห่มาย
เพ่�อเตั้รัยีมพรัอ้มสำาห่รับั
การักลัืบเข้าสูร่ัะบบการั
ศึกษาที�ยด่้ห่ยุนู่ห่รัอ่
พฒันูาทักษะอาชพี

ฐานขอ้มล้ื่เพ่ื่�อการ
ดำแ้ลื่ชิ�วยเหลื่อ่  

เพิื่�มโอกาสเขา้ถึงึ
การศึึกษา

ฐานขอ้มลูืเด็็กแลืะ
เยาวช่นนอกระบบ
• ความยากจันู
• การัศึกษา
• มาตั้รัฐานูความเป็นูอยู ่
• ความต้ั้องการัชว่ยเห่ล่ือ

เด็็กปฐมวัยท่ี่�ยากจัน 
(2-5 ปี)     
จัำานูวนู 21,396 คนู
(เฉลีื�ยจัังห่วัด้ลืะ 1,069 
คนู) ได้้รับัโอกาสทางการั
ศึกษาที�เพิ�มขึ�นู
เด็็กแลืะเยาวช่นนอก
ระบบ (2-21 ปี)
จัำานูวนู 4,659 คนู (เฉลีื�ย
จัังห่วัด้ลืะ 232 คนู) ได้้รับั
การัชว่ยเห่ล่ือสอด้คล้ือง
ปญัห่าความต้ั้องการั

ผลื่การดำำาเนินงาน

ฐานขอ้มลูืเด็็ก
ปฐมวัยยากจัน
• อัตั้รัาการัมาเรัยีนู
• นูำาห่นูกั/สว่นูสงู 
• พฒันูาการั 

ที�อาสาสมคัรัการัศึกษา
จัาก 20 จัังห่วัด้ ลืงพ่�นูที�
สำารัวจัข้อมลูื เด็้กปฐมวัย
แลืะเยาวชนูนูอกรัะบบ 
26,055 คนู เพ่�อวางแผู้นู
ชว่ยเห่ล่ือตั้ามสภาพปัญห่า
แลืะความต้ั้องการั

ยกระดำบัคณุภาพื่

ศนููยพ์ฒันูาเด็้กเล็ืกในู
สงักัด้ อปท. จัำานูวนู 317 
แห่ง่ (เฉลีื�ยจัังห่วัด้ลืะ 16 
แห่ง่)ตั้ามเกณฑ์์มาตั้รัฐานู
ของสถานูพฒันูาเด็้ก
ปฐมวัย

สร้างต้น้แบบ

องคค์วามร้้แลื่ะเคร่�องม่อ 
ทุ่� กสศึ. สนับสนุน :
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2. โครงการจัดัำสรรเงนิ
อุดำหนุนนักเร่ยนยากจัน
พิื่เศึษแบบมเ่ง่�อนไข
”ทุนุเสมอภาค”

ฐานขอ้มล้ื่
ขนาดำใหญ�
นักเร่ยนยากจัน 

ระบับัเงนิอุดหนุนตน้แบับัเพื�อ
สนับัสนุนแนวทำางการจดัสรรงบั
ปัระมุ่าณตามุ่หลัุ่กความุ่เสมุ่อภาค
(Equity-based Budgeting)

กลืุ่�มเป้ัาหมาย

เดก็ปัฐมุ่วยั
อายุ 3-5 ปีั

เดก็นักเร่ยน 
อาย ุ6-14 ปีั

 ทำ่�ขาดแคลุ่นทำนุทำรัพย์
หรือด้อยโอกาส

รัว่มสนูบัสนูนุูการัคัด้กรัอง 
ติั้ด้ตั้ามผู้ลื รัวมทั�งชว่ย
เห่ล่ือนูกัเรัยีนูในูมิติั้อ่�นู ๆ  
ต่ั้อไป
สถานูศึกษา 27,000 แห่ง่
ครูั 400,000 คนู 
ผูู้นู้ำาชมุชนู 77 จัังห่วัด้
ห่นูว่ยจััด้การัศึกษา เชนู่
เขตั้พ่�นูที�การัศึกษา,
กองการัศึกษา

ความร�วมมอ่ระดำบั
นโยบายแลื่ะปัฏิบัิต้ิ
การ กสศึ. - สพื่ฐ.
บชิ.ต้ชิดำ.-อปัทุ.

สร้างนวตั้กรรม

รัะบบจััด้สรัรัเงินูอดุ้ห่นูนุู
แบบมีเง่�อนูไขสอด้คล้ือง
ความต้ั้องการัรัายบคุคลื 
(Demand-side Financ-
ing) ให่แ้ก่นูกัเรัยีนูยากจันู
พเิศษชั�นู อนูบุาลื-ม.ต้ั้นู 
สงักัด้ สพฐ. ตั้ชด้. อปท. 
จัำานูวนู 994,428 คนู

สามารัถชว่ยจััด้สรัรัเงินู
อดุ้ห่นูนุูปจััจััยพ่�นูฐานู
นูกัเรัยีนูยากจันูเปน็ูรัาย
บคุคลืแลืะเปน็ูฐานูข้อมลูื
รัะด้มความรัว่มมอ่จัากทกุ
ภาคสว่นู เพ่�อด้แูลืแลืะสง่
ต่ั้อนูกัเรัยีนูครัอบคลืมุทกุ
มติิั้ปญัห่า

 1.8 ล้ื่านคน

ผู้ลืวิเครัาะห่ ์อัตั้รัาการัมา
เรัยีนู ของนูกัเรัยีนูยากจันู
พเิศษที�มปีญัห่าขาด้เรัยีนู
บอ่ย เพิ�มสงูขึ�นู ภายห่ลัืง
ได้้รับัทนุูเสมอภาคต่ั้อเนู่�อง 
3 ภาคเรัยีนู

ผลื่การดำำาเนินงาน

แอพลิืเคชั�นูในูการัเก็บ
ขอ้มลูืแลืะติั้ด้ตั้ามกลืุ่มเป้า
ห่มายเปน็ูรัายคนู

งานูวิจััยบญัชรีัายจ่ัายด้้านู
การัศึกษาแห่ง่ชาติั้ 

ขอ้เสนูอเชงินูโยบายการั
จััด้สรัรังบปรัะมาณตั้าม
ห่ลัืกความเสมอภาค 
(Equity-based Budget-
ing)

นูวัตั้กรัรัมการัคัด้กรัอง
ความยากจันูด้้วยวิธกีารั
วัด้รัายได้้ทางอ้อม (PMT)

ป้ัองกนัหลื่ดุำออก
นอกระบบการศึึกษา

องคค์วามร้้แลื่ะเคร่�องม่อ 
ทุ่� กสศึ. สนับสนุน :
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3. โครงการทุนุ
นวตั้กรรม
สายอาช่ิพื่ชัิ�นส้ง

ตน้แบับัการจัดการศึกษาสายอาช่พ 
สร้างโอกาสให้เยาวชนยากจนด้อยโอกาสได้
เร่ยนต�อระดับัสูงกว�ามุ่.ปัลุ่ายในสาขาท่ำ�
สอดคลุ่อ้งกับัความุ่ต้องการแลุ่ะการพฒันา
กำาลุ่งัคนของปัระเทำศ

กลืุ่�มเป้ัาหมาย

นักเร่ยน มุ่.ตน้/
มุ่.ปัลุ่าย/ปัวช./ปัวส./

เทำย่บัเทำ�า 
อาย ุ15-17 ปีั

ทำ่�ขาดแคลุ่นทำนุทำรัพย์
หรือด้อยโอกาส

ผลื่การดำำาเนินงาน

ยกระดัำบคณุภาพื่

สร้างโอกาสทุางการ
ศึึกษาต้�อระดำบัส้ง

ความร�วมมอ่
ในระดำบันโยบาย

การัลืงนูามขอ้ตั้กลืงความรัว่มมอ่ (MOU) รัว่มกับ
สำานูกังานูคณะกรัรัมการัการัอาชวีศึกษา (สอศ.) แลืะ
กรัะทรัวงการัอดุ้มศึกษา วิทยาศาสตั้รั ์วิจััยแลืะนูวัตั้กรัรัม 
(อว.) รัะยะเวลืา 12 ปี เพ่�อนูำาไปสูก่ารัผู้ลัืกดั้นูนูโยบาย
แลืะพฒันูานูวัตั้กรัรัม ในูการัยกรัะดั้บคณุภาพการัเรัยีนู
การัสอนูของสถานูศึกษาสายอาชพี

รัะบบปอ้งกันูการัห่ลืดุ้ออก
จัากรัะบบ (Hero-V)  ผู้า่นู
การัเสรัมิทักษะชวิีตั้/การั
ด้แูลืชว่ยเห่ล่ือแลืะให่ค้ำา
ปรักึษาวัยรุันู่แก่ครูัอาจัารัย์

นูวัตั้กรัรัมการัคัด้กรัอง
ความยากจันูด้้วยวิธกีารั
วัด้รัายได้้ทางอ้อม (PMT)

แนูวทางการัพัฒนูา
คณุภาพวิทยาลัืยแลืะ
นูกัศึกษา

ทีมห่นูนุูเสรัมิพฒันูาสถานู
ศึกษา

สรัา้งต้ั้นูแบบการัจััด้การัศึกษาสายอาชพี โด้ยมสีถานูศึกษาเขา้รัว่มจัำานูวนู 66 แห่ง่ 40 
จัังห่วัด้ มหี่ลัืกสตูั้รัการัเรัยีนูการัสอนูแลืะการับรัหิ่ารัจััด้การัที�มคีณุภาพแลืะมนีูวัตั้กรัรัม
การัพัฒนูาแลืะผู้ลิืตั้นูกัศึกษาที�สอด้คล้ืองกับความต้ั้องการัของปรัะเทศ เชนู่ 
สถานูศึกษาที�พฒันูารัะบบการัจััด้การัเรัยีนูการัสอนูแลืะสง่เสรัมิการัมงีานูทำาสำาห่รับั
นูกัศึกษาผูู้้มคีวามต้ั้องการัพิเศษ (พกิารัทางรัา่งกายห่รัอ่ด้้านูสติั้ปญัญา) ในูพ่�นูที� 
”เชยีงให่ม่ สรุันิูทรั ์นูครัปฐม ชลืบรุั ีกรุังเทพมห่านูครั” สนูบัสนูนุูทนุูการัศึกษาเชงิรุักในู
เขตั้เศรัษฐกิจัพิเศษภาคตั้ะวันูออกได้้แก่ “ชลืบรุั ีตั้รัาด้ รัะยอง ฉะเชงิเทรัา สรัะแก้ว”

• เยาวชนูที�ขาด้แคลืนูทนุู
ทรัพัยห์่รัอ่ด้้อยโอกาสได้้
รับัทนุูการัศึกษา จัำานูวนู                                        
4,588 คนู ในูจัำานูวนูนูี�เปน็ู
ทนุูให่ม่  2,646 คนู
• ภาพรัวมนูกัศึกษาทนุูมี
ผู้ลืการัเรัยีนูอยูใ่นูรัะดั้บดี้
มาก มเีกรัด้เฉลีื�ยสงู ในู
รัะดั้บ 3.00 - 4.00 เปน็ู
จัำานูวนูรัอ้ยลืะ 67 ของ
นูกัศึกษาทนุูทั�งห่มด้
 

องคค์วามร้้แลื่ะเคร่�องม่อ 
ทุ่� กสศึ. สนับสนุน :
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4. โครงการทุนุพัื่ฒนา
เต้ม็ศัึกยภาพื่สายอาช่ิพื่ 
”ทุนุพื่ระกนิษฐา
สัมมาช่ิพื่”

สมุ่เด็จพระกนิษฐาธิิราชเจา้  
กรมุ่สมุ่เด็จพระเทำพรัตนราชสุดาฯ
สยามุ่บัรมุ่ราชกุมุ่าร่ ไดพ้ระราชทำานชื�อทำนุ
”ทำนุพระกนิษฐาสัมุ่มุ่าช่พ” เพื�อเป็ันสิริมุ่งคลุ่
แก�ผูู้รั้บัทำนุศึกษา 

กลืุ่�มเป้ัาหมาย

นักเร่ยน ปัวช./ปัวส. 
อายุ 17-21 ปีั

ทำ่�ขาดแคลุ่นทำนุทำรัพย์
หรือดอ้ยโอกาส 

สร้างโอกาสทุาง
การศึึกษา

• นูกัศึกษาทนุูพรัะกนูษิฐา
สมัมาชพี มผีู้ลืการัเรัยีนู
รัะดั้บดี้มาก GPAX
ตัั้�งแต่ั้ 3.00 – 3.99  

ศึกษาต่ั้อเต็ั้มศักยภาพ ในู
สายอาชพีต่ั้อเนู่�องรัะดั้บ
ปรัญิญาตั้รั/ีโท/เอก 
ทนุูแรักของรัฐับาลื

ความร�วมมอ่กบั
ภาคเอกชิน 

สง่เสรัมิความรูัก้ารัพัฒนูา
นูวัตั้กรัรัมแลืะทักษะที�
ต้ั้องการัในูยุคดิ้จิัทัลื 
ให่แ้ก่นูกัศึกษาผูู้ร้ับัทนุู เชนู่ 
บรัษิทั โกโพมโีลื จัำากัด้ 
แลืะบรัษิทั พทีีที โกลืบอลื 
เคมคิอลื จัำากัด้ (มห่าชนู) 
เปน็ูต้ั้นู

ต้น้แบบทุนุสร้าง
โอกาสสนับสนุน
เยาวชินช้ิางเผอ่ก

ผลื่การดำำาเนินงาน

 วิจััยเชงิกรัณศึีกษา (Case-
Study Research) เกี�ยวกับ
ปจััจััยที�สง่ผู้ลืห่รัอ่ขดั้ขวาง
พฒันูาการัของนูกัศึกษาทนุู

นูวัตั้กรัรัมการัคัด้กรัองความยากจันูด้้วย
วิธกีารัวัด้รัายได้้ทางอ้อม (PMT)  
รูัปแบบการัแสวงห่า คัด้เล่ือก พฒันูา 
บม่เพาะแลืะสง่เสรัมิเยาวชนูชา้งเผู้อ่ก

โปรัแกรัมการัพฒันูาศักยภาพรัอบด้้านู 
(Enrichment Program) เชนู่ การัสง่
เสรัมิทักษะทางการัเงินู การัเปิด้โลืก
ด้้านูเทคโนูโลืยสีมยัให่ม ่เปน็ูต้ั้นู 

เยาวชนูที�มผีู้ลืการัเรัยีนูดี้ 
มศัีกยภาพสงู มคีวาม
สามารัถในูรัะดั้บดี้เด่้นูแต่ั้
มฐีานูะยากจันูห่รัอ่ด้้อย
โอกาสได้้ศึกษาต่ั้อในูรัะดั้บ
ปรัญิญาตั้รัขีึ�นูไป 
จัำานูวนู  38 คนู ในูสาขาที�
เปน็ูอตุั้สาห่กรัรัมเปา้ห่มาย
ภายใต้ั้ปรัะเทศไทย 4.0 

• สรัา้งนูวัตั้กรัรัมรัะห่ว่าง
เรัยีนูรัางวัลืชนูะเลิืศแลืะ
รัองชนูะเลิืศ ทั�งในูรัะดั้บ
ภมูภิาคแลืะปรัะเทศ

องคค์วามร้้แลื่ะเคร่�องม่อ 
ทุ่� กสศึ. สนับสนุน :
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5. โครงการสร้างโอกาสทุาง
การศึึกษาสำาหรับนักเร่ยน
ในพ่ื่�นทุ่�ห�างไกลื่เป็ันคร้
รุ�นใหม�เพ่ื่�อพัื่ฒนาคณุภาพื่
โรงเร่ยนของชุิมชิน

 ”คร้รัก(ษ์)ถึิ�น”
สร้างโอกาสทุาง
การศึึกษา

ระบับัการผู้ลุ่ติแลุ่ะพฒันาครูรุ�น
ใหมุ่�ทำ่�มุ่ค่ณุภาพสร้างโอกาส
ทำางการศึกษาให้นักเร่ยนในพื�นทำ่�
ห�างไกลุ่

รัว่มมอ่กับสถาบนัู
อดุ้มศึกษาจัำานูวนู 11 แห่ง่ 
พฒันูาต้ั้นูแบบการัสง่เสรัมิ
การัเรัยีนูรูัแ้ลืะพฒันูา
ศักยภาพของนูกัศึกษาให่้
สอด้คล้ืองกับบรับิทในู
แต่ั้ลืะพ่�นูที�แลืะมสีมรัรัถนูะ
พรัอ้มในู 3 ด้้านูเพ่�อเตั้รัยีม
ความพรัอ้มในูการักลัืบไป
เปน็ูครูัในูโรังเรัยีนูพ่�นูที�
ห่า่งไกลื 
(1) สมรัรัถนูะพ่�นูฐานูของ
วิชาชพีครูั 
(2) สมรัรัถนูะการัเรัยีนูรูัใ้นู
ศตั้วรัรัษที� 21 
(3) สมรัรัถนูะของการัเป็นู
นูกัพฒันูาชมุชนู

ยกระดำบัคณุภาพื่การศึึกษา

พัื่ฒนาคุณภาพื่
โรงเร่ยนในพ่ื่�นทุ่�
ห�างไกลื่

ซึ่ึ�งเปน็ูโรังเรัยีนูปลืายทาง
ของบณัฑิ์ตั้ครูัรักั(ษ)์ถิ�นูได้้
รับัการัเตั้รัยีมความพรัอ้ม
เพ่�อยกรัะดั้บคณุภาพการั
เรัยีนูรูัข้องผูู้เ้รัยีนูแลืะ
พฒันูาครูัทั�งโรังเรัยีนูไป
พรัอ้มกันูโด้ยใชโ้รังเรัยีนู
เปน็ูฐานู

กลืุ่�มเป้ัาหมาย

นักเร่ยน มุ่.ปัลุ่าย
หรือเทำย่บัเทำ�า 
อายุ 15-17 ปีั 

ทำ่�ขาดแคลุ่นทำนุทำรัพย์
หรือด้อยโอกาส

280 โรงเร่ยน
ใน 4 ภม้ภิาค

สร้างต้น้แบบระบบ
การผลื่ติ้แลื่ะ
พัื่ฒนาคร้รุ�นใหม�
ทุ่�มค่ณุภาพื่

ห่ลัืกสตูั้รัเสรัมิ
ปรัะสบการัณ ์(Enrich-
ment program) สำาห่รับั
พฒันูาศักยภาพนูกัศึกษา
ทนุู

นูวัตั้กรัรัมการัคัด้กรัอง
ความยากจันูด้้วยวิธกีารั
วัด้รัายได้้ทางอ้อม (PMT) 

กรัะบวนูการัคัด้เล่ือกแลืะ
รูัปแบบการัแสวงห่าผูู้ม้จิีัตั้
วิญญาณความเป็นูครูั

ทีมห่นูนุูเสรัมิให่ค้ำาปรักึษา
สถาบนัูผู้ลิืตั้ครูัแลืะ
โรังเรัยีนูปลืายทาง
ครัอบคลืมุทกุภมูภิาค

องคค์วามร้้แลื่ะเคร่�องม่อ 
ทุ่� กสศึ. สนับสนุน :

ผลื่การดำำาเนินงาน

นูกัเรัยีนูยากจันูที�มี
ศักยภาพแลืะมจิีัตั้
วิญญาณความเป็นูครูั   
จัำานูวนู 328 คนู ได้้ศึกษา
ต่ั้อรัะดั้บปรัญิญาตั้รัใีนู
คณะครุัศาสตั้รั/์คณะ
ศึกษาศาสตั้รั ์เม่�อสำาเรัจ็ั
การัศึกษาจัะกลัืบไปเปน็ู
ครูัในูโรังเรัยีนูพ่�นูที�ห่า่ง
ไกลืซึ่ึ�งเปน็ูท้องถิ�นูของ
ตั้นูเองแลืะสามารัถจััด้การั
ศึกษาเพ่�อพฒันูาผูู้เ้รัยีนูได้้
ตั้ามพ่�นูฐานูแลืะศักยภาพที�
แตั้กต่ั้างกันูสอด้คล้ืองกับ
ความต้ั้องการัของชมุชนู
อยา่งแท้จัรังิ
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โครงการพัื่ฒนาทัุกษะ
อาช่ิพื่สำาหรับผ้ทุ้่�
ขาดำแคลื่นทุนุทุรัพื่ยแ์ลื่ะ
ดำอ้ยโอกาสทุ่�ใช้ิชุิมชิน
เป็ันฐาน

ตน้แบับัระบับัการพฒันาทำกัษะ
แรงงานโดยใช้ชุมุ่ชนเป็ันฐาน
เพื�อยกระดบััการปัระกอบัอาช่พ
แลุ่ะพฒันานวตักรรมุ่ในธุิรกจิ
ระดบััชุมุ่ชน

กลืุ่�มเป้ัาหมาย

ผูู้ข้าดแคลุ่น
ทำนุทำรัพย ์หรือ

ดอ้ยโอกาส 
ทำ่�ตอ้งการพฒันา

ทำกัษะแรงงาน

สร้างโอกาส

พฒันูากลืไกห่นุูนูเสรัมิรัะดั้บภมูภิาค รัว่มกับมห่าวิทยาลัืย
แมโ่จ้ั มเีครั่�องมอ่ชดุ้ความรูัเ้พ่�อเตั้รัยีมความพรัอ้มให่กั้บ
ห่นูว่ยพฒันูาอาชพี ให่ส้ามารัถวิเครัาะห่ท์นุูชมุชนูเพ่�อการั
พฒันูาทักษะอาชพีที�สอด้คล้ืองกับทนุูชมุชนูแลืะความ
ต้ั้องการัของกลืุ่มเป้าห่มาย

รัว่มกับองค์การัแรังงานูรัะห่ว่างปรัะเทศ (ILO)  พฒันูา
เครั่�องมอ่แลืะชดุ้ความรูัเ้พ่�อการัพฒันูาห่ลัืกสตูั้รัการัยก
รัะดั้บการัปรัะกอบอาชพีที�ใชช้มุชนูเปน็ูฐานู ตั้ามกลืุ่ม
อาชพีที�ตั้อบโจัทย์ท้องถิ�นูแลืะความต้ั้องการัของตั้ลืาด้
แรังงานู

องคค์วามร้้แลื่ะเคร่�องม่อ 
ทุ่� กสศึ. สนับสนุน :

แรังงานูยากจันูด้้อยโอกาส 
แลืะได้้รับัผู้ลืกรัะทบจัาก
การัแพรัร่ัะบาด้ของ
โควิด้-19 
จัำานูวนู 9,056 คนู 
ได้้รับัการัพฒันูาทักษะ
อาชพีแลืะมแีผู้นูการั
ปรัะกอบอาชพีเปน็ูผูู้้
ปรัะกอบการัขนูาด้ยอ่ม
ห่รัอ่แรังงานูฝีมีอ่ในูชมุชนู 
ผู้า่นูพนู้ภาวะวิกฤตั้ได้้

ห่นูว่ยงานูพฒันูาอาชพี   
จัำานูวนู 129 โครังการั 
ครัอบคลืมุ 51 จัังห่วัด้ 
ในู 6 ภมูภิาค โด้ยเฉพาะ
เครัอ่ขา่ยคนูรุันู่ให่ม่ที�เข้า
มามบีทบาทในูการั
รัว่มพฒันูาการัปรัะกอบ
อาชพีชมุชนู

ระบบการพฒันาทัี่กษะ
แรงงานโด็ยใช่ช้่มุช่นเปน็
ฐาน เพ่�อยกรัะดั้บการั
ปรัะกอบอาชพีแลืะพฒันูา
นูวัตั้กรัรัมในูธุรักิจัรัะดั้บ
ชมุชนู
หลัืกสตู้รการยกระดั็บ
การประกอบอาช่พ่ท่ี่�ใช่้
ช่มุช่นเปน็ฐาน ตั้ามกลืุ่ม
อาชพีที�ตั้อบโจัทยท้์องถิ�นู
แลืะความต้ั้องการัตั้ลืาด้
แรังงานู นูำาไปสูก่ารัเปน็ูผูู้้
ปรัะกอบการัแลืะแรังงานู
ฝีมีอ่ในูชมุชนู จัำานูวนู 
50 เรั่�อง เกิด้นูวัตั้กรัรัม
การัพัฒนูาอาชพีแลืะชมุชนู
ในูรูัปแบบต่ั้าง ๆ  จัำานูวนู 
100 ชิ�นู

ต้น้แบบ

ผลื่การดำำาเนินงาน

พื่ลื่งัเคร่อข�าย
ร�วมพัื่ฒนา
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7. โครงการสนับสนุน
การพัื่ฒนาคร้แลื่ะเดำก็
นอกระบบการศึึกษา

พฒันาคณุภาพครูนอกระบับั 
จาก 66  เครือข�ายครอบัคลุ่มุุ่
พื�นทำ่� 74 จงัหวดั

กลืุ่�มเป้ัาหมาย
พัื่ฒนาเคร่อข�าย 
คร้นอกระบบ

66 เครัอ่ข่ายครัอบคลืมุ
พ่�นูที� 74 จัังห่วัด้ ได้้รับัการั
พฒันูาให่ส้ามารัถจััด้
กรัะบวนูการัเรัยีนูรูัที้�มี
ปรัะสทิธิภาพแลืะเห่มาะสม
กับผูู้้เรัยีนูที�เปน็ูเด็้กแลืะ
เยาวชนูนูอกรัะบบการั
ศึกษา ให่ม้ทัีกษะชวิีตั้แลืะ
ฝีกึทักษะอาชพีที�
สอด้คล้ืองกับความถนูดั้ 
รัวมถึงชว่ยเห่ล่ือบรัรัเทา
ความเด่้อด้รัอ้นูที�เกิด้ขึ�นู
จัากการัแพรัร่ัะบาด้ของ
โควิด้-19

ลื่ดำความยากลื่ำาบาก
แลื่ะสร้างโอกาส

ฐานขอ้มล้ื่

ชว่ยเห่ล่ือเด็้กแลืะเยาวชนู
นูอกรัะบบการัศึกษาที�ได้้
รับัผู้ลืกรัะทบจัากการัแพรั่
รัะบาด้ของโควิด้-19 อย่าง
ใกล้ืชดิ้ในูพ่�นูที� 74 จัังห่วัด้ 
ตัั้�งแต่ั้เด่้อนู ก.ค. - ก.ย. 
2563 ซึ่ึ�งเปน็ูชว่งการัแพรั่
รัะบาด้ของโควิด้-19 เชนู่ 
จััด้สรัรัค่าอาห่ารั ค่ายา
รักัษาโรัค สง่เสรัมิทักษะ
การัด้แูลืสขุภาพ 
(COVID-19 Literacy) 
เปน็ูต้ั้นู เพ่�อให่ม้วิีถีสขุภาพ
สิ�งแวด้ล้ือมที�ดี้แลืะเตั้รัยีม
ความพรัอ้มทางรัา่งกาย
แลืะจิัตั้ใจัสำาห่รับั
การัเรัยีนูรูั ้

ฐานูข้อมลูืเด็้กแลืะเยาวชนู
นูอกรัะบบการัศึกษา 
30,000 คนู 
ครูัผูู้ด้้แูลืเด็้กนูอกรัะบบ
การัศึกษา 1,000 คนู

แนูวทางการัวางแผู้นู 
ติั้ด้ตั้าม การัชว่ยเห่ล่ือรัาย
คนู

องค์ความรูัเ้รั่�องรัะบบการั
ชว่ยเห่ล่ือเด็้กนูอกรัะบบ
รัายกรัณเีชงิพ่�นูที�ชว่ยเห่ล่ือ
แลืะติั้ด้ตั้ามผู้ลือยา่งใกล้ืชดิ้

เดก็แลุ่ะเยาวชนนอก
ระบับัการศึกษา 

อาย ุ2-25 ปีั

ครูนอกระบับั
การศึกษา 

แอพพลิืเคชั�นูเพ่�อค้นูห่า 
สำารัวจัปัญห่าความ
ต้ั้องการัของเด็้กแลืะ
เยาวชนูนูอกรัะบบ

ผลื่การดำำาเนินงาน

องคค์วามร้้แลื่ะเคร่�องม่อ 
ทุ่� กสศึ. สนับสนุน :
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8. โครงการพัื่ฒนาคร้
แลื่ะโรงเร่ยนเพ่ื่�อยก
ระดัำบคณุภาพื่การศึึกษา
อย�างต้�อเน่�อง (TSQP)

11 เครัอ่ขา่ยสถาบนัู
วิชาการัรัว่มสนูบัสนูนุูการั
พฒันูาโรังเรัยีนูทั�งรัะบบ 
ทั�งด้้านูการับรัหิ่ารัจััด้การั
โรังเรัยีนูแลืะการัจััด้การั
เรัยีนูการัสอนูแบบเชงิรุัก 
(active learning)

11 เครือข�ายสถิ่าบัันวชิาการ  
ร�วมุ่สนับัสนุนการพฒันา
โรงเร่ยนทำั�งระบับั

กลืุ่�มเป้ัาหมาย

ครูแลุ่ะบุัคลุ่ากร
ทำางการศึกษา

เพิื่�มคณุภาพื่
เพ่ื่�อลื่ดำความ
เหลื่่�อมลื่ำา

ต้น้แบบคร้แกนนำา

ผูู้ป้กครัองแลืะชมุชนู มี
สว่นูรัว่มในูการักำาห่นูด้เปา้
ห่มายการัพฒันูาโรังเรัยีนู 
แลืะรัว่มด้แูลืชว่ยเห่ล่ือ
นูกัเรัยีนูมากขึ�นู

พื่ลื่งัเคร่อข�าย
ร�วมพัื่ฒนา

สนูบัสนูนุูเครั่�องมอ่แลืะมาตั้รัการัให่โ้รังเรัยีนูสามารัถ
พฒันูาคณุภาพได้้ด้้วยตั้นูเองทั�งรัะบบ (Whole School 
Approach) เชนู่ เครั่�องมอ่ปรัะเมนิูผูู้เ้รัยีนู, รัะบบ
สารัสนูเทศเพ่�อการับรัหิ่ารัจััด้การัโรังเรัยีนู (Q-info)

ทีมห่นูนุูเสรัมิการัพฒันูา
โรังเรัยีนูครัอบคลืมุทกุ
ภมูภิาค

นักเร่ยนในโรงเร่ยน
แลุ่ะสถิ่านศึกษาเป้ัา

หมุ่าย

นูกัเรัยีนูจัำานูวนู 
194,600 คนู เกิด้การั
เรัยีนูรูัม้ทัีกษะในูศตั้วรัรัษ
ที� 21 ตั้ามกรัะบวนูการั 
Active learning มี
คณุลัืกษณะอันูพงึปรัะสงค์ 
แลืะมผีู้ลืสมัฤทธิ�ทางการั
เรัยีนูเพิ�มขึ�นู

จัากการัถอด้บทเรัยีนู 
เครัอ่ขา่ยโรังเรัยีนู TSQP
รุันู่ที� 1 โรังเรัยีนูเปา้ห่มาย 
290 แห่ง่ ผู้ลืลัืพธก์ารั
เรัยีนูรูั ้ ด้้านูความเสมอ
ภาค นัูกเรัยีนูได้้รับัการั
ด้แูลืทั�วถึงแลืะเท่าเทียม
เพิ�มขึ�นูรัอ้ยลืะ 21.34 ในู
ด้้านูคณุภาพ นูกัเรัยีนูมี
ทักษะสงูขึ�นูรัอ้ยลืะ 39 แลืะ
ด้้านูคณุธรัรัมสงูขึ�นูรัอ้ยลืะ 
27.60

834 โรังเรัยีนู 50 จัังห่วัด้
ทั�งในูสงักัด้ สพฐ. สช. 
อปท. บช.ตั้ชด้. แลืะ 
โรังเรัยีนูพรัะปรัยิติัั้ธรัรัม
สามารัถพัฒนูาตั้นูเองทั�ง
รัะบบ (Whole School 
Approach) ด้้านูการั
บรัหิ่ารัจััด้การัโรังเรัยีนู 
แลืะด้้านูการัจััด้การัเรัยีนู
การัสอนู

ครูัแลืะบคุลืากรัทางการั
ศึกษา จัำานูวนู 19,660 คนู
ทรัาบความต้ั้องการัของผูู้้
เรัยีนูเปน็ูรัายบุคคลื 
สามารัถออกแบบการั
จััด้การัเรัยีนูรูัแ้บบเชงิรุัก
(active learning)
เพ่�อพฒันูาทักษะการัเรัยีนู
รูัใ้นูศตั้วรัรัษที� 21 

ผลื่การดำำาเนินงาน

โรงเร่ยนขนาดกลุ่าง

องคค์วามร้้แลื่ะเคร่�องม่อ 
ทุ่� กสศึ. สนับสนุน :
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9. โครงการวจิัยั
แลื่ะนวตั้กรรมดำา้น
การศึึกษา

การวจิยัพฒันาองคค์วามุ่รู้แลุ่ะนวตักรรมุ่
ดา้นการลุ่ดความุ่เหลุ่ื�อมุ่ลุ่ำาทำางการศึกษา 
แลุ่ะการพฒันาทำรัพยากรมุ่นุษย์เพื�อ
สนับัสนุนการดำาเนินงานตามุ่เจตนารมุ่ย์
ของการจดัตั�งกองทำนุให้เกดิปัระสิทำธิิภาพ
แลุ่ะปัระสิทำธิิผู้ลุ่อย�างยั�งยนื

ต้วัเปัลื่่�ยนเกม 
(Game Changer)

ที�สำาคัญในูการัสนัูบสนูนุูภารักิจัการัปฏิิรูัปเพ่�อความเสมอภาค
ทางการัศึกษาของปรัะเทศไทย ผู้ลืลัืพธ์ 3 เรั่�องสำาคัญ

การปฏิิรูปโครงสรา้งแลืะ
การบรูณาการขอ้มลูื
สารสนเที่ศึของกลืุ่มเป้า
หมายมากกว่า 4 ล้ืานคน 
ของ กสศึ.

นูวัตั้กรัรัมรัะบบสารัสนูเทศเพ่�อความเสมอภาคทางการัศึกษา ห่รัอ่ iSEE 
เครั่�องมอ่ที�ชว่ยให่ม้องเห่น็ูสถานูการัณค์วามเห่ล่ื�อมลืำาได้้ชดั้เจันูทั�วทกุพ่�นูที�
ในูปรัะเทศ ตั้ลือด้จันูเปน็ูเครั่�องมอ่ให่กั้บห่นูว่ยงานูภาคีต่ั้าง ๆ  สามารัถใชง้านูได้้
ตั้รังตั้ามความต้ั้องการัแลืะภารักิจั

(1)
 สถานูการัณ์การัศึกษา

ไทยซึ่ึ�งมขีอ้มลูืตัั้�งแต่ั้สถิติั้
นูกัเรัยีนู - นูกัเรัยีนูด้้อย

โอกาส/พิการั 
ครูัแลืะบคุลืากรั 
แผู้นูที�โรังเรัยีนู 

พ่�นูที�ที�ไมม่โีรังเรัยีนู 
ทรัพัยากรัโรังเรัยีนู

(2) 
ขอ้มลูืนูกัเรัยีนูยากจันู
พเิศษซึ่ึ�งเปน็ูขอ้มลูืเชงิ

ลึืก เชนู่ นูำาห่นูกั สว่นูสงู 
ขอ้มลูืครัวัเรัอ่นู เปน็ูต้ั้นู

(3) 
กลืุ่มเด็้กนูอกรัะบบการั
ศึกษา แผู้นูที�เด็้กนูอก
รัะบบการัศึกษา สถิติั้ 
สถานูการัณค์รัวัเรัอ่นู 
แลืะสภาพปญัห่าแลืะ

ความต้ั้องการั

1
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การปฏิิรูปกระบวนการ
จัดั็ที่ำานโยบายด้็านความ
เสมอภาคที่างการศึกึษา 
ด้็วยองค์ความรูเ้ช่งิระบบ 
แลืะขอ้มลูืเช่งิประจักัษ ์

การปฏิิรูปความเหลืื�อมลืำา
ที่างการศึกึษาด้็วยหลัืก
การปวงช่นเพื�อการศึกึษา 
(All for Education)

พฒันูานูวัตั้กรัรัมเครัอ่ขา่ยการัรัว่มมอ่เพ่�อสรัา้งความเสมอภาคทางการัศึกษา 
(Equity Partnership’s School Network)
รัะห่ว่างสถานูศึกษาในูเขตั้เมอ่งแลืะสถานูศึกษาในูเขตั้ชนูบท รัว่มพฒันูาผู้ลิืตั้ภัณฑ์์ที�เป็นู
ผู้ลืผู้ลิืตั้จัากนัูกเรัยีนูทนุูเสมอภาคแลืะทักษะผูู้ป้รัะกอบการัผู้า่นูส่�อออนูไลืนู์

บญัชรีัายจ่ัายด้้านู
การัศึกษาจัังห่วัด้ 

(Provincial Educa-
tion Account: PEA)

นูำาเสนูอแห่ล่ืง
ทรัพัยากรัด้้านูการั
ศึกษาจัากภาครัฐั 

ท้องถิ�นูแลืะเอกชนูรัาย
จัังห่วัด้ทั�วปรัะเทศ

การัเตั้รัยีมความพรัอ้ม
ของเด็้กปฐมวัยในูการั

เขา้สูป่รัะถมศึกษา 
(School Readiness 

Survey)

การัเตั้รัยีมความพรัอ้ม
ในูการัเขา้สูอ่าชพีของ

นูกัเรัยีนู (Career 
Readiness Survey)

2

3
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กสศึ. X ธนาคารโลืก x สพฐ. 
วิจััยนูวัตั้กรัรัมเพ่�อแก้ไขปญัห่าความเห่ล่ื�อมลืำาทางการั
ศึกษาในูโรังเรัยีนูขนูาด้เล็ืกในูพ่�นูที�ห่า่งไกลืทรุักันูด้ารั 
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กา้วต้�อไปัของ กสศึ.
ตลุ่อดสองปีัแรกในการดำาเนินงาน คณะ
กรรมุ่การบัริหารของ กสศ. ตระหนักถิ่งึขอ้
จำากดัดา้นงบัปัระมุ่าณแลุ่ะสถิ่านะบัทำบัาทำ
ของ กสศ. ในการสร้างองคค์วามุ่รู้ต้นแบับั 
แลุ่ะเป็ันหน�วยงานหลุ่กัในการพฒันากลุ่ไก
การปัฏิรูิปัเพื�อลุ่ดความุ่เหลุ่ื�อมุ่ลุ่ำาทำางการ
ศึกษาแลุ่ว้ส�งต�อต้นแบับัให้หน�วยงานทำ่�
เก่�ยวขอ้ง เช�น กระทำรวงศึกษาธิิการ 
เป็ันตน้ จงึไดมุ้่ก่ารปัรับักลุ่ยทุำธ์ิให้เหมุ่าะ
สมุ่ยิ�งขึ�น เน้นบัทำบัาทำการเป็ันหน�วยงานทำ่�
ใช้ความุ่รู้นำา คน้หานวตักรรมุ่ แลุ่ะผู้ลุ่กัดนั
ตน้แบับัเพื�อให้เกดิการเปัลุ่่�ยนแปัลุ่งของ
การสร้างความุ่เสมุ่อภาคทำางการศึกษา 






