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ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ประธานกรรมการบริหาร

การพัฒนาประเทศต้องเร่ิมต้นที่การ 

พัฒนาคน และหัวใจสำาคัญของการพัฒนา 

คนให้มีคุณภาพคือ ประชาชนต้องได้รับ 

การศึกษาที่มีคุณภาพ

ด้วยเหตุนี้ กองทุนเพื่อความเสมอภาค 

ทางการศึกษา (กสศ.) จึงถือกำาเนิดข้ึนเมื่อปี  

พ.ศ. 2561 ในฐานะกลไกสนับสนุนให้คนไทย

มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและ 

ทัว่ถงึ เพือ่ตดัวงจร “ความยากจนข้ามช่ัวคน” 

ซึ่งเป็นสาเหตุสำาคัญของความเหลื่อมลำ้าที่ 

นำาไปสู่อุปสรรคสำาคัญในการพัฒนาสังคม

กสศ . เป็นองค์กรขนาดเล็ กและมี 

ทรัพยากรจำากัด ในขณะที่ต้องทำางานใน 

ประเด็นใหญ่และสลับซับซ้อน ดังนั้น การ 

กำาหนดเปา้หมายและกลยทุธ์ทีเ่หมาะสมและ 

คมชัดเพือ่นำาไปสูก่ารสร้างผลกระทบในระดบั 

ประเทศจึงเป็นองค์ประกอบสำาคัญอย่างยิ่ง

3 ปีแรกของการก่อตั้ง (2561 - 2564)  

กสศ.ได้สะสมผลงานไว้ไม่น้อย เช่น การ 

สร้างเครือข่ายพันธมิตร การจุดประกาย 

ให้สั งคมรับ รู้และสนใจต่อปัญหาความ 

เหลื่อมลำ้าทางการศึกษา การสร้างเคร่ืองมือ 

เพื่อสนับสนุนให้ เกิดการขับเคลื่อนงาน  

อย่างเช่น ตัวแบบสำาหรับการพัฒนาเชิง 

ระบบงานในด้านต่างๆ รวมทั้งการสะสม 

ประสบการณ์ ข้อมู ลและความ รู้  ฯลฯ  

ทั้งหมดน้ีคือ  “ทุน”  ที่จะต้องนำามากลั่นเพื่อ 

สร้างสรรค์คุณค่า  (value creation)  ที่ 

องค์กรจะส่งมอบให้แก่สังคมในแต่ละช่วง 

เวลา 

การจัดทำ าแผนกลยุทธ์ ระยะ  3  ปี 

ข้างหน้า (2565 - 2567) ฉบับน้ีจึงมีความ 

สำาคัญในทุกข้ันตอน นับตั้งแต่กระบวนการ 

จัดทำาแผน  ที่ต้องอาศัยสติและปัญญา 

ร่วมกันจนได้แผนที่ เห็นชอบจากทุกฝ่าย  

และหลงัจากน้ีจะตอ้งถกูแปลงไปสูก่ารปฏบิตั ิ 

ในฐานะเคร่ืองมือกำากับทิศทางขององค์กร  

และหลอมรวมทุกองคาพยพให้ทำางานสอด 

ประสานกันอย่างมีพลัง

ในช่วงเวลา  3 ปีจากน้ี การพัฒนา 

นโยบายสาธารณะและสร้างผลกระทบต่อ 

ความเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ  ( systems  

change) ผ่านกระบวนการที่มีกรอบแนวคิด 

ที่ ชัดเจน  จะเป็นจุดเน้นหลักของ  กสศ. 

เพื่อให้ความใฝ่ฝันที่ เราทุกคนอยากเห็น  

นั่นคือ “เด็ก เยาวชน และคนไทยทุกคน  

จะมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพโดย 

ไม่มีใครตกหล่น” เกิดเป็นจริง 
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พ.ร.บ.  กสศ.  มาตรา  5  กำาหนด 

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทาง 

การศกึษา โดยมาตรา 3 ใหค้วามหมายของ  

“ความเสมอภาคทางการศึกษา” คือ ให้ 

ประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับและเข้าถึงการ 

ศึกษาและพัฒนาอย่างเสมอภาคและทั่วถึง  

และ  “ความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา” คือ  

ความไม่ เท่าเทียมกันทางการศึกษา  ที่ 

ครอบคลุมถึงคุณภาพหรือมาตรฐานของ 

สถานศึกษา คุณภาพหรือประสิทธิภาพครู  

ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 

ภารกิจข้างต้นครอบคลุมโจทย์ความ 

เหลื่อมลำ้าระดับประเทศ ในการแก้ไขปัญหา 

ขนาดใหญ่ ซับซ้อนสั่งสมมาเป็นระยะเวลา 

ยาวนาน โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการ 

ปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ผู้ยกร่าง  พ.ร.บ.  

กสศ.ประเมินเบื้องต้นว่า การสร้างโอกาส 

ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงประชากรกลุ่ม 

เป้าหมายรวมมากกว่า 4 ล้านคน เฉพาะ 

ความเหลือ่มลำา้ทางเศรษฐกจิน้ัน จำาเปน็ตอ้ง 

ใช้งบประมาณถึงร้อยละ 5 ของงบประมาณ 

ด้านการศึกษา หรือประมาณ 25,000 ล้าน 

บาทต่อปี ขณะที่  กสศ.ได้รับการจัดสรร 

งบประมาณเพียงร้อยละ 0.67 ของรายจ่าย 

ด้านการศึกษา (รวมของทุกภาคส่วน) หรือ 

ร้อยละ  1.07  ของงบประมาณกระทรวง 

ศึกษาธิการ (ข้อมูลปีงบประมาณ 2563)

ในระยะ  3  ปีแรก  ( ปีงบประมาณ  

2561  -  2564)  กสศ.ได้จัดงบประมาณ 

ส่วนใหญ่ในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 

ผูข้าดแคลนทนุทรัพยร์าวร้อยละ 20 - 25 ของ 

จำานวนกลุ่มเป้าหมายรวม โดยส่วนใหญ่ 

จัดเป็นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลำ้า 

ทางการศกึษาอนัเน่ืองมาจากปญัหาเศรษฐกจิ 

ของครัวเรือนเทา่นัน้ ขณะท่ี การแกไ้ขปญัหา 

ความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา นอกเหนือ 

จากการอุดหนุนทางการเงินโดยตรงอย่าง 

เพียงพอแล้ว ยังจําเป็นต้องมุ่งปรับปรุง 

จุดอ่อนของระบบการศึกษาร่วมไปกับลด 

ปัญหาที่มีสาเหตุทางสังคม  อาทิ  ด้าน 

สุขภาพ  ด้านครอบครัว  อุปสรรคทาง 

กฎหมาย วัฒนธรรม รวมถึงปัญหาเฉพาะ 

ท้องถิ่นด้วย

การดำาเนินภารกิจระดับชาติให้ประสบ 

ผลสำาเร็จด้วยข้อจำากัด ทั้งด้านงบประมาณ 

และการเปน็หนว่ยงานขนาดเลก็ ไมม่อีำานาจ 

หน้าที่ด้านนโยบาย จึงเป็นโจทย์ยุทธศาสตร์ 

ที่ท้าทาย คณะกรรมการบริหาร จึงเห็นควร 

ให้ กสศ.ถือบทบาทเป็น “ผู้เหน่ียวนํา” เพราะ 

การแก้ไขปัญหาจำาเป็นต้องระดมความร่วมมือ

จากหน่วยงานหลัก (กระทรวงศึกษาธิการ  

กระทรวงต่างๆ  และหน่วยนโยบายท่ีเก่ียวข้อง)  

สารผู้จัดการ
และรองผู้จัดการ
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ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยตั้งต้น 

ด้วยการกำาหนดกลยุทธ์ในลักษณะ “คานงัด”  

หรือ  “ตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงระบบ” และ 

กำาหนดเป้าหมาย  “ผลงานที่มีศักยภาพ 

ที่สำาเร็จได้จริง” รวมถึงชุดตัวช้ี วัดผลที่ 

เหมาะสม

ในระยะ  3 ปีที่สอง  (ปีงบประมาณ  

2565 - 2567) จงึเปน็โอกาสเหมาะสมที ่กสศ. 

จะทบทวนแผนกลยุทธ์ รวมถึงความพร้อม 

ที่จะร่วมรับมือกับการระบาดของโควิด-19  

ที่ส่งผลต่อปัญหาความเหลื่อมลำ้าทางการ 

ศึกษา โดย  กสศ.ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำาเนิน 

ภารกิจด้วยความน่าเช่ือถือ โปร่งใส ยก 

ระดับสมรรถนะด้านการบริหารจัดการให้ 

เหมาะสมยิ่ ง ข้ึนตามเสียงสะท้อนและ 

คำาแนะนำาจากทุกฝ่าย 

ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหาร  

ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ ภาคีเครือข่าย  

และบุคลากรทุกท่าน ท่ีมีส่วนร่วมในกระบวน- 

การจัดทำาแผนกลยุทธ์สำาหรับปีงบประมาณ  

2565 - 2567 ฉบับนี้ 

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ

ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการ

 

นพ.สุภกร บัวสาย 

ผู้จัดการ

ดร.ไกรยส ภัทราวาท

รองผู้จัดการ
9
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นิยามศัพท์

ความเสมอภาคทางการศึกษา

ความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาภาคบังคับ

การศึกษาในระบบ

การทีป่ระชาชนมสีทิธิทีจ่ะไดรั้บและเข้าถึงการ 

ศึกษาและพัฒนาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและ 

ทั่วถึง โดยให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  

ลดความเหลือ่มลำา้ทางการศกึษา รวมทัง้เสริมสร้าง 

และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู (พ.ร.บ.  

กสศ. มาตรา 3)

ความไมเ่ทา่เทยีมของการไดรั้บสทิธแิละโอกาส 

ในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ คุณภาพหรือ 

ประสิทธิภาพของครู หรือฐานะทางเศรษฐกิจหรือ 

สังคม (พ.ร.บ. กสศ. มาตรา 3)

การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น  

3 ระดบัคอื ระดบัก่อนประถมศกึษา ระดบัประถม 

ศกึษา และระดบัมธัยมศกึษา (กฎกระทรวงวา่ดว้ยการ 

แบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546)

การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงช้ันปีที่เก้าของการ 

ศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา 

แห่งชาติ  (พ.ร .บ .การศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ.2545  

มาตรา 4)

การศึกษาที่กำาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา  

หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ 

ประเมนิผล ซึง่เปน็เง่ือนไขของการสำาเร็จการศกึษา 

ที่แ น่นอน  (พ.ร .บ.  การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542) 

โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำาคัญ 

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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การศึกษานอกระบบ

การศึกษาตามอัธยาศัย

การศึกษาทางเลือก

(Alternative Education)

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำาหนด 

จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะ 

เวลาของการศกึษา การวดัและประเมนิผล ซึง่เปน็ 

เง่ือนไขสำาคญัของการสำาเรจ็การศกึษา โดยเน้ือหา 

และหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้อง 

กบัสภาพปญัหาและความตอ้งการของบคุคลแตล่ะ 

กลุ่ม (พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) 

การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 

ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และ 

โอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์  

สงัคม สภาพแวดลอ้ม สือ่ หรือแหลง่ความรู้อืน่ๆ  

(พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) 

การศึกษาที่เน้นการพัฒนาความเป็นมนุษย์ 

ของผู้เรียนไปพร้อมกับพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชน 

และสังคม เป็นทางเลือกหน่ึงในการจัดการศึกษา 

สำาหรบับคุคล ครอบครวั องคก์ร ชุมชน สถาบนั 

ทางสังคม ภายใต้ปรัชญาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิด 

ความสุข เข้าใจธรรมชาติ และตอบสนองความ 

ต้องการของผู้เรียนด้วยการบูรณาการกระบวนการ 

เรียนรู้กับเน้ือหาสาระของสิ่งที่เรียนรู้เข้าด้วยกัน 

อยา่งเปน็องคร์วม มลีกัษณะนำาไปสูก่ารปฏบิติัและ 

สัมพันธ์กับชีวิตจริง 

กระบวนการเปลี่ ยนแปลงและพัฒนาที่ 

เกิดข้ึนในตัวบุคคล อันเป็นผลมาจากการได้รับ 

ความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์จากการศึกษา 

11
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นิยามศัพท์

หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิตที่สามารถเกิดข้ึนได้ 

ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย (ร่าง พ.ร.บ.การศึกษา 

ตลอดชีวิต พ.ศ. .... มาตรา 4) 

การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามที่กระทรวง 

ศึกษาธิการกำาหนด เพื่อพัฒนาผู้ เ รียนให้มี 

ความรู้ความสามารถทุกด้าน ตามลำาดับช้ันและ 

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งเป็น  

4  ระดับ  ได้แก่  (1)  ประถมศึกษาตอนต้น  

(2) ประถมศึกษาตอนปลาย (3) มัธยมศึกษา 

ตอนต้น (4) มัธยมศึกษาตอนปลาย 

การศึกษาในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับ 

เทคนิค และระดับเทคโนโลยี

คณะกรรมการบริหาร  กสศ. (พ.ร.บ. กสศ. 

มาตรา 3)

คณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการบริหาร  

กสศ.

บุคคลซึ่งมีอายุตำ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  

แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส  

(พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 4)

บุคคลซึ่ งมีอายุตำ่ ากว่าหกปี ซึ่ งรวมถึง 

เด็กเล็กด้วย (พ.ร.บ. กสศ. มาตรา 3)

การศึกษาสายสามัญ

การศึกษาสายอาชีพ

คณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการ

เด็ก

เด็กปฐมวัย

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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บุคคลซึ่งมีอายุระหว่างสิบห้าปีถึงยี่สิบสี่ปี  

(คำาแนะนำาขององค์การเงินทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ  

UNICEF)

นักเรียนที่มีฐานะยากจนกลุ่มล่างสุดร้อยละ  

25 ของประเทศ แต่สามารถทำาคะแนนสอบ PISA 

ได้อยู่ในกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด 25 ของประเทศนั้น  

[The OECD Programme for International Student  

Assessment (PISA)]

นักเรียนในครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลี่ย 

ตอ่คนต่อเดอืนไมเ่กนิ 3,000 บาท และมคีา่คะแนน 

ความขาดแคลนทุนทรัพย์ (PMT) ระหว่าง 40 - 49  

คะแนน

นักเรียนในครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลี่ย 

ตอ่คนต่อเดอืนไมเ่กนิ 3,000 บาท และมคีา่คะแนน 

ความขาดแคลนทุนทรัพย์ (PMT) มากกว่า 50  

คะแนนขึ้นไป

กลุ่มแรงงานที่ได้รับค่าจ้างข้ันตำ่าซึ่งควรมีการ 

พัฒนาฝีมือ

สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา 

แหง่ชาต ิ และใหห้มายความรวมถงึศนูยพ์ฒันาเดก็ 

ปฐมวัยด้วย (พ.ร.บ. กสศ. มาตรา 3)

เยาวชน

นักเรียนช้างเผือก

(Academic  

Resilient Student)

นักเรียนยากจน

นักเรียนยากจนพิเศษ

แรงงานฝีมือตํ่า/  

แรงงานไร้ฝีมือ 

สถานศึกษา

13

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567



นิยามศัพท์

การแบง่ขนาดของโรงเรยีน แบง่เปน็ 4 ระดบั  

ดังนี้

1. โรงเรียนขนาดเล็ก: โรงเรียน/สถานศึกษา 

ที่มีผู้เรียนตั้งแต ่ 1 - 120 คน

2. โรงเรียนขนาดกลาง: โรงเรียน/สถาน 

ศึกษาที่มีผู้เรียนตั้งแต ่ 121 - 600 คน

3. โรงเรียนขนาดใหญ:่ โรงเรียน/สถานศกึษา 

ที่มีผู้เรียนตั้งแต่ 601 - 1,500 คน 

4. โรงเรียนขนาดใหญพ่เิศษ: โรงเรยีน/สถาน 

ศึกษาที่มีผู้เรียนตั้งแต ่ 1,500 คน ขึ้นไป

(เกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 

พื้นฐาน พ.ศ. 2549)

วงจรของความยากจนที่ส่งต่อจากรุ่นพ่อแม่ 

ไปยัง รุ่นลูก  แสดงจากรายได้แท้จริง  ( real  

income) ของประชากรวัยทำางานรุ่นลูกที่ไม่ได้ 

เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับรุ่นพ่อแม่ที่มีฐานะยากจน

อัตราส่วนระหว่างจำานวนนักเรียนที่เข้าเรียน 

ในระดับการศึกษาตามช่วงอายุระดับการศึกษา 

กับจำานวนประชากรตามช่วงอายุระดับการศึกษา  

โดยปรับฐานให้เป็น 100 (สถิติการศึกษาของประเทศ 

ไทย สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)

อัตราส่วนระหว่างจำานวนนักเรียนที่สำาเร็จ 

การศึกษาในช้ันปีสุดท้ายกับจำานวนนักเรียนที่เข้า 

เรียนในช้ันปีที่ 1 ในรุ่นเดียวกัน โดยปรับฐาน 

ให้เป็น 100

การแบ่งขนาดของโรงเรียน

ความยากจนข้ามรุ่น/ 

ความยากจนข้ามชั่วคน

อัตราการเข้าเรียนสุทธ ิ

(Net Enrolment Rate: NER)

อัตราการคงอยู่ของนักเรียน 

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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ค่าครองชีพ

ค่าเล่าเรียน

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง

กับการศึกษา

รัฐธรรมนูญ

คา่ใช้จา่ยทีจ่ำาเป็นในการดำารงชีพระหวา่งศกึษา

เงินค่าเล่าเรียน ค่าบำารุง และค่าธรรมเนียม 

ต่างๆ ที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากผู้เรียนในทุกระดับ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่มิใช่ค่าเล่าเรียนที่สถานศึกษา 

เ รียกเก็บจากผู้ เ รียนในทุกระดับตามระเบียบ  

ประกาศ  หรือคำ าสั่ งของสถานศึกษา  โดยมี 

วัตถุประสงค์เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

มาตรา 54 วรรคท้าย 

“ให้จัดตั้ งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือ 

ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมลำ้าในการ 

ศึกษา และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ 

และประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณ 

ให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี  

รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับ 

ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี ทั้งนี้ ตามกฎหมาย 

บัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำาหนด 

ให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระ และกำาหนด 

ให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์”

15
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คําย่อ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง 

การศึกษา พ.ศ. 2561

กสศ.

กอปศ.

พ.ร.บ. กสศ.

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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บทสรุปผู้บริหาร  
(Executive Summary)

เมื่อปี 2561 คณะกรรมการอิสระเพื่อการ 

ปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) รายงานว่า ความ 

เหลื่อมลํ้าทางการศึกษาเป็นหน่ึงในองค์ประกอบ 

สําคัญของระบบการศึกษาที่จําเป็นต้องปฏิรูปให้ 

บรรลผุลสําเรจ็ โดยไดเ้สนอให้รฐับาลจัดตัง้ กสศ. 

ข้ึนเป็นกลไกใหม่เพื่อช่วยเร่งการปฏิรูปในด้านน้ี 

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เน่ืองจากปัญหาดังกล่าว 

มีผลมาจากความเหลื่อมลำ้าทางเศรษฐกิจและ 

สังคม และปัญหาคุณภาพการศึกษาที่ฝังรากมา 

นานหลายสิบปี กสศ.ในฐานะกลไกใหมจ่งึจำาเปน็ 

ต้องกำาหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับขนาดของ 

ปัญหาและความซับซ้อน ตลอดจนวางบทบาท 

ที่เหมาะสมในการร่วมภารกิจปฏิรูปการศึกษากับ 

กระทรวงศกึษาธิการและหน่วยงานหลกัทีเ่กีย่วข้อง  

ด้วยบทบัญญัติของอำานาจหน้าที่และข้อจำากัดของ 

กำาลังงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของ 

ปัญหาความเหลื่อมลำ้า กสศ.จึงกําหนดบทบาท 

เป็นกลไกเหน่ียวนําให้เกิดความร่วมมือในการ 
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ปฏิรูประบบการศึกษาในจุดที่จะส่งผลแก้ไข 

ปัญหาความเหลื่อมลำ้าเชิงระบบ ร่วมไปกับ 

การช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยาก 

ลำาบากที่สุดตามความคาดหวังของสังคม

แผนกลยุทธ์น้ี คณะกรรมการบริหาร  

กสศ.เห็นควรกำาหนดข้ึนสำาหรับภารกิจระยะ  

3 ปทีีส่อง (ปงีบประมาณ 2565 - 2567) เมือ่ 

สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้วก็จะได้กำาหนด 

แผนกลยุทธ์ฉบับใหม่สืบเนื่องต่อไป แม้แผน 

กลยุทธ์จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์  

หากแต่สิ่งที่  กสศ.ยึดถือสืบไปในระยะยาว 

ได้แก่ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและ  

พ.ร.บ. กสศ.ซึ่งแปรรูปเป็น  “อุดมการณ์”  

หรือวิสัยทัศน์ระยะยาวที่มุ่ งหวังให้  เด็ก  

เยาวชน  และประชาชน  ที่ ขาดแคลน 

ทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคนสามารถ 

เ ข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  วิสัยทัศน์ 

ดังกล่าวจะประสบผลสำาเร็จได้น้ัน บรรดา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิงนโยบายและสังคม  

จำาเป็นต้องร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 การทำางานของ  กสศ.เพื่อเข้าถึงและ 

แก้ไขปัญหาความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา 

ใน 3 ปีแรกนับแต่เร่ิมจัดตั้ง (ปีงบประมาณ  

2561 - 2564) มีรูปแบบการใช้งบประมาณ 

ส่วนใหญ่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย  

ซึ่งเน้นเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

หรือด้อยโอกาส รวมถึงการทำางานพัฒนา 

ต้นแบบครูและสถานศึกษา วิจัยเชิงปฏิบัติ- 

การและฐานข้อมูลที่จำาเป็นต่อการดำาเนิน 

ภารกิจ 

ใน  3 ปีข้างหน้า  กสศ.จะใช้กลยุทธ์ 

มุ่งยกระดับการทํางานให้สามารถร่วมแก้ไข 

ปัญหาเชิงระบบที่ซับซ้อนและฝังรากใน 

ประเทศไทยมาหลายสิบปีให้มีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้น รวมถึงปรับแนวทางในการดำาเนิน 

ภารกิจท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งคาดว่าจะ 

ส่งผลกระทบต่อไปใน 3 ปีข้างหน้า 

กลยุทธ์ใหม่ น้ีคาดว่าจะสามารถใช้ 

ทรัพยากรที่จำากัดให้เกิดผลกระทบสูงได้ 

หลักคิดของแผนกลยุทธ์ 
(1) กสศ.เป็นหน่วยงานใหม่ขนาดเล็ก 

มากเมื่อเทียบกับขนาดของปัญหาความ 

เหลื่อมลำ้าทางการศึกษาในประเทศไทย  

บทบาทของ  กสศ.จึงควรพยายามเหน่ียวนำา 

ให้เกิดความร่วมมือของบรรดาหน่วยงาน 

จำานวนมากที่ดำาเนินภารกิจอยู่ ในระบบ 

นิเวศทางการศึกษา (Ecology of Educa- 

tion System) 

(2) ความร่วมมือทั้งปวงควรมุ่งก่อผล 

กระทบต่อกลุ่มประชากรเป้าหมาย โดย 

ในระยะ 3 ปขีา้งหนา้ กสศ.จะให้ความสำาคญั 

ยิ่งกับกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในและนอก 

ระบบการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัว 

ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจขาดแคลนที่สุด  

(ร้อยละ 15 ล่างสุด) ผลกระทบสำาคัญที่ 

คาดหวั ง ได้ แ ก่  การ เ ข้ าถึ งการศึ กษา  

(Learning Access) และผลลัพธ์การเรียนรู้  

(Learning Outcome) สำาหรับกลุ่มเด็ก 

และเยาวชนในโรงเรยีน และโอกาสการศกึษา 

ทางเลือก (Alternative Education) สำาหรบั 

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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กลุ่มที่ออกไปจากระบบการศึกษาแล้ว 

( 3 )  ผลกระทบต่อกลุ่ มประชากร 

เป้าหมายย่อมส่งผลจากการเปลี่ยนแปลง 

เชิงระบบ (System Change) อนัครอบคลมุ 

ถึงนโยบายการศึกษาของประเทศลงไป 

ถึงระบบงาน (Working Model) ระดับ 

หน่วยงาน  (เช่น โรงเรียน สถานศึกษา  

องค์กรชุมชนท้องถิ่น และอาจรวมไปถึง 

การเปลี่ยนแปลงของหน่วยครอบครัว) 

(4) กสศ.มใิช่หน่วยงานทีม่อีำานาจหน้าที ่

ทางนโยบาย การมุ่งเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ 

จึงต้องพยายามร่วมงานกับบรรดาหน่วยงาน 

เจ้าของเร่ือง โดยอาศัยกระบวนการปฏิรูป 

การศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participatory  

Policy Process) สามารถเชญิชวนหนว่ยงาน 

พันธมิตรและบุคลากรขีดความสามารถสูง 

มาร่วมภารกิจ 

( 5 )  ในการดำ า เ นินภาร กิจอย่ า งมี 

ประสิทธิภาพ    กสศ.ต้องพัฒนาระบบงาน  

สมรรถนะบุคลากรและระบบธรรมาภิบาล  

ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัว เพื่อดำารงความ 

เช่ือมั่นศรัทธาอันเป็นหัวใจสำาคัญที่สุดของ 

การระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
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แผนภาพสรุป
แผนกลยุทธ์ 2565 - 2567 

เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคน
สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มคีุณภาพ

เหน่ียวนําทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 
เพือ่ลดความเหลื่อมลํ้า และเพือ่พฒันาคุณภาพครู 

G1 การเข้าถึงการเรียนรู้ (Learning Access)
G2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome)
G3 การศึกษาทางเลอืก (Alternative Education) 

G1  การเข้าถึงการเรียนรู้ (Learning Access) 
O1 สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนให้เข้าถึงการศึกษาที่มคีุณภาพ และป้องกัน 
 การหลุดออกนอกระบบโดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ 

G2  ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) 
O2 สนับสนุนให้สถานศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน   
 และภาคประชาสังคม สามารถจัดการศึกษาหรือสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 ที่ผู้เรียนได้รับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มคีุณภาพและลดความเหลื่อมลํ้า 
 ของคุณภาพการศึกษา 

G3  การศึกษาทางเลือก (Alternative Education)
O3 สนับสนุนเยาวชนและประชาชนนอกระบบการศึกษาให้เข้าถึงการเรียนรู้ 
 ตลอดทุกช่วงชีวติเพือ่พฒันาตนเองและอาชีพ 

G4 การเปลี่ยนแปลง 
 เชิงระบบ (Systems
 Change)

วสัิยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)

เป้าประสงค ์ (Goals)

วตัถุประสงค ์ (Objectives)

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results)

G4  การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (Systems Change)
O4 สร้างนวตักรรม องค์ความรู้ และฐานข้อมูล เพือ่ใช้ผลักดันการเปลี่ยนแปลง 
 เชิงนโยบาย
O5 สร้างความเช่ือมโยงเครือข่ายเพือ่แกไ้ขปัญหาความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา  
 รวมถึงการระดมทรัพยากร 

G1  การเข้าถึงการเรียนรู้ (Learning Access) 
K1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิของเด็กปฐมวยัและวยัเรียนเพิม่ขึ้น 
K2  อัตราการคงอยู่ของนักเรียนเพิม่ขึ้น
K3  โอกาสการศึกษาต่อทั้งในและนอกระบบตามศักยภาพของผู้เรียนมสูีงขึ้น 

G2  ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) 
K4  ช่องวา่งของผลลัพธ์การเรียนรู้ระหวา่งนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสกับนักเรียน 
 กลุ่มอื่นลดลง 
K5  ครูและหน่วยจัดการเรียนรูไ้ด้รับการพฒันาศักยภาพเพือ่จัดการศึกษาตาม  
 ความต้องการที่หลากหลายเพือ่คุณภาพของผู้เรียน

G3  การศึกษาทางเลือก (Alternative Education) 
K6  เยาวชนและประชาชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาได้รับโอกาสกลับเข้าสู่ระบบ  
 การศึกษาหรือได้รับการพฒันาความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ 
 ตามศักยภาพ
K7 การจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นสําหรับเยาวชนและประชาชนที่อยู่นอกระบบ 
 การศึกษาเพือ่การพฒันาอาชีพและคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น 

G4  การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (Systems Change) 
K8  นวตักรรมและองค์ความรู้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย
K9  งบประมาณด้านการศึกษามกีารจัดการโดยใช้หลักความเสมอภาค
K10  ชุมชนและปัจจัยทางสังคมมส่ีวนร่วมในการจัดการศึกษา 

วตัถุประสงค ์ (Objectives)

สัญลักษณ์คําย่อ (ตามลําดับหมายเลข) 
G หมายถึง เป้าประสงค ์ (Goal)
O หมายถึง วตัถุประสงค ์ (Objective)
K หมายถึง ผลงาน (Key Result) 
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จากกรอบแนวคิดข้างต้น  กสศ.จึง 

กำาหนดแผนงานเฉพาะด้านตามประชากร 

กลุ่มเป้าหมายและการบริหารจัดการ รวม  

7 แผนงาน ดังนี้

(1) แผนงานพัฒนาระบบหลักประกัน 

ความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งให้การ 

ช่วยเหลือโดยตรงกับกลุ่มนักเรียนยากจน 

พิ เศษและด้อยโอกาส  ซึ่ ง เดิมให้ความ 

ช่วยเหลือเด็กทางการเงินโดยตรงจำานวน 

ราว  1 ล้านคนต่อปี ครอบคลุมนักเรียน 

ในโรงเรียนระดับอนุบาล - ม.3 ในระยะ 3 ปี 

ที่สองน้ีจะผลักดันนโยบายการขยายความ 

ครอบคลุมถึงเด็กก่อนปฐมวัยในสถานศึกษา 

ทุกสังกัด รวมถึงนโยบายขยายความครอบ- 

คลุมไปถึงเด็กนอกระบบการศึกษา โดยมี 

วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยงมิให้ 

หลุดจากระบบการศึกษา และศึกษาวิจัย 

เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญต่อการหลุด 

ออกจากระบบการศึกษาของเด็กนอกเหนือ 

จากปัจจัยทางเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย 

(2) แผนงานสง่เสริมและพฒันาคณุภาพ 

เยาวชนระดับการศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ มี 

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้สำาหรับ 

เยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่จะยุติการศึกษาเพียง 

ระดับมัธยมปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ  

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมที่จะเข้า 

สู่การทำางาน  (Career-Ready) รวมถึง 

มีศักยภาพที่จะประกอบการเองสอดคล้อง 

กับโลกสมัยใหม่ โดย  กสศ.มีงบประมาณ 

จัดทุนการศึกษาเพียงปีละ 2,000 - 2,500  

ทุนหรือประมาณร้อยละ  1 ของเยาวชน 

กลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ในแต่ละรุ่น ดังนั้น  

แผนงานน้ีจึงมุ่งขยายผลสู่การระดมทุน 

และร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและแหล่ง 

ทุนอื่นในการจัดทุนการศึกษาสำาหรับกลุ่ม 

ผู้ขาดแคลน (Need-Based Scholarship)  

เพิม่เตมิจากทนุ กสศ.ซึง่อาจนำาไปสูม่าตรการ 

ทางนโยบายต่อไป จุดประสงค์อีกด้านหน่ึง 

คือการยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถาบัน 

ที่ เ ก่ียวข้องด้านการพัฒนาครูสายอาชีพ  

ร่วมไปกับการรณรงค์ด้ านค่า นิยมและ 

ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้เพื่ออาชีพสำาหรับ 

เยาวชน

(3) แผนงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

ทั้งระบบ มุ่งพัฒนาโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขต 

ชนบทหรือมีสัดส่วนจำานวนนักเรียนยากจน 

หรือด้อยโอกาสค่อนข้างมาก จำานวนราว  

900 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาด 

กลางประจำาตำาบลตามนโยบายของกระทรวง 

ศึกษาธิการ แผนงานน้ีส่วนหน่ึงมุ่งพัฒนา 

คุณภาพของครูและคุณภาพการจัดการ 

เรียนรู้ในช้ันเรียนตามทักษะของศตวรรษ 

ที ่ 21 รวมถึงการบริหารจดัการโรงเรียน เพือ่ 

ค้นหา “คานงัด” หรือระบบส่งเสริมคุณภาพ 

การศึกษาในบริบทดังกล่าวสำาหรับเสนอเป็น 

นโยบายปฏิรูปเมื่อสิ้นสุดแผน การพัฒนา 

เคร่ืองมือวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม 

กับบริบท รวมถึงทดสอบความเป็นไปได้ 

ของแนวคิดแก้ปัญหาตรงจุดเฉพาะพื้นที่   

(Poverty Action Lab Approach) ระบบ 

สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถพัฒนาตนเอง  

(เช่น ระบบรับรองคุณภาพ เป็นต้น) 
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(4) แผนงานพัฒนาระบบการผลิตและ 

พัฒนาครูสําหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล  

มุ่งพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในเขต 

พื้นที่ห่างไกล  ยากลำาบาก  ครอบคลุม 

ทุกโรงเรียนทั่วประเทศราว  1,500 แห่ง  

มาตรการหน่ึงคือการจัดทุนการศึกษาแก่ 

เยาวชนในภมูลิำาเนาทอ้งถิน่โรงเรียนเปา้หมาย  

ให้ได้ศึกษาจนจบหลักสูตร  เพื่อกลับไป 

บรรจุเป็นครูในโรงเรียนในภูมิลำาเนาบ้านเกิด  

ขณะเดียวกันก็มุ่งพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 

สำาหรับครูที่จะไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชนบท 

ห่างไกลในนามของ  “สถาบันต้นแบบ”  ตาม

นัยแห่งมาตรา 5(6) ของ พ.ร.บ. กสศ.ด้วย  

แผนน้ีจึงมีองค์ประกอบของการพัฒนาครู  

โดยครอบค ลุมไป ถึงค รูรุ่น ให ม่และค รู 

ประจำาการในพื้นที่ห่างไกลด้วย

(5) แผนงานสง่เสริมและพฒันาเยาวชน 

และประชากรวยัแรงงานนอกระบบ มุง่คน้หา 

พัฒนาระบบจัดการศึกษาทางเลือกที่เหมาะ 

กับชุมชนท้องถ่ินสำาหรับเยาวชนที่ออกจาก 

ระบบการศึกษาแล้ว ทั้งที่มีงานทำา ว่างงาน  

หรือมีอุปสรรคในการกลับเข้าศึกษาต่อ เช่น  

กลุ่มเยาวชนที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา การ 

จ้างงาน และการฝึกอบรม ที่เรียกว่า NEET  

(Not in Education, Employment, or  

Training) ซึ่งเป็นกลุ่มทรัพยากรมนุษย์ที่ 

รายได้ตำ่าและอ่อนแอที่สุดในระบบเศรษฐกิจ 

ของไทย เป็นต้น  รวมถึงการยกระดับ 

ขีดความสามารถของชุมชนและองค์กรที่ 

เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาครูสำาหรับ 

เยาวชนนอกระบบการศึกษาพร้อมกันไปด้วย

(6) แผนงานจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อ 

ลดความเหลื่อมลํ้า ร่วมกับหน่วยงานหลัก 

เพือ่มุง่คน้หาตวัแบบบรูณาการสง่เสริมโอกาส 

ทางการศึกษาระดับพื้นที่ ทั้งระดับจังหวัด 

หรือระดับย่อยกว่า บางพื้นที่ตั้งอยู่ในเขต 

กสศ.ยังมุ่งที่จะ 
จัดการศึกษาวจิัย 
ระบบการศึกษา 
ระดับประเทศ 
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พืน้ทีน่วตักรรมทีก่ระทรวงศกึษาธิการกำาหนด 

ตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.  

2562 เพื่อทดสอบรูปแบบการจัดการการ 

ศึกษาด้วยความรับผิดชอบจากเจ้าของพื้นที่ 

เองเป็นหลัก เช่ือมต่อกับการทำางานของ 

องคก์รรัฐ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ภาค 

เศรษฐกิจ บูรณาการทรัพยากร ทั้งจาก  

กสศ.และจากทรัพยากรแหล่งอื่นในพื้นที่  

ทดสอบความเป็นไปได้ของแนวคิดกลไกเชิง 

พื้นที่และตัวแบบที่เหมาะสม คาดหมายว่า  

ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้แผน 3 ปีนี้  

จะทำาให้ได้รูปแบบการดำาเนินงานของ กสศ. 

สำาหรับขยายต่อไปในอนาคต 

(7)  แผนงานบริหารจัดการ ในการ 

พัฒนางานที่สามารถส่งผลกระทบสูง (High  

Impacts) และมีมาตรการการช่วยเหลือ 

ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งต้องอาศัยการใช้ 

ข้อมูลความรู้เพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอในการ 

ปฏิรูปการจัดการศึกษา และผลักดันเข้าสู่ 

การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยวิธีการและ 

โอกาสทีเ่หมาะสม ดว้ยวธิดีำาเนินงาน 3 สว่น 

สำาคัญ คือ 1) การกำาหนดงานเชิงรุกระดับ 

กลยุทธ์ด้วยการจัดการกลุ่มเป้าหมายหลัก 

ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงไว้ 2 กลุ่ม  

ได้แก่ เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทาง 

การศึกษาและครู 2) การจัดการโครงสร้าง  

ที่มุ่งบูรณาการกลไกภายใต้โครงสร้างการ 

ดำาเนินงานทุกส่วนให้สอดประสานสู่ผลงาน 

ตามกลุ่มเป้าหมาย และ 3) การบริหาร 

จัดการ ประกอบด้วยการบริหารงานบุคคล 

เพื่อเหน่ียวนำาบุคลากรความสามารถสูง 

ร่วมขับเคลื่อนงานที่สร้างผลกระทบสูง ด้วย 

รูปแบบที่ยืดหยุ่น การบริหารจัดการและ 

ธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ 

งบประมาณและการเงิน เพื่อวิเคราะห์การ 

ใช้งบประมาณตามกลยุทธ์ กลุ่มเป้าหมาย  

และพื้นที่ ระบบติดตามประเมินผลเพื่อให้ 

เกดิระบบตดิตาม (Monitoring) สถานการณ ์

ของความเหลื่อมลำ้าด้านทรัพยากรมนุษย์  

รวมทั้งระบบประเมินผลข้อมูลของโครงการ 

ต่างๆ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพื่อให้เกิดความแม่นยำา เช่ือมโยงระบบและ 

ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก 

นอกจากการขับเคลื่ อนเจาะกลุ่ ม 

เป้าหมายเฉพาะข้างต้นแล้ว กสศ.ยังมุ่ง 

ที่จะจัดการศึกษาวิจัยระบบการศึกษาระดับ 

ประเทศ เพื่อค้นหาจุดอ่อนเชิงระบบอัน 

เป็นสาเหตุสำาคัญของความเหลื่อมลำ้าและ 

ช้ีประเด็นปฏิรูปการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน 

นโยบายหลักอีกด้วย 

ใน 3 ปีนี้ รายละเอียดของทุกแผนงาน 

ข้างต้นมุ่งเน้นกำาหนดผลลัพธ์ที่มีศักยภาพ  

และสำาเร็จได้ในระยะเวลา  3 ปี รวมทั้ง 

ขับเคลื่อนโดยการบูรณาการร่วมกันระหว่าง 

หน่วยงานวิจัย ติดตามประเมินผล การ 

สื่อสารนโยบาย และระบบสนับสนุนการ 

บริหารจัดการที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ โดย 

จะมีการถอดองค์ความรู้จากการดำาเนินงาน 

และยกระดับเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อ 

ส่งมอบให้กับสังคมต่อไป
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1. ความเป็นมา (Introduction)

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการ 

ศึกษา (กสศ.) จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา 54 วรรค 6 โดยให้จัดตั้งกองทุน  

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลน 

ทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา 

และเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพครู  

โดยมีการบริหารงานที่เป็นอิสระและมีรัฐ 

เป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน โดย 

คณะกรรมการได้กำาหนดกลุ่มเป้าหมาย 

ของ กสศ.คือ กลุ่มประชากรที่ยากจนที่สุด  

ร้อยละ 15 ของประเทศ ครอบคลุมทุกช่วง 

วัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลน 

ทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ทั้งในและนอก 

ระบบการศึกษา 

1 เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงจึงขอเรียกปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 เป็น 3 ปีแรก โดยนับปีงบประมาณ  

พ.ศ.  2561 และ 2562 เป็นปีงบประมาณเดียวกัน เนื่องจากในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 แม้  ครม.อนุมัติ 

งบประมาณให ้กสศ.จำานวน 499,187,400 บาท แต่สำานักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณดังกล่าวให ้กสศ. 

ใช้ได้ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กสศ.จึงใช้งบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 ในปีงบประมาณเดียวกัน

1.1 กสศ.กับการทํางาน 3 ปีแรก (2561-2564)1
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กสศ.มีแผนการดำาเนินงานที่สอดคล้อง 

กับแผนการดำาเนินงานของประเทศ ได้แก่  

(1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 4  

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง 

สังคม (2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 

ชาต ิ ประเดน็ที ่ 17 ดา้นความเสมอภาคและ 

หลักประกันทางสังคม และ (3) แผนปฏิรูป 

ประเทศด้านการศึกษา (Big Rock ที่ 1)  

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 

ทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย

จากการดำาเนินงานของ กสศ. 3 ปีแรก  

(ปีงบประมาณ 2561 - 2564) ภายใต้แผน 

แม่บท ปีงบประมาณ 2561 - 2566 พบว่า  

กสศ.มีผลงานตามภารกิจเชิงปริมาณจำานวน 

มาก และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี 

จากรัฐบาล ภาคีเครือข่าย และสังคม แต่ 

ผลงานส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูป ผลผลิต (Out- 

put) เช่น จำานวนทุนที่สนับสนุนในลักษณะ 

ต่างๆ ขณะที่ยังขาดแนวทางการแสดง  

ผลลัพธ์  (Outcome)  และ  ผลกระทบ  

(Impact) ที่ชัดเจน เช่น ได้บรรลุเป้าหมาย 

ของการลดความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา 

เพียงใด เมื่อใด สร้างโอกาสทางการศึกษา 

แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายเท่าใด ผลเป็น 

อย่างไร การกำาหนดตัวช้ีวัดผลลัพธ์จะทำา 

อย่างไร รวมถึงส่งผลกระทบต่อระบบการ 

ศึกษาในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 

อย่างไรบ้าง 

ขณะเดียวกัน  ระยะ 3 ปีที่ผ่านมายัง 

ทำาให้เห็นสถานการณ์ความไม่แน่นอนด้าน 

ทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้ม 

งบประมาณที่เพิ่มในอัตราชะลอตัวลงจาก 

ช่วงระยะต้น ในอีกด้านหนึ่ง กสศ.ได้สั่งสม 

ประสบการณ์ทีน่ำาไปสูค่วามรู้และความเข้าใจ 

เพียงพอสำาหรับนำามาใช้ทบทวนปรับปรุง 

แผนงานให้สร้างผลงานเชิงคุณภาพได้มาก 

ขึ้น รวมถึงการกำาหนดผลงานระดับผลลัพธ์ 

และผลกระทบให้สอดคล้องกับปัจจัยเง่ือนไข 

ที่เป็นจริงเพื่อวางแผนกลยุทธ์ให้เท่าทันกับ 

สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต 

อันใกล ้

คณะกรรมการไดใ้หค้วามสำาคญัอยา่งสงู 

ในการปรับปรุงกลยุทธ์ โดยมีการประชุม 

หารือกันหลายครั้ง รวมทั้งจัดให้มีการศึกษา 

เพิ่มเติม จากการวิเคราะห์ความเป็นมาของ 

องค์กร ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา และ 

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว กสศ. 

จึงได้ทบทวนและจัดทำาแผนกลยุทธ์สำาหรับ  

3 ปีข้างหน้า (ปีงบประมาณ 2565 - 2567)  

เพื่อยกระดับประสิทธิผล เพิ่มประสิทธิภาพ  

ลดความเสี่ยงต่างๆ 

ทั้งนี้ แม้ว่าการปรับปรุงกลยุทธ์คร้ังน้ี 

เป็นการปรับเปล่ียนท่ีสำาคัญขององค์กร หากแต่  

กสศ.ก็พ ร้อมที่ จะปรับตัวให้สอดคล้อง 

กับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่ 

คาดหมายระหว่างระยะเวลา 3 ปีตามแผนนี้  

รวมถึงรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมและ 

คำาแนะนำาจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะมติของ 

คณะรัฐมนตรี คำาอภิปรายจากรัฐสภา และ 

รายงานการประเมินเมื่อครบกำาหนดทุก 3 ปี  

ตาม  พ.ร.บ. กสศ. มาตรา 44 ด้วยความ 

มุ่งหวังที่จะสร้างความเสมอภาคทางการ 

ศึกษาให้เกิดข้ึนในระยะยาว และบรรลุ 

ความสำาเร็จสมตามเจตนารมณ์ในการจัดต้ัง 

ได้ในท้ายที่สุด 

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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3 ปีแรก (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) กสศ.ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

เปน็จำานวนเงนิ 2,537.37 ลา้นบาท 5,496.13 ลา้นบาท และ 6,084.76 ลา้น 

บาท ตามลำาดับ 

ในปีแรกของการดำาเนินงาน  กสศ.ได้ทำาการศึกษา ทดลอง และ 

ค้นหาวิธีการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้งบประมาณถูกนำาไปใช้ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นการทำางานที่  “ใช้งบประมาณน้อย แต่ 

เกิดผลกระทบมาก” และในปีต่อๆ มา กสศ.ได้ขยายผลการทำางานเพื่อให้ 

ครอบคลมุกลุม่เปา้หมายยิง่ข้ึน เพือ่ใหเ้กดิต้นแบบการสร้างความเสมอภาค 

ทางการศึกษาที่มีประสิทธิผลสูงสุด 

  ผลการดำาเนินงานของ กสศ.แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. การอุดหนุนช่วยเหลือเด็กยากจน ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมโอกาส 

ทางการศึกษา ในปีงบประมาณ 2561 - 2564 กสศ.สามารถช่วยเหลือ 

กลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มข้ึนเป็นลำาดับ คือ ประมาณ 8.29 แสนคน 1.07  

ล้านคน และ 1.38 ล้านคน ตามลำาดับ เน่ืองจาก (1) การขยายพื้นที่ 

หรือสังกัดของโรงเรียนและสถานศึกษาเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  

(2) จำานวนทุนสะสมของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนในระบบการศึกษา  

และ  (3)  จำานวนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสเพิ่มข้ึนจาก 

สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2563

2. การศึกษาทดลองเพื่อเหน่ียวนําให้เกิดนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง 

เชิงระบบ เพื่อค้นหาวิธีและมาตรการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา เช่น  

การพฒันาครูและสถานศกึษาทัง้ระบบ นวัตกรรมทนุการศกึษา 4 รายการ  

การพัฒนาทักษะแรงงานโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

3. การพัฒนาระบบคัดกรองและฐานข้อมูลเพื่อสร้างความเสมอภาค 

ทางการศึกษา กล่าวได้ว่า กสศ.ประสบความสำาเร็จอย่างยิ่งในการสร้าง 

ต้นแบบวิธีการเพื่อลดความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา ดังเช่น วิธีการ 

คัดกรอง (Proxy Means Tests: PMT) และจัดสรรเงินอุดหนุนอย่าง 

มีเง่ือนไขรายบุคคล (Conditional Cash Transfer: CCT) ซึ่งสามารถ 

ผลการดําเนินงาน 3 ปีแรก

27

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567



ช่วยคัดกรองนักเรียนยากจน โดยร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและ 

คัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการ 

มาเรียน และป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา โดย กสศ.บูรณาการ 

ฐานข้อมูลความยากจนกับ 6 กระทรวง ทำาให้เกิดนวัตกรรมงบประมาณที่ 

เบิกจ่ายตรงไปยังกลุ่มเป้าหมาย

 

ทั้งนี้ การดำาเนินภารกิจของ  กสศ.ใน 3 ปีงบประมาณแรกบรรลุผล 

ตามเป้าหมายต่างๆ  ได้ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งรัฐบาล  

คณะรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

ภาคประชาสังคม รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ และภาคีเครือข่ายจำานวนมาก ซึ่ง 

เป็นหน่วยรับนโยบายและเป็นผู้ลงมือในภาคปฏิบัติที่แท้จริง 

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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1.2 สถานการณ์ท้าทาย 3 ปีข้างหน้า (Challenge)

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องและมีความท้าทายสำาหรับการดำาเนินงานของ กสศ.ใน 3 ปี 

ข้างหน้า ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

1.2.1 สถานการณ์สําคัญเกี่ยวกับความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาที่เกิดข้ึนก่อน 
วกิฤตโควดิ-19

ก่อนวิกฤตโควิด-19  สถานการณ์สำาคัญเกี่ยวกับความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา 

ในประเทศไทย สรุปได้ดังภาพต่อไปนี้ 

มากกวา่

ความยากจน ดอ้ยโอกาสทาํให้เดก็ไทย
ยงัอยูน่อกระบบการศึกษา 

430,000 คน

246,651 คน

เดก็และเยาวชนพกิาร 

กาํลงัศึกษาอยูใ่นระบบการศึกษา (สพฐ.)

นักเรียนยากจนหรือดอ้ยโอกาส 
มคีวามเส่ียงทีจ่ะหลดุออกจากระบบการศึกษา

1.8 ลา้นคน 

เดก็ยากจนเพยีง 

5% ตอรุน 
มโีอกาสศึกษาตอ่อุดมศึกษา

ถงึ 20 เทา่

ช่องวา่งการเขา้ถงึการศึกษา
ระหวา่งครัวเรือนรายได ้10% ลา่งสุด 
ห่างจากครัวเรือนรายได้ 10% สูงสุด

พัฒนาการด้านการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนชนบท

เมือ่เทยีบกบันักเรียนในโรงเรียนเขตเมอืง

คา่ใช้จ่ายสูงกวา่
ครอบครัวคนรวย

ครอบครัวของเดก็ยากจน
ตอ้งแบกรับภาระคา่ใช้จา่ย
ดา้นการศึกษาสูงมาก
เมือ่เทยีบกบัรายได้

ถงึ 4 เทา่

สถานการณ์สําคัญเกี่ยวกับความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา
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จากสถานการณ์ดังกล่าว  กสศ.ได้สกัด  

“โจทย์”  ที่สำาคัญในการลดความเหลื่อมลำ้า 

ทางการศึกษาของระบบการศึกษาไทยไว้ 4  

ประเด็น ได้แก่

1) การป้องกันไม่ให้เด็กมากกว่า 1.8  

ล้านคน ที่มีสถานะยากจนและยากจนพิเศษ  

หลุดออกจากระบบการศึกษาก่อนสำาเร็จ 

การศึกษาภาคบังคับ

2) การแก้ไขปัญหาเด็กวัยการศึกษา 

ภาคบังคับ (5 - 14 ปี) ที่หลุดออกจากระบบ 

การศึกษามากกว่า 430,000 คน หรือคิด 

เป็นร้อยละ 7.5 ของประชากรให้กลับเข้าสู่ 

ระบบการศึกษาหรือการพัฒนาทักษะการ 

เรียนรู้และการประกอบอาชีพ 

3)  การส่งเสริมให้นักเรียนที่มีฐานะ 

ยากจนและยากจนพิเศษมีโอกาสเสมอภาค 

ในการศึกษาต่อระดับสูงกว่าภาคบังคับ  

จากเดิมที่มีโอกาสเพียงร้อยละ 5 ซึ่งต่าง 

จากกลุ่มที่มีรายได้ดีถึง 20 เท่า

4) การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลำ้าของ 

พัฒนาการด้านการเรียนรู้ ระหว่างนักเรียน 

ในสถานศกึษาชนบทและสถานศกึษาในเมอืง  

ที่มีช่องว่างอยู่มากกว่า 2 ปีการศึกษา 

COVID-19 ทาํให้รายไดค้รัวเรือนลดลง 
จาํนวนนักเรียนยากจนเพ่ิมขึ้น 3 แสนคน

รายไดเ้ฉลีย่ลดลงคดิเป็น 7% 
เมือ่เปรียบเทยีบกบักอ่นมสีถานการณ์ COVID-19

หมายเหตุ: ประมวลผลจากจํานวนนักเรียนยากจนท่ีสมัครคัดกรองใหมภาคเรียนท่ี 1/2562 และ 1/2563
ท่ีมา: สถาบันวิจัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.), 2563

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ 

ช่วงปลายปีการศึกษา 2/2562 ส่งผลกระทบ 

ต่อครัวเรือนที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยเรียน 

ท้ังโดยตรงและโดยอ้อม ส่งผลให้ปัญหาความ 

เหลื่อมลำ้าทางการศึกษาขยายใหญ่ยิ่งขึ้น

สถานการณ์ที่ สำ าคัญ  เช่น  การที่ 

ครัวเรือนยากจนยิ่งข้ึนทำาให้กลุ่มเป้าหมาย 

เด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงที่จะหลุดออก 

จากระบบการศึกษามีจำานวนเพิ่มข้ึน หรือ 

หากยังคงอยู่ในระบบ สถานศึกษาหรือครู 

อาจยังไม่ได้มีความพร้อม รวมถึงขาด 

อุปกรณ์สื่อกลางการเรียนรู้และหลักสูตรที่ 

เหมาะสม ทำาให้เด็กและเยาวชนเกิดภาวะ 

ความรู้ถดถอย (Learning Loss) นอกจากน้ี  

ยังพบปัญหาอื่นๆ  ที่มีความซับซ้อน เช่น  

เ ร่ืองการจัดการด้านสาธารณสุขภายใน 

โรงเรยีน ทีแ่มว่้าไมไ่ดเ้ปน็สาเหตหุลกัทีท่ำาให้ 

เกิดความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษาโดยตรง  

แตก่ส็ง่ผลกระทบตอ่การจดัการเรียนการสอน 

ในแต่ละพื้นที่ด้วย

การที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โควดิ-19 ยงัมคีวามไมแ่นน่อนสงูในชว่ง 3 ป ี

ต่อจากน้ี ทำาให้  กสศ.จำาเป็นต้องคำานึงถึง 

การเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำาเนินงาน  

ทั้งการตั้งโจทย์การทำางาน การประเมิน 

สถานการณ์แวดล้อมของปัญหา และการ 

รวบรวมองค์ความรู้  รวมถึงเพิ่มความ 

สามารถในการดึงภาคี เค รือข่ายใหม่ที่ 

เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาให้หลากหลาย 

มิติยิ่งขึ้น เพื่อร่วมหาทางปรับตัวหรือฟื้นฟู 

ความสามารถในการเรียนรู้ของเดก็ เยาวชน 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการนำา 

เทคโนโลยีสำาหรับการศึกษามาปรับใช้ เพื่อ 

สร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการ 

เรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยผสมผสานกับการ 

เรียนการสอนในห้องเรียนให้เหมาะสมกับ 

สถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา

1.2.2 สถานการณ์สําคัญจากวกิฤตโควดิ-19  
ที่ส่งผลกระทบต่อความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา 
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1.3 ระบบนิเวศในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
(Ecology of Equitable Education) 

ในประเทศไทยมีหน่วยงานจำานวนมาก  

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ดำาเนินงาน 

เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยอาจเรียกว่า  

“นิเวศของระบบการศึกษา” (Ecology of  

Education System) 

หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องในนิเวศของ 

ระบบการศึกษา มีทั้งหน่วยงานที่มีภารกิจ 

ในลกัษณะ “เจา้ของเร่ือง” เช่น เปน็ผูจ้ดัการ 

ศึกษาโดยตรง ทั้งการศึกษาในโรงเรียนและ 

การศกึษาทางเลอืก บางหนว่ยงานมบีทบาท 

สนับสนุน เช่น การจัดสอบวัดผล การ 

ศึกษาวิจัย อาสาสมัคร เผยแพร่สื่อสาร 

ด้านการศึกษา กิจการด้านเทคโนโลยีการ 

ศึกษา เป็นต้น

 สภาพความเป็นไปในระบบนิ เวศ 

ของการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

ในแต่ละช่วงเวลา ถือเป็นข้อมูลเชิงสถาน- 

การณ์ที่สำาคัญสำาหรับ กสศ.ในการออกแบบ 

กระบวนการสร้างความร่วมมือในการทำางาน 

เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อ 

ขับเคลื่อนงานแต่ละด้าน โดยเหน่ียวนำา 

จุดแข็งและความเ ช่ียวชาญเฉพาะด้าน  

เช่น ด้านนโยบาย กำาลังคน งบประมาณ  

เทคโนโลยี และโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

เฉพาะ ฯลฯ ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อ 

ร่วมสร้างผลงานตามเป้าประสงค์ 4 ประการ 

ตามแผนกลยุทธ์ฉบับน้ีที่มุ่ งสร้างความ 

เปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (System Change)  

เป็นขั้นสูงสุด

ในการขับเคลื่ อนงานในนิเวศของ 

การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  

กสศ.กระทำาโดยยึดถือหลักการว่า จะไม่ 

ปฏิบัติงานซำ้าซ้อนกับหน่วยงานประจำาหรือ 

มีเจ้าภาพหลักดำาเนินการอยู่แล้ว เพื่อลด 

ความจำาเป็นในการเพิ่มเติมงบประมาณ 

จำานวนมาก หรือขยายขนาดองค์กรโดย 

ไม่จำาเป็น 

ด้วยเหตุน้ี กสศ.จึงนำาข้อมูลการสำารวจ 

หน่วยงานภาคีในระบบนิเวศของการสร้าง 

ความเสมอภาคทางการศึกษาตามจุดเน้น 

ตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 2  

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของแต่ละฝ่าย  

มาใช้ในการวางแผนและดำาเนินงานให้บรรลุ 

ผลตามเป้าหมายและทิศทางในแผนกลยุทธ์  

3 ปีนับจากนี้ 

2 เปน็ข้อมลูทีจ่ดัทำาโดยบริษทัทีป่รึกษา Roland Berger ในป ี 2563 - 2564 เพือ่สนับสนุนการจดัทำาแผนกลยทุธ์ 

ฉบับนี้

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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การร่วมมอื
กับภาคีเครือข่าย

Intervention journey
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ภาครัฐ สป.ศธ. 

สพฐ. 

สก. 
 

อปท. 
 

สภาพัฒน์ฯ 
 

กลต. 
 

ตลท. 
 

กรมพินิจฯ

ผลักดันการรับนโยบาย
เกี่ยวกับการศึกษา

นําร่องโครงการ ภายใต้
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

จดัทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย 
เพื่อบรรจุในแผนพัฒนา 
การศึกษา

นํ า ร่ อ ง โ ค ร งก า ร  ใน 
โรงเรียนสงักดั อปท. และ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จดัทำาข้อเสอนเชิงนโยบาย
เพื่อบรรจุในแผนพัฒนา
แห่งชาติ

สนับสนุน  innovative 
financing และผลักดัน 
กฎระเบียบ CSR

สนับสนุน  innovative  
financing และผลักดัน 
กฎระเบียบ CSR

สนั บ สนุ น ก า รพัฒน า 
โครงการเพื่อ ช่วยกลุ่ม 
เป้าหมายของหน่วยงาน

Sc
al

e 
& 
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te

ภาพจาํลองการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิม่บนกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายเพือ่ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา

ร่วมกับผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียใน ”นิเวศการศึกษา”

ข5
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Intervention journey

หน่วยงานวจิัย

มหาวทิยาลัย

NGOs

บริษัทเอกชน

ส่ือ

TDRI 

PIER 

 

UNESCO

Unicef 
 

มูลนิธิสดศรี 
สฤษดิ์วงศ์

มูลนิธิสยาม
กัมมาจล

Betagro

SCG

CPF

TOT

KTC

MK

นําร่องโครงการ ภายใต้ 
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ส นั บ ส นุ น ข้ อ มู ล แ ล ะ 
เงินทุนสำาหรับงานวิจัย

ส นั บ ส นุ น ข้ อ มู ล แ ล ะ 
เงินทุนสำาหรับงานวิจัย

ช่วยขยายผลโครงการ

กำาหนด เป้ าหมายและ 
ความร่วมมืออย่างเป็น 
ระบบร่วมกัน

เป็นกระบอกเสียงให้กับ 
งานขององค์กร

ใชป้ระโยชนจ์ากเครอืขา่ย 
ของ กสศ.เพือ่ทำางานรว่ม
กับภาครัฐ

ให้ ข้อมูลและเครือข่าย 
เ พื่ อ พั ฒน า โ ค ร ง ก า ร 
สำาหรับ corporate CSR  
programs

มโีอกาสมาก
และมูลค่าเพิม่สูง

มโีอกาสและ
มูลค่าเพิม่พอสมควร

มโีอกาส
และมูลค่าน้อย

หน้าที่ทับซ้อน
และควรหลีกเลี่ยง

ไมม่โีอกาส

จุดที่เหมาะสมในการเร่ิมความสัมพนัธ์
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2. แผนกลยุทธ์ กสศ.ปี 2565 - 2567 
จากการทำางานใน 3 ปีที่ผ่านมาของ  กสศ.รวมถึง 

ระบบนเิวศในการสรา้งความเสมอภาคทางการศึกษา และ 

สถานการณ์ของปัญหาความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษาที่มี 

การเปลี่ยนแปลงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 กสศ. 

ได้ทบทวนวิธีการทำางาน จนนำามาสู่แผนกลยุทธ์สำาหรับ  

3 ปีต่อไป ดังต่อไปนี้
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2.1 วสัิยทัศน์3 (Vision) 

“เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

หรือด้อยโอกาสทุกคนสามารถเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ”

วิสัยทัศน์ (Vision) ในที่นี้ หมายถึง  

ภาพฉายของสงัคมทีพ่งึปรารถนาในระยะยาว  

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำาเร็จมาจากภาคส่วน 

ต่างๆ  ทั้งหมด รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ

และสังคมของโลกอีกด้วย แม้ กสศ.จะเป็น 

เพยีงหน่วยงานขนาดเลก็เกินกวา่ทีจ่ะกำาหนด 

ผลการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในระยะยาว 

ได้เพียงลำาพัง แต่การกำาหนดวิสัยทัศน์ใน 

ลักษณะดังกล่าวเป็นไปเพื่อแสดงถึงรูปธรรม 

ของอุดมการณ์ที่ กสศ.ยึดมั่นและมุ่งหวังให้ 

เกิดข้ึน รวมถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

อันเป็นจุดกำาเนิดของ กสศ.เอง 

3เน่ืองจากเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกจำานวนมากและเป็นอุดมคติระยะยาว ดังน้ันในแผนกลยุทธ์ฉบับน้ี 

ได้กำาหนดผลที่พึงประเมินไว้ในระดับเป้าประสงค์ (Goal) และวัตถุประสงค์ (Objective)

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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2.2 พนัธกิจ (Mission) 

“เหนี่ยวนําทุกภาคส่วน
ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมโอกาส 

ทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมลํ้า 
และเพื่อพัฒนาคุณภาพครู” 

พนัธกจิ (Mission) ในการกำาหนดบทบาทพืน้ฐานน้ัน กสศ.ไดก้ำาหนดตำาแหนง่ทางกลยทุธ ์

ขององคก์ร (Strategic Positioning) ไวใ้นฐานะของ “ตวัเร่งการเปลีย่นแปลงเชงิระบบ” โดย 

จะทําหน้าที่เป็นผู้เหน่ียวนําให้เกิดการประสานพลังจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อกําหนด 

เป้าหมายและพัฒนานโยบายสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหลื่อมลํ้า และ 

สร้างโอกาสทางการศึกษา โดยมุ่งเป้ากลุ่มเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสมากที่สุด 

เมือ่มองจากภาพรวมของ “นเิวศการศึกษา” กสศ.จงึมบีทบาทเปน็ “ตวัเร่ง” (Catalyst)  

ใหเ้กดิการลดความเหลือ่มลำา้และสง่เสรมิโอกาสทางการศกึษา ดว้ยการกระตุ้น ช้ีเปา้หมาย 

และเอื้ออำานวย ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีภารกิจด้านการศึกษาเข้าร่วมในกระบวนการ 

ผลกัดนัเชงินโยบาย เพือ่สร้างความเสมอภาคทางการศกึษาในทกุข้ันตอน โดยบรหิารจดัการ 

ให้เหมาะสมกับบทบาท ศักยภาพ และปัจจัยเฉพาะของแต่ละฝ่าย
37
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2.3 เป้าประสงค ์ (Goals)

จากวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าว  

กสศ.จงึกำาหนดเปา้ประสงคไ์ว้ 2 สว่น ไดแ้ก ่ 

การเปลี่ยนแปลงต่อกลุ่มเป้าหมาย และ 

การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่จะนำาไปสู่การ 

เปลี่ยนแปลงต่อกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงต่อกลุ่มเป้าหมาย  

ปรากฏในเป้าประสงค์ ข้อ 1 - 3 ได้แก่ 

G1 การเข้าถึงการเรียนรู้ (Learning  

Access) เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน 

ทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ทั้งในระบบและ 

นอกระบบการศึกษา สามารถเข้าถึงระบบ 

การศกึษาหรือระบบจดัการเรียนรู้ทีม่คีณุภาพ 

และเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง  

ครอบครัว ชุมชน จนสำาเ ร็จการศึกษา 

ไม่ตำ่ากว่าการศึกษาภาคบังคับ 

G2 ผลลัพธ์การเรียนรู้  (Learning  

Outcome) เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน 

ทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทั้งในระบบและ 

นอกระบบการศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของ 

ตนเอง และมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้อง 

กับความถนัดและทักษะที่พร้อมสำาหรับโลก 

ยุคใหม ่

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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G3 การศึกษาทางเลือก (Alterna- 

t ive Education) เยาวชนกลุ่มที่ขาด 

โอกาส วัย  15 -  24 ปี ซึ่งอยู่นอกระบบ 

การศึกษา มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตน 

ให้สูงข้ึน สามารถพึ่งตนเองในโลกสมัยใหม่ 

ได้ด้วยการศึกษาทางเลือกและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย

การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบปรากฏใน 

เป้าประสงค์ ข้อ 4 ได้แก่ 

G4  ก า ร เ ป ลี่ ย น แปล ง เ ชิ ง ร ะบบ  

(System Change) นโยบายทัง้ในระดบัชาต ิ

และระดับท้องถิ่นมุ่ งจัดสรรและบริหาร 

จัดการทรัพยากร (งบประมาณ บุคลากร 

สถานที่ อุปกรณ์ และอื่นๆ) เพื่อส่งเสริม 

โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตลอด 

ชีวิต ลดความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา  

และพัฒนาคุณภาพครู โดยมีต้นแบบและ 

นวัตกรรมที่สามารถผลักดันให้เกิดนโยบาย 

และการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบได้ ผ่านการ 

จัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากร เช่น  

งบประมาณ บุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ 

และอื่นๆ
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2.4 วตัถุประสงค ์ (Objectives)

O1 สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนสามารถ 

เข้าถงึ (Learning Access) ทัง้การศกึษาใน 

ระบบหรือการศึกษาทางเลือกอย่างมีคุณภาพ  

และป้องกันการหลุดออกนอกระบบการศึกษา  

โดยเฉพาะในระดับการศึกษาภาคบังคับตาม

รัฐธรรมนูญ 

O2 สนับสนุนให้สถานศึกษาและ 

บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง  รวมถึงชุมชนและ 

ภาคประชาสังคม สามารถจัดการศึกษา 

หรือ ร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ 

ผู้เรียนได้รับผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning  

Outcome) ที่มีคุณภาพ เพื่อลดความ 

เหลื่อมลำ้าของคุณภาพการศึกษาระหว่าง 

หน่วยจัดการศึกษา  และปลูกฝังทักษะ 

ที่จำาเป็นในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 ให้แก่ 

เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึง 

กลุ่มด้อยโอกาส ให้สามารถพัฒนาตนเองได้ 

เต็มตามศักยภาพ 

O3 สนับสนุนเยาวชนและประชาชนท่ีอยู่

นอกระบบการศึกษา (Alternative Educa-

tion) ให้เข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  

พัฒนาอาชีพ บนหลักการเรียนรู้ได้ตลอด 

ทุกช่วงชีวิต ด้วยนวัตกรรมแบบต่างๆ โดย

ทำางานร่วมกับภาคีนโยบายและภาคส่วนใน

ชุมชนสังคม 

O4 สร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ และ 

ฐานข้อมูล  (Knowledge for Systems 

Change) สำาหรับภารกิจลดความเหลื่อมลำ้า  

และนำาไปใช้ในการผลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่น-

แปลงในเชิงนโยบาย 

O5 สร้างความเชื่อมโยงเครือข่าย 

เพื่ อ แ ก้ ไขปัญหาความ เหลื่ อมลํ้ า ทา ง 

การศกึษา (Network for System Change)  

ในระดับต่างๆ เพื่อร่วมผลักดันภารกิจในการ 

ลดความเหล่ือมลำา้รวมถึงการระดมทรัพยากร  

เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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ผลลัพธ์สำาคัญ 10 ประการที่คาดหวัง 

ภายในระยะเวลา 3 ปีนับจากน้ี แบ่งตาม 

เป้าประสงค์หลัก 4 ข้อ ดังนี้

G1 การเ ข้าถึ งการ เ รียน รู้  ( Lea rn ing  

Access)

K1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิของเด็ก 

ปฐมวัยและวัยเรียนเพิ่มขึ้น 

K2 อัตราการคงอยู่ของนักเรียนเพิ่มขึ้น

K3 โอกาสการศึกษาต่อทั้งในและนอก 

ระบบตามศักยภาพของผู้เรียนมีสูงขึ้น 

G2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Out- 

come)

K4 ช่องว่างของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระหว่างนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสกับนักเรียน 

กลุ่มอื่นๆ ลดลง

K5 ครูและหน่วยจดัการเรียนรู้ไดรั้บการ 

พฒันาศกัยภาพ เพือ่จดัการศกึษาตามความ 

ตอ้งการทีห่ลากหลายเพือ่คณุภาพของผูเ้รียน

G3 การศึกษาทางเลือก  (Alternative  

Education) 

K6 เยาวชนและประชาชนนอกระบบ 

การศึกษาได้รับโอกาสกลับเข้าสู่ระบบการ 

ศึกษา หรือได้รับการพัฒนาความรู้ความ 

สามารถในการประกอบอาชีพตามศักยภาพ

K7 การจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นสำาหรับ 

เยาวชนและประชาชนนอกระบบการศึกษา  

เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

G4 การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (System  

Change) 

K8 นวัตกรรมและองค์ความรู้ส่งผลต่อ 

การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย

K9 งบประมาณด้านการศึกษามีการ 

จัดการโดยใช้หลักความเสมอภาค

K10 ชุมชนและปัจจัยทางสังคมมี 

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2.5 ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results)

Character
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2.6 จุดเน้นเพือ่ขับเคลื่อนให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลง 5 ด้าน (5 Focus Areas) 

กสศ.ไดก้ำาหนดจดุเน้นเพือ่ขับเคลือ่นให ้

เกิดความเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายระดับ 

ต่างๆ ในแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ไว้ 5 ด้าน ดังนี้

(1) สื่อสารคุณค่าของการสร้างความ 

เสมอภาคและลดความเหลื่อมลํ้าทางการ 

ศกึษาเพือ่หลอมรวมพลงัภาคเีครือข่ายทกุฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้อง (Share The Same Mindset) 

กสศ.เช่ือว่าการทำาให้ภาคีเครือข่าย 

เกิดความตระหนักและยึดถือคุณค่าร่วมกัน  

ในการสร้างความเสมอภาคและลดความ 

เหลื่อมลำ้าทางการศึกษา จะเป็นจุดเร่ิมต้น 

และพื้นฐานอันแข็งแกร่งของการขับเคลื่อน 

งานทุกด้านให้เป็นไปอย่างมุ่งมั่นและเกิด 

พลังสร้างสรรค์ 

(2) ใช้ข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อชี้นํา 

ไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายในทุกระดับ  

(Data & Evidence As Driver Of Change) 

กสศ.ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนา 

ฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ ทั้งการริเร่ิมสิ่งใหม่ๆ  

ที่จำาเป็น และเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลของ 

หน่วยงานรัฐต่างๆ รวมทั้งการสร้างและ 

รวบรวมองค์ความรู้เชิงประจักษ์ เพื่อนำามา 

วิเคราะห์และสื่อสารต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ 

สังคม ในบทบาท “ผู้นำ�ท�งคว�มคิด” ผ่าน 

การนำ า เสนอแนวทางปฏิบัติที่ ดี  ( Bes t  

practices) ทีผ่า่นการวจิยั บม่เพาะ จนเกดิ 

ความรู้ทีชั่ดเจนและอยูใ่นข้ันตอนสูก่ารเรียนรู้ 

และขยายผลได้ เพื่อช้ีนำาการเปลี่ยนแปลง  

และสร้างแรงกระเพื่อมไปสู่ทุกภาคส่วน 

ที่ เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับรัฐบาล องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ครัวเรือน  

หน่วยงาน ประชาชน ให้เข้าร่วมมีบทบาท 

ในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเองได้ 

อย่างเต็มศักยภาพ

(3) ทํางานร่วมกับภาคีในการสร้าง 

แนวทาง นวัตกรรม และการขยายผล 

โครงการที่ประสบผลสําเร็จ เพื่อผลักดันให้ 

เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูป (Mobiliz- 

ing Partners) 

กสศ.ตระหนกัดวีา่จำาเปน็ตอ้งระดมภาค ี

ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาค 

เอกชน ภาคท้องถิ่น และภาคประชาสังคม  

เพื่อให้เกิดพลังความร่วมมือในการกำาหนด 

เป้าหมายและพัฒนานโยบายลดความ 

เหลื่อมลำ้าและสร้างโอกาสทางการศึกษา  

โดยใช้กรอบการทำางานแบบมีหลักฐานเชิง 

ประจักษ์และธรรมาภิบาล และใช้ระบบ 

เครือข่ายในการขยายผลโครงการที่ผ่านการ 

ทดลองแล้วพบว่าประสบผลสำาเร็จ

(4) กระตุ้นการจัดการทรัพยากรที่มี 

อยู่ให้เกิดประสิทธิภาพในการสร้างความ 

เสมอภาค (Leveraging Resources) 

การนำาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ของเด็กเยาวชนกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล 
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ทั่วประเทศ และองค์ความรู้จากงานวิจัย  

ไปใช้ในการ  “ช้ีเป้า”  สำาหรับการจัดการ 

ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพอย่าง 

ตรงจุด โดยมุ่งหวังให้เกิดการสร้างความ 

เสมอภาคทางการศึกษา

(5)  เ น้นการวิจัย เ ชิงประจักษ์และ 

ประเมินผลเพื่อการพัฒนาโครงการและ 

กลั่นกรององค์ความรู้  (Programming  

Excellence & Developmental Eva- 

luation) 

จากประสบการณใ์น 3 ปแีรก ไดแ้สดง 

ถึงจุดแข็งประการหน่ึงของ  กสศ.ในการ 

เป็นหน่วยงานวิชาการ โดย  กสศ.ได้จัดต้ัง  

“สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการ 

ศึกษา (วสศ.)”  ที่มีสถานะเป็นหน่วยงาน 

ภายใน โดย  วสศ.ได้จัดเผยแพร่ผลการ 

ศึกษาเชิงระบบไว้ โดยเฉพาะในด้านการ 

ค้นหานักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ 

การเสนอมาตรการทางการคลังสำาหรับ 

กลุ่มเป้าหมายน้ี ดังนั้น ในระยะ 3 ปีต่อ 

จากน้ี วสศ.จะเพิ่มบทบาทในการศึกษาวิจัย  

เพื่อตอบสนองแผนงานเฉพาะให้ครอบคลุม 

ประชากรกลุม่เปา้หมายทัง้ 4 กลุม่ ดว้ยการ 

พัฒนาสมรรถนะในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  

ควบคู่ไปกับการวิจัยระดับมหภาคและการ 

วจิยัเชิงระบบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การวจิยัเพือ่ 

ประเมินผลมาตรการต่างๆ ที่ได้ดำาเนินการ 

นอกจากน้ัน  กสศ.จะเน้นการติดตาม 

และประเมนิผล (Monitoring & Evaluation)  

โครงการต่างๆ  ที่ได้ดำาเนินการ เพื่อให้ 

สามารถติดตาม (Monitor) และวิเคราะห์ 

รายงานสถานการณ์ปัญหาความเหลื่อมลำ้า 

ด้านต่างๆ  ได้อย่างทันท่วงที อันจะนำาไปสู่ 

การแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและตรงเป้า และ 

จะเน้นพฒันาระบบการประเมนิผล (Evalua- 

tion) โครงการต่าง  ๆ ท่ีได้ดำาเนินการ สามารถ 

ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกลุ่มเป้าหมายและ 

สังคมมากน้อยเพียงใด นำาไปขยายผลต่อ 

ได้หรือไม่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถ 

สร้างข้อเสนอนโยบายปฏิรูปที่มีคุณภาพสูง 

ตอ่ประเทศ รวมถงึการนำาระบบการประเมนิ 

เพื่อการพัฒนา (Developmental Evalua- 

tion) เพื่อให้การดำาเนินโครงการต่างๆ เป็น 

ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับผลที่ 

เหมาะสมมากขึ้น 
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ผลลัพธ์
ที่สามารถเห็นได ้
(Results at a Glance)
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ผลลัพธ์ที่สามารถเห็นได ้ (Results at a Glance)

เป้าหมาย 1: เพ่ิมการเขา้ถึง (Access) นักเรียนที่ยากจน  
ด้อยโอกาส ได้เข้าถึงระบบการศึกษาอย่างทั่วถึง

เป้าหมาย 2: พัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome)  
นักเรียนยากจน/ด้อยโอกาส มีผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

เป้าหมายระดับประเทศ 
(Country Level)

เป้าหมายระดับประเทศ 
(Country Level)

เป้าหมายระดับกลุ่มเป้าหมาย กสศ.
(EEF Targeted Level)

เป้าหมายระดับกลุ่มเป้าหมาย กสศ.
(EEF Targeted Level)

*  นักเรียนกลุ่มยากจน/ด้อยโอกาส 

ในประเทศไทย มีอัตราการหลุดออก 

นอกระบบการศึกษาก่อนภาคบังคับ  

น้อยกว่า 10% 

*  นักเรียนกลุ่มยากจน/ด้อยโอกาส 

ในประเทศไทย  มีอัตราการคงอยู่ 

ก่อนภาคบังคับ มากกว่า 90%

*  40% ของนักเรียนที่หลุดออกนอก 

ระบบในประเทศไทย ต้องได้กลับเข้า 

ศึกษาต่อทั้งในระบบและนอกระบบ

* นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสของไทยมี 

ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ที่สูงข้ึน (วัดจาก 

คะแนนสอบมาตรฐาน)

* นักเรียนกลุ่มยากจน/ด้อยโอกาสที่ 

ได้ รับเงินอุดหนุนจาก  กสศ.มีอัตรา 

การหลุดออกนอกระบบการศึกษาก่อน 

ภาคบังคับ น้อยกว่า 2%

* นักเรียนกลุ่มยากจน/ด้อยโอกาสที่ 

ได้รับการสนับสนุนจาก  กสศ.มีอัตรา 

การคงอยูก่อ่นภาคบงัคบั มากกวา่ 99%

*  80% ของนักเรียนที่หลุดออกนอก 

ระบบในจังหวัดที่  กสศ.ทำางานด้วย  

ต้องได้กลับเข้าศึกษาต่อทั้งในระบบ 

และนอกระบบ

* นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุน 

จาก  กสศ.มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ที่ 

สูงขึ้น (วัดจากคะแนนมาตรฐานและ 

การประเมินภายใน กสศ.) 
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เป้าหมายระดับประเทศ 
(Country Level)

เป้าหมายระดับประเทศ 
(Country Level)

เป้าหมายระดับกลุ่มเป้าหมาย กสศ.
(EEF Targeted Level)

เป้าหมายระดับกลุ่มเป้าหมาย กสศ.
(EEF Targeted Level)

*  ช่องว่ างของผลสัมฤท ธ์ิระหว่าง 

นักเรียนด้อยโอกาสกับกลุ่มอื่นๆ ของ 

ประเทศไทยมีลดลง (เทียบกับนักเรียน 

ตามกลุ่มเศรษฐฐานะต่างๆ) 

* เดก็ไทยสามารถก้าวข้ามความยากจน 

ข้ามรุ่นได้  (คนไทยมีรายได้ที่ดีกว่า 

รุ่นพ่อแม่ )  (วัดจาก  labor  Force  

Survey ของ สสช.) 

*  ช่องว่างของผลสัมฤทธิ์ ระหว่าง 

นั ก เ รี ยนด้ อย โอกาสที่ ไ ด้ รั บการ 

สนับสนุนจาก  กสศ. กับกลุ่มอื่ นๆ  

ลดลง

* นักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนจาก  

กสศ.มีรายได้ที่ดี สามารถขจัดความ 

ยากจนแบบข้ามรุ่นได้ (วัดจากรายได้ 

ในระยะยาวผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน) 

เป้าหมาย 3 : การศึกษาทางเลือก (Alternative Education)  
เยาวชนขาดโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้น 

*  50% ของเยาวชนอายุ  15 ปีที่อยู่ 

นอกระบบการศึกษาในประเทศไทย  

ได้รับโอกาสในการศึกษาหรือฝึกฝน 

พัฒนาทักษะอาชีพ

* เด็กและเยาวชนนอกระบบของไทย 

มีระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ 

การทำางานที่สูง (Workforce Skil ls  

Assessment > 60%)

*  80% ของเยาวชนอายุ  15 ปีที่อยู่ 

นอกระบบการศึกษาในจังหวัดที่ กสศ. 

ทำางานด้วย ได้รับโอกาสในการศึกษา 

หรือฝึกฝนพัฒนาทักษะอาชีพ

* เด็กและเยาวชนนอกระบบที่ได้รับ 

การสนับสนุนจาก กสศ.มีระดับความรู้ 

ความสามารถ ทักษะการทำางานที่สูง  

(> 80%)

ผลลัพธ์ที่สามารถเห็นได ้ (Results at a Glance)

เป้าหมาย 2: พัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome)  
นักเรียนยากจน/ด้อยโอกาส มีผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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เป้าหมาย4: มุ่งสู่การขยายผล (IMPACT) การเปลี่ยนแปลง 
เชิงระบบเพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

เป้าหมายระดับประเทศ 
(Country Level)

เป้าหมายระดับ กสศ. 
(EEF level)

* งานนวัตกรรมของ กสศ.ได้รับการนำา 

ไปขยายผลโดยภาครัฐและภาคส่วน 

ต่างๆ  ในสังคม (30% ของโครงการ,  

จำานวน 10 โครงการ)

* นักเรียนและโรงเรียนได้รับผลกระทบ 

จากนโยบายของ กสศ.ที่ถูกนำาไปขยาย 

ผลในระดับประเทศ (จำานวนนักเรียน  

โรงเรียน, 10% ของนักเรียน)

*งบประมาณด้านการศึกษาของไทย 

ได้ รั บกา รจั ดสร ร โดยหลั กความ 

เสมอภาค (50% ของงบประมาณ) 

* เกิดภาคีเครือข่ายประชาสังคมเพื่อ 

ความเสมอภาคทางการศึกษาจำานวน  

100 แห่ง

*  งานวิจัยและโครงการของ  กสศ.มี 

รายงานการติดตามและประเมินผล  

100%

 

* 75% ของโครงการและกิจกรรมของ  

กสศ.ไดรั้บการผลกัดนัขยายผลเผยแพร่ 

เชิงนโยบาย

 

* 5% ของงบประมาณ  กสศ.ได้จาก 

งบประมาณนอกเหนือจากงบประมาณ 

แผ่นดิน (innovative finance)

* เกิดภาคีเครือข่ายประชาสังคมเพื่อ 

ความเสมอภาคทางการศึกษาใน  

10 จังหวัด มีกิจกรรมที่โดดเด่น 60  

กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่สามารถเห็นได ้ (Results at a Glance)
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3. แผนงานเฉพาะด้านตามประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
และการบริหารจัดการ

3.1 แผนงานพฒันาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย

สถานการณ์
ปัญหา

เป้าประสงค์

กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

เด็กวยัเรียนในและนอกระบบ 

การศึกษา (อาย ุ 2 - 14 ปี)

G1 

• ยังมีเด็กปฐมวัยที่ไม่ได้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
โรงเรียนอนุบาล 

• พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กยากจน (น้ําหนักและส่วนสูง) 
เทียบอายุตํ่ากว่ามาตรฐาน

• เด็กในช่วงวัยการศึกษาภาคบังคับหลุดออกจากระบบการศึก
ษาเป็นจํานวนมาก ส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 

• สถานการณ์โควิด-19 ทําให้นักเรียนยากจนและยากจน 
พิเศษมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน มีความเสี่ยงหลุดออกนอกระบบ 
มากขึ้น โดยเฉพาะช่วงชั้นรอยต่อ (อ.3 ป.6 ม.3)

กา ร เ ข้ า ถึ ง ก า ร เ รี ยน รู้  ( L ea r n i ng  
Access )  พัฒนาระบบหลักประกัน 
ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 
ให้แก่ นักเ รียนยากจนพิ เศษและด้อย 
โอกาส 

 
การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ  (System  
Change) การปฏิรูประบบงาน กลไก 
ที่เก่ียวข้อง และข้อมูลเพื่อการจัดสรร 
ทรัพยากร เฝ้าระวัง ติดตาม ส่งเสริม  
และส่งต่ออย่างเป็นระบบ 

G4
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เป้าประสงค์

วตัถปุระสงคห์ลกั

• พัฒนาต้นแบบ  ได้ แก่  ( 1 )  การ 
จัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา 
เพื่อความเสมอภาค (Equity Based  
Budgeting) และ  (2)  เทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อส่งเสริมหลักประกัน 
โอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กวัยเรียน 
ในครัวเรือนยากจนและด้อยโอกาส  
ให้สําเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือ 
สูงกว่าได้ตามศักยภาพ

• พัฒนาและส่งมอบต้นแบบระบบดูแล  
เฝ้าระวัง และส่งต่อเด็กวัยเรียนใน 
ครัว เรือนยากจนและด้อยโอกาส 
ให้คงอยู่ในระบบการศึกษา ให้แก่ 
หน่วยงานต้นสังกัดทางการศึกษา

• สนับสนุนการจัด ทํา ข้อ เสนอเ ชิ ง 
นโยบายและการปฏิรูประบบการ 
ศึกษาและสร้างความร่วมมือระหว่าง 
หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น และเอกชน 
ในการระดมทรัพยากร  และการ 
ส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย

ระดับประเทศ

1) อตัราการหลดุออกนอกระบบการศกึษา 
ของกลุ่มเป้าหมายก่อนภาคบังคับลดลง

G1, O1 
 
 
 
 
 
 
 

G4, O5 
 
 
 

G4, O4 
 
 
 
 

G1 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

เด็กวยัเรียนในและนอกระบบ 

การศึกษา (อาย ุ 2 - 14 ปี)

ผลลัพธ์ G1, K1, K2 
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

เด็กวยัเรียนในและนอกระบบ 

การศึกษา (อาย ุ 2 - 14 ปี)

ผลลัพธ์ ระดับพื้นที่/แผนงาน

2 )  เ กิ ด กล ไกความ ร่ วมมื อ ในกา ร 
ดําเนินงานระดับพื้นที่ เพื่อติดตามและ 
เฝา้ระวงัการหลดุออกจากระบบการศกึษา

3) มีงานวิจัยที่วิเคราะห์สถานการณ์และ 
สาเหตุสําคัญของอุปสรรคในการเข้าถึง 
และคงอยู่ในระบบการศึกษาของนักเรียน 
ยากจนและด้อยโอกาส ที่ครอบคลุม 
ทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการจัดทํา 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

4 )  การพัฒนาระบบการคั ดกรอง 
นักเ รียนยากจนและด้อยโอกาสและ 
ระบบการดูแลนักเรียนครอบคลุมในมิติ 
ต่างๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ 
เข้าถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาหรือ 
ทรัพยากรอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ

5) พัฒนาระบบการติดตาม ช่วยเหลือ  
และสนับสนุนนักเรียนยากจนและด้อย 
โอกาสให้เข้าถึงทุนการศึกษาในระดับ 
ที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

G1, K1, K2, K10 
 

G4, K8  
 
 
 
 

G1, G4, K1,  
K9,  K10 
 
 
 

G1, G4, K1, K8
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กลุ่มเป้าหมาย

1) ดําเนินการคัดกรองความยากจนและด้อยโอกาสของกลุ่ม 

เป้าหมายตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงการศึกษาภาคบังคับ 

2) วิจัยพัฒนาแนวทาง/มาตรการเพื่อลดปัจจัยที่เป็นอุปสรรค 

ในการเข้าถึงและการคงอยู่ในระบบการศึกษา 

3) ใช้ฐานข้อมูลในการกระตุ้นและช้ีเป้า เพื่อให้เกิดความ 

ร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไข 

ปัญหาในระดับนโยบายอย่างสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่

4) พัฒนาระบบเฝ้าระวังร่วมกับศูนย์ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด

5) สนับสนุนข้อมูลเพื่อให้เกิด (1) ระบบการดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนในมิติต่างๆ เช่น ความยากจน สุขภาพ การเรียนรู้  

พฤติกรรม และ (2) รูปแบบการติดตามและประเมินผลระบบ 

หลักประกันเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

6) พัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลร่วมกับหน่วยงานในระดับอาชีว- 

ศึกษาและระดับอุดมศึกษา รวมทั้งส่งต่อข้อมูลนักเรียนยากจน 

เพื่อเพิ่มโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน จากการได้รับทุน 

การศึกษาจากแหล่งต่างๆ เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

ประชาสังคม 

7) ทํางานร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนเพื่อจัดหาแหล่งทุนการศึกษา  

และจัดการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเรียนรู้ 

ได้อย่างเต็มศักยภาพ

แนวทาง 
การดําเนินงาน
โดยสรุป

กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

เด็กวยัเรียนในและนอกระบบ 

การศึกษา (อาย ุ 2 - 14 ปี)
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3.2 แผนงานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพเยาวชนระดับการศึกษาสูงกวา่ภาคบังคับ 

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าประสงค์

กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

เยาวชนในระบบการศึกษาสูงกวา่ 
การศึกษาภาคบังคับ (15 - 24 ปี)

• การเข้าถึงการเ รียนรู้  (Learning  

A c c e s s )  นั ก เ รี ย น นั ก ศึ ก ษ า ที่  

ยากจน ด้อยโอกาส เข้าถึงโอกาส 

ทางการศึกษาหลั งจบการศึกษา 

ภาคบังคับ มีการป้องกันการหลุด 

ออกจากการศึกษา 

• ผลลั พ ธ์ ก า ร เ รี ยน รู้  ( L ea r n i n g  

Outcome)  นักเ รียน  นักศึกษา 

ที่ยากจน ด้อยโอกาส มีโอกาสชีวิต 

และอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้  

พัฒนาทักษะชีวิตที่เหมาะสมสําหรับ 

โลกยุคปัจจุบัน

สถานการณ์
ปัญหา

G1 

 

 

 

 

G2

• สัดส่วนเยาวชนยากจนที่สุด และ “นักเรียนช้างเผือก”  

ได้เข้าถึงการศึกษาในระดับสูงกว่าการศึกษาภาคบังคับมี 

จํานวนน้อยเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศ

• การจัดการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับอุปสงค์ของตลาด 

แรงงานและยังขาดการเช่ือมโยงกับทักษะที่ต้องใช้จริงใน 

การทํางานยุคปัจจุบัน

• คุณภาพสถานศึกษายังมีปัญหา ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์และ 

คณุภาพของผูเ้รียน จาํเปน็ตอ้งไดรั้บการแกไ้ขและยกระดบั

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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เป้าประสงค์ • การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (System  
Change) การดูแลนักศึกษากลุ่ม 
ด้อยโอกาส บุคลากร  และระบบ 
จัดการเรียนการสอนมีความสามารถ 
ในการสร้างสมรรรถนะสอดคล้อง 
กับความต้องการของตลาดแรงงาน 

• เพือ่สง่เสริม สนับสนนุ และชว่ยเหลือ 
เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ 
เข้าถึงและได้รับโอกาสพัฒนาและ 
การศกึษาตอ่ในระดบัสงูกวา่การศกึษา 
ภาคบังคับ มีผลการเรียนรู้และการ 
พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ 
ที่มีคุณภาพ นําไปสู่การมีงานทํา 

• เ พื่ อพัฒนาคุณภาพในการผลิ ต 
และพัฒนา กํ า ลั ง คนสายอ าชี พ 
ที่ตอบสนองต่อความต้องการการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  และ 
เพิ่มขีดความสามารถของกําลังคน 
ตามนโยบายขับเคลื่อนสู่ประเทศ 
ไ ท ย  4 . 0  ผ่ า น ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม 
เข้มแข็งของสถานศึกษาเป้าหมาย 
ในการพัฒนาระบบคุณภาพการ 
เ รี ย น ก า ร ส อน แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร 
จัดการสถานศึกษาที่สร้างสมรรถนะ  

(Competencies) และคุณภาพชีวิต 
ของเยาวชน 

วตัถุประสงค์ 
หลัก

G1 

 

 

 

 

G2

G4 
 
 
 
 

 
G1, O1, O2 
 
 
 
 
 

G2, O2

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

เยาวชนในระบบการศึกษาสูงกวา่ 
การศึกษาภาคบังคับ (15 - 24 ปี)
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

• เพื่อสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติ 

จริงของการส่งเสริมโอกาสทางการ 

ศึกษาและการพัฒนาสถานศึกษา 

ที่ร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมกัน ค้นหา 

ปัจจัยขับเคลื่อน ประมวลประสบ- 

การณ์การดําเ นินงานส่งต่อให้แก่ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• เพื่อ ช้ี นําและผลักดันทางนโยบาย 

และทางสั ง คมที่ จ ะส่ ง ผล  ดั งนี้   

(1) การเข้าถึงการศึกษา (2) การ 

พัฒนาทั กษะของ เยาวชน  และ  

(3)  คุณภาพระบบการศึกษาระดับ 

สูงกว่าภาคบังคับ

 

ระดับประเทศ

1)  นัก เ รียน/นักศึกษากลุ่มยากจน/ 

ด้อยโอกาส เรียนจบการศึกษาระดับ 

สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับตามศักย- 

ภาพ โดยไม่มีการออกกลางคัน 

ระดับพื้นที่/แผนงาน

2)  นักเ รียนกลุ่มยากจน/ด้อยโอกาส 

ที่ได้ รับการสนับสนุนจาก  กสศ.เข้าถึง 

การศึกษาและอบรมวิชาชีพ ในระดับ 

สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ

วตัถุประสงค์ 
หลัก

ผลลัพธ์

G4, O4 

 

 

 

 

 

G4, O4 

 

 

 

 

 

 

G1, O1, K2, K3 

 

 

 

G1, O1, K3

เยาวชนในระบบการศึกษาสูงกวา่ 
การศึกษาภาคบังคับ (15 - 24 ปี)
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3)  ความสามารถของสถานศึกษาใน 

การดูแลและการป้องกันความเสี่ยงและ 

การหลุดออกจากระบบการศึกษาของ 

นักศึกษารายบุคคล ให้สามารถเรียน 

จนจบตามหลักสูตร 

4)  ขยายทุนการศึกษาในการศึกษา 

ต่อระดับสูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ  

และการฝึกอาชีพ ให้แก่นักเรียนกลุ่ม 

ยากจน/ด้อยโอกาส

5) พัฒนาระบบการติดตาม ช่วยเหลือ  

และสนับส นุน นัก เ รี ยนยากจนและ 

ด้อยโอกาสให้เข้าถึงทุนการศึกษาใน 

ระดับที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับนักเรียน นักศึกษา

ส่งเสริมให้มีการแนะแนว เข้าถึงการเรียนรู้ และการส่งต่อ 

โอกาสทางการศกึษาสูท่างเลอืกต่างๆ ทีเ่หมาะสม ทัง้การศกึษา 

ข้ันพื้นฐานและอาชีวศึกษา กับแหล่งทุนต่างๆ  ของทั้งภาครัฐ  

ภาคเอกชน และองค์กรเพื่อสังคม โดยเฉพาะสายอาชีพที่ 

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่ 

ไปกบัการพฒันารปูแบบการบม่เพาะความสามารถ และพฒันา 

นักเรียน นักศึกษากลุ่มเป้าหมายอย่างเต็มศักยภาพ 

ระดับสถานศึกษา

ส่งเสริมให้มีระบบที่จําเป็นดังน้ี (1) การดูแล ป้องกันปัญหา  

ติดตาม เฝ้าระวัง และช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เรียนสามารถจบ 

การศกึษาตามหลกัสตูร (2) พฒันาหลกัสตูร กระบวนการเรยีน 

แนวทาง 
การดําเนินงาน
โดยสรุป

G4, O4 

 

 

 

 

 

G4, O4 

 

 

 

 

 

 

G1, O1, K2, K3 

 

 

 

G1, O1, K3

G1, O1, K2, K3 

 

 

 

G1, G2, O1,  

O2, K2, K3 

 

G4, K8

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

เยาวชนในระบบการศึกษาสูงกวา่ 
การศึกษาภาคบังคับ (15 - 24 ปี)

ผลลัพธ์
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การสอน การบูรณาการเรียนรู้กับการทํางาน (Work inte- 

grated Learning) (3) ความร่วมมอืกบัภาคผูป้ระกอบการ 

และว่าที่นายจ้าง (4) การทดสอบและการประเมินผลที่มี 

มาตรฐาน เพื่อนําไปสู่การมีสมรรถนะตามความต้องการ 

ของว่าที่นายจ้าง รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

เศรษฐกจิเทคโนโลยดีจิทิลั และทกัษะการเปน็ผูป้ระกอบการ  

(Entrepreneurship Skills) 

ระดับการทำางานร่วมกับหน่วยอื่นๆ ภายนอกสถานศึกษา

วิจัยและถอดบทเรียน เพื่อสรุปองค์ความรู้และนวัตกรรม 

ในเร่ืองสําคัญ เช่น ตัวแบบรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ  

การร่วมทุน และการระดมทรัพยากรจากภาคส่วนต่างๆ  

(Co-Funding), การพัฒนารูปแบบการศึกษาและการฝึกอบรม 

ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการทํางานหรือการเป็น 

ผูป้ระกอบการทีม่คีณุภาพ สามารถเปน็ตน้แบบและนําสูก่าร 

ขยายผลในหน่วยงานต้นสังกัด เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาการ 

สื่อสารรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนในสังคม 

และกลุม่เปา้หมายทีม่ตีอ่คณุคา่ของการศกึษาเพือ่อาชีพและ 

การมงีานทาํ รวมถงึช้ีนาํและผลกัดนัทางนโยบายทีจ่ะสง่ผล 

ต่อภาพลักษณ์การศึกษา ที่ให้ความสําคัญกับทักษะสูงด้าน 

สายอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านต้นแบบ 

ความสําเร็จที่เป็นรูปธรรม เช่น ระบบความร่วมมือในการ 

จัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ  

เป็นต้น

แนวทาง 
การดาํเนินงาน
โดยสรุป

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

เยาวชนในระบบการศึกษาสูงกวา่ 
การศึกษาภาคบังคับ (15 - 24 ปี)
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3.3 แผนงานพฒันาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ 

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าประสงค์

กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้อํานวยการในสถานศึกษาขนาดกลาง 

• ผลลั พ ธ์ ก า ร เ รี ยน รู้  ( L ea r n i n g  
Outcome)  โรงเ รียนมี ขีดความ 
สามารถสูงเพียงพอในการบริหาร 
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพผ่าน 
การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
กับศตวรรษที ่ 21

• การ เ ข้ าถึ ง ก า รศึ กษา  ( Acce s s  
Learning) ที่มีคุณภาพของนักเรียน  
อั น ร วมถึ ง ก า รป้ อ ง กัน เฝ้ า ร ะ วั ง 
นักเ รียนไม่ให้หลุดออกจากระบบ 
การศึกษาทุกช่วงชั้นเรียน 

สถานการณ์
ปัญหา

G2 
 
 
 
 

G1

• คุณภาพโรงเรียนในประเทศไทยยังมีความแตกต่างกัน 
นักเรียนในโรงเรียนชนบทมีผลการเรียนรู้ช้ากว่านักเรียนใน 
เขตเมืองถึง 2 ปีการศึกษา

• การจัดการสอนของครูยังไม่สอดคล้องกับการเรียนรู้ 
ในโลกยคุใหม ่ และผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนแปรผนัตามคณุภาพ 
การสอนของครู

• อัตราการหลุดออกจากระบบการศึกษาของนักเรียนกลุ่ม 
เสี่ยงมีแนวโน้มสูง ข้ึน โดยเฉพาะนักเรียนช้ันรอยต่อ 
ช่วงชั้น (อ.3, ป.6 และม.3) ที่ต้องย้ายโรงเรียน

• ภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอยลง (Learning Loss) จากการ 
ระบาดของโควิด-19  ส่งผลให้การเรียนรู้ของนักเรียน 
หยุดชะงักอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา ทั้งด้านความรู้ทาง 
วิชาการและทักษะที่จําเป็น
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เป้าประสงค์ • การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (System 
Change)  ต้นแบบโรง เ รียนที่ มี 
อิสระและความพร้อมในการบริหาร 
ตนเอง (School autonomy) อย่าง 
เป็นระบบ และส่งผ่านโมเดลการ 
เปลี่ยนแปลงน้ีต่อหน่วยงานนโยบาย 
หรือต้นสังกัด

• เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดกลางให้ 
เป็นต้นแบบ “โรงเรียนพัฒนาตนเอง” 
(Self-Improving School)

• เพื่ อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน 
โรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนรู้ 
และสนับสนุนนักเรียนในการพัฒนา 
ทักษะวิชาการ  ทักษะชีวิต  และ 
ทักษะอาชีพอย่างเต็มตามศักยภาพ

• เพื่ อ เพิ่มพื้นที่ การเ รียน รู้แนวใหม่   
(Learning Space/Learning Plat- 
fo rm)  มี รูปแบบหรือนวัตกรรมที่ 
หลากหลาย รวมถึงปัจจัยที่จําเป็น 
ต่อการเพิ่มพูนผลลัพธ์การเ รียนรู้  
สอดคล้ อ งกับสถานการณ์  และ 
รองรับการเรียนรู้ทีเ่ปลีย่นไปในอนาคต 

• เพื่อเฝ้าระวังการหลุดออกจากระบบ 
การศึกษา ป้องกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
ทั้งการหลุดระหว่างช้ันปี และการ 
หลุดระหว่างช้ันรอยต่อ รวมถึงการ 
จัดแนะแนวและบูรณาการฐานข้อมูล 
กับเครือข่ายโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง 

วตัถุประสงค ์
หลัก

G4 
 
 
 

 

G4, O4 
 

G2, O2 
 
 

 
G2, O2 
 
 
 
 
 

G1, O1 
 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้อํานวยการในสถานศึกษาขนาดกลาง 
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ระดับประเทศ
1)  โรงเ รียนขนาดกลางต้นแบบการ 
พัฒนาตนเอง ที่พร้อมจัดการเรียนรู้ 
ให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสพัฒนาได้ตาม 
ศักยภาพและความต้องการจนจบการ 
ศึกษาภาคบังคับ

ระดับพื้นที่/แผนงาน
2)  นัก เ รียนในโรง เ รียนเ ป้าหมายมี 
ผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน มีทักษะการฟัง พูด  
อ่าน และเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะชีวิต 
และทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบท 
ในชุมชนที่อยู่

3) ผู้บริหารและครูมีสมรรถนะในการใช้ 
ระบบสารสนเทศสําหรับบริหารจัดการ 
โรงเรียนและช้ันเรียน เพื่อให้เกิดการ 
พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบได้อย่างต่อเนื่อง

4)  ระบบการเฝ้าระวัง นักเ รียนกลุ่ม 
เสี่ยงที่ดูแลเด็กได้เป็นรายบุคคล และ 
สามารถส่งต่อข้อมูลไปยังระดับช้ัน/ 
โรงเรียนอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5) มีพื้นที่การเรียนรู้แนวใหม่ที่หลาก- 
หลาย  รอง รับ รูปแบบการ เ รียน รู้ที่ 
เ ป ลี่ ย น ไป  สามา รถพัฒนาทั กษะ 
วิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะด้าน 
อาชีพให้แก่นักเรียน

ผลลัพธ์G4 
 
 
 

 

G4, O4 
 

G2, O2 
 
 

 
G2, O2 
 
 
 
 
 

G1, O1 
 
 
 
 

G4, O4, K8 
 
 
 

 

G2, O2, K4 
 
 
 
 

G2, O2, K5

G1, O1, K3

G2, O2, K4 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้อํานวยการในสถานศึกษาขนาดกลาง 
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ผลลัพธ์ 6)  ตัวแบบ  “โรงเ รียนพัฒนาตนเอง”  
ถูกนําไปใช้เป็นต้นแบบเพื่อขยายผล 
ในโรง เ รียนสั ง กัดอื่ นๆ  ไ ด้อย่ าง เ ป็น 
ระบบ

แนวทาง 
การดาํเนินงาน
โดยสรุป

1) สนับสนุนการดําเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยเน้น 

การนาํผลผลติ ผลลัพธ ์ และถอดบทเรยีนจากการดาํเนินงาน  

(Harvesting) เพื่อนํามาขยายผลการทํางาน 

2) สนับสนุนการทํางานร่วมกับหน่วยนโยบายเพื่อให้เกิด  

(1) กลไกการพัฒนาโรงเรียนในระดับพื้นที่โดยหน่วยงาน 

ต้นสังกัด (2) การทํางานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบ 

การศึกษาได้อย่างครอบคลุม เพื่อต่อยอดนวัตกรรมการเรียน 

การสอน โดยมุ่งผลต่อการยกระดับการเรียนรู้ของเด็กที่มี 

ความตอ้งการแตกตา่งกนั และ (3) สนับสนุนการแลกเปลีย่น 

เรียนรู้ในระดับนโยบาย (Policy Dialogue)

3) สนับสนุนการนําระบบสารสนเทศคุณภาพมาใช้ให้เกิด 

ประโยชน์ ทัง้ในระดบัช้ันเรียน ระดับโรงเรยีน และตน้สงักดั  

มีระบบการติดตามและประเมินผลที่หลากหลาย และ 

สอดคล้องกับเด็กแต่ละกลุ่ม/คน, สนับสนุนการเตรียม 

ความพร้อมการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในโรงเรียนกลุ่ม 

เป้าหมาย และส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้แนวทางใหม่ๆ  

เพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้ ทั้งการ 

เรียนต่อหรือการประกอบอาชีพ

G4, O4, K10

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้อํานวยการในสถานศึกษาขนาดกลาง 

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567

60



แนวทาง 
การดําเนินงาน
โดยสรุป

4) สนับสนุนการขยายผลโรงเรียนพัฒนาตนเองในสังกัด 

อื่นๆ อาทิ โรงเรียน ตชด. โรงเรียนพระปริยัติธรรม (สามัญ)  

และโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยนวัตกรรมและรูปแบบท่ีเหมาะสม  

โดยนํามาตรฐานคุณภาพข้ันตํ่าของโรงเรียน (Fundamental  

School Quality Level - FSQL) มาประยุกต์ใช้กับบริบทของ 

ประเทศไทย 

5) พัฒนาระบบการประเมินตนเองและระบบการประกัน 

คุณภาพโรงเรียน  ระบบอาสาสมัครการศึกษาให้ทํางาน 

ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน รูปแบบ วิธีการเรียนรู้แนวใหม่  

และสื่อทันสมัย ที่ส่งเสริมทักษะให้แก่นักเรียนตั้ง แต่ระดับ 

การศึกษาภาคบังคับถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นอย่างน้อย  

รวมถึงระบบแนะแนวเชิงรุกที่ทําให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง และ 

เห็นความสําคัญของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้อํานวยการในสถานศึกษาขนาดกลาง 
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3.4 แผนงานพฒันาระบบการผลิตและพฒันาครูสําหรับโรงเรียนในพืน้ที่ห่างไกล 

เป้าประสงค์
• การ เ ข้ าถึ ง ก า รศึ กษา  ( Acce s s  

Lea r n i ng )  ส่ ง เ ส ริ ม โอกาสการ 

เ ข้าถึ งการศึกษาที่มีคุณภาพของ 

นักเรียนในท้องถิ่น เฝ้าระวังไม่ให้ 

นั ก เ รี ยน  นั ก ศึ กษาค รู  และครู  

รุ่ น ใหม่ หลุ ดออกจากระบบการ 

ศึกษาหรือหน่วยจัดการเ รียนรู้ใน 

แต่ละระดับ

• ผลลั พ ธ์ ก า ร เ รี ยน รู้  ( L ea r n i n g  

Outcome) นักศึกษา ครูมีคุณภาพ  

สอดคล้องกับการทํางานในโรงเรียน 

พื้นที่ห่างไกล บุคลากรในโรงเรียน 

มี ระดับทั กษะการจั ดการ เ รี ยน รู้  

ที่ เหมาะสมกับความต้องการและ 

ความจาํเปน็ของโรงเรียนพืน้ทีห่า่งไกล  

นักเรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สูงขึ้น

สถานการณ์
ปัญหา

G1 

 

 

 

 

 

 

G4 

 

 

 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

ครู สําหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล

• ระบบการผลิตครูในปัจจุบันยังไม่ตอบสนองต่อปัญหาการ 

ขาดแคลนครูในโรงเรียนพืน้ทีห่า่งไกล และยงัขาดการวางแผน 

การผลิตครูในภาพรวม ทั้งนี้ ระบบการบรรจุครูในพื้นที่ 

ทําให้ได้ครูที่ไม่ใช่คนท้องถิ่นมากถึงร้อยละ 80 ส่งผลให้ครู 

ย้ายออกจากพื้นที่ห่างไกลจํานวนมาก ส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อโอกาสและคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

• ระบบการพฒันาครูและการสนับสนุนเพือ่ใหค้รูไดรั้บการพฒันา 

คณุภาพ ยงัไมส่อดคลอ้งกบับริบทการปฏบิตัหิน้าทีใ่นโรงเรียน 

พื้นที่ห่างไกล

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

ครู สําหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล

เป้าประสงค์ • การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (System  

Change) ได้สถาบันต้นแบบในการ 

ผลิตและพัฒนาครูทั้งในเชิงปริมาณ 

และคุณภาพท่ีสอดคล้องกับความ 

ต้องการในพื้นที่ห่างไกล  มีระบบ 

การผลิตและพัฒนาครูแนวใหม่ที่ 

ได้รับการพัฒนาและทดลอง มีการ 

แสดงผลการประเมินที่ น่า เ ช่ือถือ  

ทั้งในด้านหลักสูตร กิจกรรมการ 

เ รียนรู้  แนวทางการจัดการเรียน 

การสอน การประเมิน การพัฒนา 

ครูอาจารย ์ การบริหาร

• เ พื่ อ พัฒน าตั ว แ บบก า ร ผลิ ต ค รู  

แนวใหม่ ที่สามารถยกระดับเป็น 

ข้อเสนอนโยบาย  “สถาบันต้นแบบ 

ในการผลิตและพัฒนาครู”  ภายใน 

ระยะเวลา 3 ปี 

• เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในพื้นที่ 

ห่างไกล  ให้ผู้บ ริหารสถานศึกษา 

และครูมีความพร้อม ทั้งในด้านการ 

จัดการโรงเรียน การจัดการเรียน 

การสอน และการพัฒนาโรงเรียน  

ร่วมกับชุมชน โดยมุ่งผลให้นักเรียน 

มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

วตัถุประสงค์
หลัก

G2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G4, O4 

 

 

 

G2, O2 
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• เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการเรียน 

การสอนให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 

มีความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพ 

ขั้นตํ่า ทั้งด้านอุปกรณ์ การเรียน 

การสอน  และการบริหารจัดการ 

ในโรงเรียน

ระดับประเทศ

1) ระบบอาสาสมัครการศึกษาในชุมชน 

ทํางานร่วมกับครูและเครือข่ายผู้ปกครอง  

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนใน

โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

2) ระบบฐานข้อมูลครูของประเทศไทย  

ที่สามารถนําไปออกแบบการวางแผน 

อัตรากําลังครู และการสนับสนุนการ 

ผลิตและพัฒนาครูในระดับพื้นที่ได้

ระดับพื้นที่/แผนงาน

3)  นักเรียนกลุ่มยากจนพิเศษในพื้นที่ 

ห่างไกลได้รับโอกาสเข้าศึกษาในระดับ 

อุดมศึกษา จนจบหลักสูตรตามเกณฑ์ 

อย่างมีคุณภาพ และสามารถบรรจุเข้า 

ทํางานเป็นครูในโรงเรียนพื้นที่เป้าหมาย

วตัถุประสงค์
หลัก

ผลลัพธ์

G2, O2 

 

 

 

 

G2, O2, K5  

 

 

 

G4, O4, O5,  

K8, K10 

 

 

G1, O1, K3

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

ครู สําหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล
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ผลลัพธ์ 4)  ครูในโรงเ รียนพื้นที่ห่ างไกลและ 

ยากลําบาก เช่น ครูในโรงเรียนตํารวจ 

ตระเวนชายแดน การศึกษานอกโรงเรียน  

ฯลฯ ทีย่งัไมม่คีณุวฒุวิชิาชีพครู สามารถ 

เข้าถึงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้  

มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

แกน่กัเรียน และสนับสนุนการทาํงานของ

ครูรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5) โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล (Protected  

School/Stand A lone)  มีครูคุณภาพ 

จํานวน สอดคล้องกับความต้องการของ 

โรงเรียน และยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้

ของชุมชนได้

6 )  สถาบันต้นแบบในการผลิตและ 

พัฒนาครูที่สามารถผลิตและพัฒนา 

ครูคุณภาพสูง  (ระบบปิด)  สามารถ 

ปฏิบัติงานในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงความ 

แตกต่างระหว่ างพื้ นที่ และ ข้อ จํากัด 

ต่างๆ 

G2, O2, K5 

 

 

 

 

 

 

 

G2, O2, K4, 

K5, K10 

 

 

G4, O5, K8, K9

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

ครู สําหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล
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กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

1) สนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนกลุ่ม 
ยากจนพิเศษ ให้มีโอกาสศึกษาต่อเพื่อกลับมาเป็นครูในถิ่นฐาน 
ของตน ตามเป้าหมายครูรัก(ษ์)ถิ่น และขยายแนวทางไปยัง 
กลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลสังกัดอื่นๆ  ที่มีบริบท 
แตกต่างกัน

2) พัฒนาโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลให้เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพครูกลุ่มเฉพาะร่วมกับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่  
โดยสนับสนุนมาตรการพฒันาโรงเรียนในมติิใหม่ๆ      เพือ่มุง่ใหเ้กดิ 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย และนาํไปสูก่ารปฏิบติัร่วมกบัสถาบนัพฒันา 
ต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู

3) วิจัยเชิงปฏิบัติการโดยมุ่ง (1) พัฒนารูปแบบการส่งเสริม 
มาตรฐานคุณภาพข้ันตํ่า (FSQL) ที่เหมาะสมกับโรงเรียนใน 
พื้นที่ห่างไกล (2) พัฒนาระบบการติดตามนักศึกษาที่ได้รับทุน 
และการปฏิบัติงานของครูรุ่นใหม่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
(3) พัฒนาระบบอาสาสมัครการศึกษาในชุมชนเพื่อสนับสนุน 
การเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และระบบ Credit  
Bank สําหรับการพัฒนาครูได้ตลอดชีวิต

4) สนับสนุนการพัฒนากลไกการผลิตและพัฒนาครูแนวใหม่  
ร่วมกับภาคเอกชนและองค์กรต่างประเทศ และสนับสนุนการ 
ขยายผลจากโมเดลหรือวิธีการพัฒนาระบบการศึกษาของ 
ภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จ

5) สนับสนุนการถอดบทเรียน เพื่อมุ่งให้เกิดการปรับปรุง  
เปลีย่นแปลง และพฒันาระบบการศกึษาทัง้ในระดบัประเทศและ 
ในระดับพื้นที่

6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลครูร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทกุสงักดั โดยสามารถเช่ือมโยงข้อมลูร่วมกันเพือ่ (1) สนบัสนนุ 
การพัฒนาคุณภาพครู และ (2) พัฒนาระบบการผลิตและ 
พัฒนาครูสําหรับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทาง 
การดาํเนินงาน
โดยสรุป

ครู สําหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล
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3.5 แผนงานส่งเสริมและพฒันาเยาวชนและประชากรวยัแรงงานนอกระบบ 

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าประสงค์

กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

เยาวชนและประชากรวยัแรงงาน 
นอกระบบการศึกษา (15 ปีขึ้นไป)

• การศึกษาทางเลือก (Alternative  

Education) เยาวชนขาดโอกาส 

ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้น

สถานการณ์
ปัญหา

G3

• เยาวชนและประชากรวัยแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาระดับ 

มัธยมศึกษาตอนต้นและตํ่ากว่ามีจํานวนมากกว่า 16.1 

ล้านคน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบท่ีทํางานลักษณะ 

กึ่งฝีมือรือไร้ฝีมือ ซึ่งต้อเผชิญกับความไม่มั่นคงทางรายได ้

ขาดการคุ้มครองทางสังคม กําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 

การผลติจากเทคโนโลยยีคุ 3.0 ไปสูย่คุ 4.0  และกาํลงัเผชญิ 

กับสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชากร 

วัยแรงงานอย่างรุนแรง 

• ป ี 2562 กลุม่เยาวชนทีไ่มอ่ยูใ่นระบบการศกึษา การจา้งงาน 

และการฝึกอบรม ที่เรียกว่า NEET (Not in Education,  

Employment, or Training) ในประเทศไทยมีจํานวนสูงถึง 

1 . 3  ล้ านคน  คิด เป็น ร้อยละ  1 4  ของ เยาวชนไทย 

ทั้งหมด และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ทุกปี 
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• เยาวชนและประชากรวัยแรงงาน 

นอกระบบการศึกษาได้ รับโอกาส 

กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  หรือได้รับ 

การพัฒนาความรู้หรือทักษะฝีมือ  

จนมีสมรรถนะที่สามารถนําไปใช้ใน 

การประกอบอาชีพตามศักยภาพ 

• ยกระดับขีดความสามารถของชุมชน 

และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และพัฒนา 

ครู สําหรับเยาวชนนอกระบบการ 

ศึกษาไปพร้อมกัน ในการจัดการ 

เรียนรู้ที่ยืดหยุ่นสําหรับเยาวชนและ 

ประชากรวัยแรงงานนอกระบบการ 

ศึ กษา เพื่ อการพัฒนาอา ชีพและ 

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ระดับประเทศ

1)  หน่วยงานที่ เ กี่ ยว ข้องระดับชาติ   

ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น นํา 

ข้อมูลผลประเมินสมรรถนะและระดับ 

ทักษะของกลุ่มเป้าหมายไปใช้ในการ 

พัฒนาแผนยุทธศาสตร์/แผนงบประมาณ  

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ 

กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมีระบบฐานข้อมูล 

หนว่ยงาน แหลง่เรียนรู้ หลกัสตูร อาชพี 

ในพื้นที่/ท้องถิ่น ที่ช่วยจับคู่การพัฒนา 

ทักษะและการประกอบอาชีพ และมี 

นโยบาย  แนวทางส นับส นุน  และ 

วตัถุประสงค์หลัก

ผลลัพธ์

G3, O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G4, O5, K10

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

เยาวชนและประชากรวยัแรงงาน 
นอกระบบการศึกษา (15 ปีขึ้นไป)
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ผลลัพธ์ เคร่ืองมือช่วยเหลือทางการเงิน เช่น  

การลงทุนประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น

ระดับพื้นที่/แผนงาน

2)  เยาวชนและประชากรวัยแรงงาน 

นอกระบบ  ที่ เป็นกลุ่ม เป้ าหมายการ 

ดํา เนินงานของ  กสศ.มี โอกาสได้ รับ 

การพัฒนาศั กยภาพทั้ ง ด้ านทั กษะ 

ชี วิ ตและอา ชีพ  จนสามารถพึ่ งพา 

ตัวเองได้ เป็นกําลังสําคัญในการดูแล 

ค ร อ บ ค รั ว  ห รื อ พั ฒ น า สู่ แ ก น นํ า 

เยาวชน/ผู้นําชุมชน

3 )  หน่วยงานประจำ าพื้ นที่  มีแหล่ ง 

เรียนรู้ต้นแบบของการยกระดับทักษะ 

ที่ จําเป็นและการประกอบอาชีพที่ ใ ช้ 

ชุมชนท้ อ งถิ่ น เป็ นฐาน/Demand- 

Side สามารถจัดการเรียนรู้และการ 

พัฒนาที่ให้ความสําคัญกับทักษะชีวิต 

สังคม และทักษะการประกอบอาชีพ  

สอดคล้ อ งกั บการพัฒนา เศรษฐกิ จ  

สังคม และระดับชุมชน มีระบบการ 

เ รียน รู้ที่ เ ช่ือมต่อการศึกษาในระบบ  

การศึกษานอกระบบ และการศึกษา 

ตามอัธยาศัย 

G3, O3, K6 

 

 

 

 

 

G3, O3, K7

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

เยาวชนและประชากรวยัแรงงาน 
นอกระบบการศึกษา (15 ปีขึ้นไป)
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4)  หลักสูตรพัฒนาครูนอกระบบการ 

ศึกษา ที่สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ 

เยาวชนนอกระบบการศึกษาอย่างหลาก- 

หลายตามศักยภาพผู้ เ รียนรายบุคคล  

ดําเนินการโดยครูนอกระบบการศึกษามี 

เส้นทางอาชีพที่มั่นคง ได้รับการยอมรับ 

จากชุมชนและสังคม 

ผลลัพธ์

1) สนับสนุนทุนเชิงรุก (Strategic Grant) โดยใช้ฐานข้อมูล 

และการเชื่อมประสานพันธมิตรการทํางานใหม่ โดยทํางานกับ 

ภาคีที่มีความเช่ียวชาญ และสามารถทํางานช่วยเหลือกลุ่ม 

เป้าหมายเพิ่มเติมจากการให้ทุนเปิดรับข้อเสนอโครงการ  

(Competitive Grant)

2) พัฒนาต้นแบบด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชน 

เป็นฐาน โดยคํานึงถึงการเช่ือมโยงกับสภาพแวดล้อมรอบตัว 

ของกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ครอบครัวจนถึงชุมชน และคํานึงถึง 

องคป์ระกอบทีจ่าํเป็น ไดแ้ก ่ ฐานข้อมลู การสร้างสรรคเ์ทคโน- 

โลยทีีเ่หมาะสม หว่งโซเ่ศรษฐกจิ และการยกระดบักระบวนการ 

เรียนรู ้ เพื่อพัฒนาเยาวชนสู่แกนนําเยาวชนหรือผู้นําชุมชน

3) วิจัยตัวแบบระบบการเรียนรู้ที่เช่ือมต่อการศึกษาในและ 

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และพัฒนาเคร่ืองมือ 

ประเมินผลสมรรถนะทักษะของกลุ่มประชากรวัยแรงงาน (Skill 

Survey) เพือ่ออกแบบพื้นทีเ่รยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

4) การพัฒนาต้นแบบครูนอกระบบการศึกษาที่มีศักยภาพ ใน 

การสร้างเคร่ืองมือ ชุดความรู้ หลักสูตร หรือนวัตกรรมการ 

ทํางาน สําหรับการดูแลเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

แนวทาง 
การดําเนินงาน
โดยสรุป

G3, O3, K6, K7

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

เยาวชนและประชากรวยัแรงงาน 
นอกระบบการศึกษา (15 ปีขึ้นไป)
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แนวทาง 
การดาํเนินงาน
โดยสรุป

5) พัฒนาฐานข้อมูลระบบส่งต่อการดูแลความร่วมมือร่วมกับ 

ภาคีเครือข่าย ได้แก่ กศน., กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, กรม 

กิจการเด็กและเยาวชน, กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ  

และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยให้ความสําคัญกับ 

เยาวชนช่วงรอยต่อ ที่เพิ่งยุติการศึกษา และร่วมกับภาคีภาค 

นโยบาย ฝ่ายนิติบัญญัติ และเครือข่ายสื่อมวลชน สนับสนุน 

ใหเ้กดิเวทขัีบเคลือ่นนโยบายสาธารณะดา้นการศกึษาทางเลอืก  

และกลุม่ครูนอกระบบทีม่บีทบาทในการรวมพลงัเครือข่ายพืน้ที่

6) พฒันาฐานข้อมลูหน่วยงาน แหลง่เรียนรู้ หลกัสตูร อาชพี  

จากแหล่งต่างๆ ที่มีอยู่ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายและวิเคราะห์ 

การช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนนํามาใช้เป็นข้อมูล 

การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นข้อมูลเข้าถึงโอกาส 

ทางการศึกษาและการพัฒนาอาชีพ รวมทั้งพื้นที่ขับเคลื่อน 

นโยบาย (Policy Platform) เพื่อทํางานเชิงระบบและการใช้ 

ประโยชน์จากข้อมูล และการสื่อสารรณรงค์ เพื่อส่งเสริม 

คุณค่าและภาพลักษณ์ของกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

เยาวชนและประชากรวยัแรงงาน 
นอกระบบการศึกษา (15 ปีขึ้นไป)
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3.6 แผนงานจัดการศึกษาเชิงพืน้ที่เพือ่ลดความเหลื่อมลํ้า 

เป้าประสงค์

• การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและลดความเหลื่อมลํ้าทาง 

การศึกษาจําเป็นต้องลดขนาดการจัดการลง สอดคล้องกับ 

ทศิทางและความเคลือ่นไหวของประเทศทีป่ระสบความสําเรจ็ 

• แนวโน้มนโยบายของประเทศไทยที่ให้ความสําคัญกับการ 

มีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ในระดับจังหวัด

สถานการณ์
ปัญหา

G4 

 

 

G4, O4 

 

 

 

 

G4, O5

จังหวดัที่สมัครใจและมีความพร้อมเพ่ือ
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (Systems  

Change) ประเทศไทยมีการเปลี่ยน- 

แปลงเชิงระบบเพื่อสร้างความเสมอภาค

ทางการศึกษา

• มุ่งค้นหาตัวแบบบูรณาการส่งเสริม 

โอกาสทางการศึกษาระดับพื้ นที่   

ทั้งระดับจังหวัดหรือระดับย่อยกว่า  

เพื่อทดสอบรูปแบบการจัดการการ 

ศกึษาดว้ยความรับผดิชอบของเจา้ของ 

พื้นที่เองเป็นหลัก 

• บูรณาการทรัพยากรทั้งจาก  กสศ. 

และจากทรัพยากรแหล่งอื่นในพื้นที่  

ในการทดสอบความเป็นไปได้ของ 

แนวคิด  “เมืองแห่งการเรียนรู้”  เพื่อ 

หาตัวแบบที่ เหมาะสมสําหรับการ 

ดําเนินงานในพื้นที่

วตัถุประสงค์หลัก
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G4, O4, K9 

 

 

 

 

 

 

G4, O5, K9, K10

G4, O4, O5, K10 

 

 

 

G4, O4, K8

ระดับประเทศ

1) การจัดสรรงบประมาณโดยใช้ข้อมูล 

สถานการณ์ความเหลื่อมลํ้าหรือปัญหา 

การศึกษาของพื้นที่เป็นกรอบหรือเกณฑ์ 

ในการจั ดงบประมาณสู่ พื้ นที่  และ 

ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการ 

ศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมลํ้า

ระดับพื้นที่/แผนงาน

2) จังหวัดมีความสามารถในการบริหาร 

จัดการและบูรณาการทรัพยากรและ 

งบประมาณในจังหวัด เพื่อลดความ 

เหลื่อมลํ้าทางการศึกษา 

3) หน่วยงานหลักและภาคีที่เกี่ยวข้อง 

ในระดับจังหวัดหรือระดับท้องถ่ินมีขีด 

ความสามารถที่จะดําเนินการปฏิรูปการ 

ศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าได้เอง 

ในระยะยาว 

4) สถานการณ์ความเหลื่อมลํ้าที่เกิดกับ 

กลุ่มเป้าหมายของ กสศ.ในระดับจังหวัด 

ต้นแบบดีขึ้น

จังหวดัที่สมัครใจและมีความพร้อมเพ่ือ
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

ผลลัพธ์
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จังหวดัที่สมัครใจและมีความพร้อมเพ่ือ
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

1) ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าใน 
ระดบัจงัหวดั โดยจดัทําวจิยัเชิงปฏบิตักิารแบบการมสีว่นร่วม  
(Participatory Action Research-PAR) ร่วมกบักลไกทดลอง 
เชิงพืน้ทีจํ่านวนประมาณ 10 จงัหวดั โดยมกีารกระจายพืน้ที ่
อย่างเหมาะสมเพื่อสังเคราะห์สู่ตัวแบบสําหรับขยายผลระดับ 
ประเทศในระยะต่อไป

2) วจิยังบประมาณและการลงทนุดา้นการศกึษาระดบัจงัหวดั

3) พฒันาขีดความสามารถของจงัหวดัในการจดัทาํเปา้หมาย 
ร่วม แผนพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมลํ้า 
ทางการศึกษา และตัวแบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษา  
แก่กลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาเชิงพื้นที่ โดย 
ให้ความสําคัญกับพัฒนาเคร่ืองมือ ระบบข้อมูล และงาน 
วิชาการ ระบบการจัดการในระดับจังหวัด ควบคู่ไปกับการ 
วิจัยเชงิระบบ และผลักดันเชงินโยบาย เพื่อสนบัสนนุให้เกิด 
การขับเคลื่อนและขยายผล

4) ยกระดับการจัดเวทีที่ให้ความสําคัญกับการบูรณาการ  
เพื่อให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
และภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัดและระหว่างจังหวัด  
โดยมุ่งนําไปสู่การปฏิบัติการ การวางแผน และจัดทําแผน 
พัฒนาการศึกษาจังหวัด การจัดทําฐานข้อมูลและกระบวน- 
การสําหรับการจดัการศกึษาเชิงพืน้ที ่ เพือ่ลดความเหลือ่มลํา้ 
ระดับจังหวัด
สนับสนุนให้จังหวัดเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักและมีบทบาทนํา  
ในการสื่อสารผลักดันนโยบายการลดความเหลื่อมลํ้าทางการ 
ศึกษา การพัฒนาตัวแบบการจัดทําข้อมูล และการจัดสรร 
งบประมาณและทรัพยากรในระดับจังหวัด 

แนวทาง 
การดําเนินงาน
โดยสรุป
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3.7 แผนงานบริหารจัดการ

วิธีดําเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ กสศ.  

ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2565  -  2567)  

กําหนดข้ึนจาก 3 ส่วน ได้แก่ แนวคิดใน 

การสร้างความเปลี่ยนแปลง (Theory of  

Change) ประสบการณ์ตามสภาพปัจจัย  

ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ  กสศ.  ใน 

ระยะ 3 ปีแรก และแนวโน้มที่คาดว่าจะ 

เกิดข้ึนในอนาคต โดยเง่ือนไขสําคัญ ได้แก่  

สมมติฐานงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ 

รายปีมีจํานวนน้อยลง  โดยคาดว่าจะมี 

แนวโน้มอยู่ที่ 5,000 - 10,000 ล้านบาทต่อปี  

และสถานการณ์ความเหลื่อมลํ้าทางการ 

ศึกษาที่จะมีแนวโน้มรุนแรงยิ่งข้ึนจากการ 

ระบาดของโควิด-19 

ภายใตส้ภาพปจัจยัและเงือ่นไขดงักลา่ว  

กสศ.จึงได้กําหนดหลักการจัดงบประมาณ 

ส่วนใหญ่ให้กับการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 

โดยตรง และอีกส่วนหน่ึงในการพัฒนางาน 

ที่สามารถส่งผลกระทบสูง (High Impacts)  

ซึ่งต้องอาศัยการใช้ข้อมูลความรู้เพื่อพัฒนา 

เป็นข้อเสนอในการปฏิรูปการจัดการศึกษา  

และผลักดันเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ 

ด้วยวิธีการและโอกาสที่ เหมาะสม ด้วย 

วิ ธี ดําเนินงาน  3  ส่วนสําคัญ  คือ  การ 

กําหนดงานเชิงรุกระดับกลยุทธ ์ การจัดการ 

โครงสร้าง และการบริหารจัดการ โดยมี 

รายละเอียดดังนี้
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3.7.1 กําหนดงานเชิงรุกระดับกลยุทธ์
ใน 3 ปีจากน้ี (ปีงบประมาณ 2565 -  

2567) กสศ.กาํหนดงานเชิงรกุระดบักลยทุธ์ 

ด้วยการจัดการกลุ่มเป้าหมายหลักในการ 

สร้างความเปลี่ยนแปลงไว้ 2 กลุ่ม ได้แก่  

เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา  

และครู 

สาระสําคัญของกลุ่มเป้าหมายแต่ละ 

กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มเป้าหมายที่ 1 - เด็กและเยาวชน 

ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา

หมายถึง เด็กและเยาวชน ตั้งแต่ขั้น 

ปฐมวัยจนถึง 24 ปี จากครัวเรือนยากจน 

ที่สุดร้อยละ  15 ล่างของสังคมไทย  ที่ 

ยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษามาก 

ที่สุด รวมถึงกลุ่มด้อยโอกาสนอกเหนือ 

จากความขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยคาดว่า  

เด็กและเยาวชนที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายใน 

ช่วงเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ 2565 - 2567)  

มีจำานวนประมาณ 2.8 ล้านคน

ทัง้นี ้ การใชป้จัจยัด้าน “ความยากจน”  

เป็นปัจจัยหลักในการกําหนดกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มนี ้ ด้วยเหตุผล 3 ข้อ ได้แก่ 

(1) กลุม่ครอบครัวฐานะยากจน มกัจะ 

มีปัจจัยด้อยโอกาสด้านอื่นๆ  ซํ้าเติม เช่น  

ด้านสุขภาพ สังคม กฎหมาย อุปสรรค 

จากภาวะดํารงชีวิต เป็นต้น4 นอกจากน้ี  

ความยากจนย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชน 

จากครอบครัวเหล่าน้ันขาดโอกาสได้รับ

4 ที่มา การวิเคราะห์เบื้องต้นของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.)
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การศึกษาที่มีคุณภาพ ดังนั้น การส่งเสริม 

โอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน 

กลุ่มน้ีจึงสามารถช่วยบรรเทาปัญหาให้กับ 

ลักษณะด้อยโอกาสอื่นที่ ร่วมอยู่กับความ 

ยากจนไปพร้อมกัน

(2) การกําหนดกลุ่มเด็กและเยาวชน 

จากครอบครัวยากจนทีส่ดุเปน็กลุม่เปา้หมาย 

หลักในระยะเวลาช่วง 5 - 10 ปีแรก เอื้อให้  

กสศ.ใช้ทรัพยากรมอียูจํ่ากดั สรา้งผลลัพธใ์ห้ 

สังคมเห็นประจักษ์ได้ตามที่สังคมคาดหวัง  

ไม่กระจายงานและทรัพยากรเกินไป (Spread- 

ing Too Thin) จนหวังผลสําเร็จได้ยาก 

(3) กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส 

เน่ืองจากสาเหตุอ่ืน  ๆ ท่ีทําให้ไม่สามารถเข้าถึง 

การศึกษาได้ เช่น สภาพแวดล้อม หรือ 

พื้นที่อาศัยซึ่งอาจไม่เหมาะสม หรือการ 

จัดการศึกษาที่ทําให้ผู้ เ รียนไม่สามารถ 

เข้าถงึการศกึษาหรือการเรียนรู้ทีม่คีณุภาพได ้ 

รวมถึงด้านสุขภาพของผู้เรียนหรือครอบครัว  

เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมายที่ 2 - ครู

หมายถึง ผู้ทําหน้าที่สอนในทุกระดับ  

มิใช่จํากัดเพียงผู้มีตําแหน่งราชการหรือต้อง 

มีใบประกอบวิชาชีพครู ตาม พ.ร.บ. กสศ.  

มาตรา 3 โดยในการดําเนินงานตามภารกิจ 

ของ  กสศ.ให้ความสําคัญแก่ครูผู้ดูแลเด็ก 

เยาวชนกลุ่มขาดแคลนด้อยโอกาสผู้เป็นกลุ่ม 

เป้าหมายของ กสศ. (เด็กและเยาวชน อายุ  

3  -  24 ปี) ร้อยละ 15 ล่าง ซึ่งขาดแคลน 

ทุนทรัพย์มากที่สุดของสังคมไทย รวมถึง 

กลุ่มเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ 

เน่ืองจากหน่ึงในกลไกสําคัญในการ 

ขับเคลื่อนการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อ 

เด็กและเยาวชน ต้องอาศัยครูผู้ทําหน้าที่ 

สอนและดูแลกลุ่มเป้าหมายโดยตรง กสศ. 

จึงไม่แยกการพัฒนาครูจากการพัฒนา 

กลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือ ทุกแผนงานมี 

องค์ประกอบของการพัฒนาครูอยู่ด้วยเป็น 

มาตรการสําคัญ 

ครูจึงผู้เป็นกลุ่มเป้าหมายของ  กสศ.  

สามารถจําแนกได้ตามกลุ่มเป้าหมายเชิง 

กลยุทธ์ ดังนี้

(1) ครูในโรงเรียนระดับการศึกษาภาค 

บังคับ ผู้ทําหน้าที่สอนและดูแลกลุ่มนักเรียน 

ยากจนและยากจนพิเศษที่อยู่ในระดับการ 

ศกึษาภาคบงัคบั โดยสว่นใหญจ่ะประจําการ 

อยู่ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กใน 

ชนบทจํานวนราว 100,000 คน (จากครู 

ทั้งหมด 500,000 คน)

(2)  ครูในสถานศึกษาระดับสูงกว่า 

ภาคบังคับ ผู้ทําหน้าที่สอนและดูแลกลุ่ม 

นักเรียน นักศึกษากลุ่มยากจนและยากจน 

พิเศษ ทั้งในสายสามัญและสายอาชีพ 

(3) ครูนอกระบบการศกึษา ผูทํ้าหนา้ที ่

สอนและดแูลกลุม่เดก็ยากจนในวยัการศกึษา 

ภาคบังคับ ที่หลุดออกจากระบบการศึกษา  

และกลุ่มเยาวชนอายุ 15 -  24 ปีที่ยุติการ 

ศึกษา เป็นครูซึ่งไม่ได้สังกัดในสถานศึกษา  

โดยอาจสังกัดหน่วยงานนอกภาครัฐ เช่น  

มูลนิธ ิ ที่ปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมาย
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กลุ่มย่อย แผนงาน แนวทาง/ประเด็นการพัฒนาครู

1. ครูในโรงเรียน
ระดับการศึกษา
ภาคบังคับ
กลุ่มเป้าหมาย 
เชิงกลยุทธ์:
นักเรียนยากจน
และยากจนพิเศษ
ที่อยู่ในระดับการ
ศึกษาภาคบังคับ 

แผนงานพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนทั้งระบบ

แผนงานพัฒนาระบบ
การผลิตและพัฒนาครู
ในโรงเรียนพืน้ทีห่า่งไกล

แผนงานพัฒนาระบบ 
ห ลั ก ป ร ะ กั น ค ว า ม 
เสมอภาคทางการศึกษา  
(ปฐมวัย - ภาคบังคับ)

• สนับสนุนการพัฒนาครูโดย 
การใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน ใหค้ร ู
มีสมรรถนะจัดการเรียนรู้ใน 
รูปแบบที่หลากหลาย คํานึง 
ถึงความแตกต่างของนักเรียน  
เสริมสร้างทักษะวิชาการและ 
ทักษะอาชีพ 

• สนับสนุนการพัฒนาระบบ 
ที่ปรึกษาและพี่ เลี้ยงในการ 
พฒันาโรงเรยีนและการจดัการ 
เรียนการสอน

• สนับสนุนทุนแก่นักเรียนกลุ่ม 
ยากจนพเิศษใหม้โีอกาสศกึษา 
ต่อในสถาบันผลิตและพัฒนา 
ครูคุณภาพ เพื่อกลับมาเป็น 
ครูในชุมชนถิ่นฐานของตน

• พัฒนาหลักสูตรสําหรับการ 
พัฒนาครูในพ้ืนท่ีห่างไกลอ่ืนๆ  
เชน่ คร ู รร. ตชด./คร ู กศน. 

• สนับสนุนให้ครูใช้ข้อมูลจาก 
การเยี่ยมบ้าน ข้อมูลพัฒนา 
การเจริญเติบโตด้านสุขภาพ 
ร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้  
และพฤติกรรม รายบุคคล  
เพื่ อสนับส นุนให้ นั ก เ รี ยน 
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กลุ่มย่อย แผนงาน แนวทาง/ประเด็นการพัฒนาครู

2. ครูในสถาน
ศึกษาระดับสูง
กว่าภาคบังคับ
กลุ่มเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์:
นักเรียน
นักศึกษากลุ่ม
ยากจนและ
ยากจนพิเศษ 
อายุ 15 - 24 ปี 
ทั้งในสายสามัญ
และสายอาชีพ

ยากจนพิเศษและด้อยโอกาส 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
ศักยภาพที่สอดคล้องตาม 
ความถนัดของผู้เรียน และ 
ปอ้งกันการหลดุออกจากระบบ 
การศึกษา

• พัฒนาสมรรถนะครูในสถาน 
ศึกษา  (อาชีวศึกษา)  ท่ีร่วม 
งานกับ  กสศ.ให้มีขีดความ 
สามารถในขีดความสามารถ 
ในการจัดการเรียนการสอนท่ี 
สร้างสมรรถนะ  (Compe- 
tencies) ร่วมกับภาคเอกชน 
สอดคล้องกับความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน รวมถงึการ 
เป็นผู้ประกอบการเอง จัด 
ร ะบบส นับส นุ น นั ก เ รี ย น 
นักศกึษาทีม่พีืน้ฐานเสยีเปรียบ 
เ น่ืองจากความขาดแคลน 
ทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ 
พัฒนาศักยภาพตนเองได้ 
เต็มที่ รองรับความเปลี่ยน- 
แปลงในโลกอาชีพและทิศทาง
การพัฒนาประเทศ 

• วิจัยระบบการผลิตและการ 
พัฒนาครูอาชีวศึกษา

แผนงานพัฒนาระบบ 
ห ลั ก ป ร ะ กั น ค ว า ม 
เสมอภาคทางการศึกษา 
(ปฐมวัย - ภาคบังคับ)

 
 
แผนงานการส่ง เสริม 
และพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาระดับสูงกว่า 
ภาคบงัคบั/ครนูอกระบบ 
การศึกษา
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กลุ่มย่อย แผนงาน แนวทาง/ประเด็นการพัฒนาครู

3. ครูนอกระบบ
การศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์:
เด็กยากจน
ในวัยการศึกษา
ภาคบังคับที่หลุด 
ออกจากระบบ 
การศึกษา และ 
กลุ่มเยาวชนอายุ  
15 -  24 ปี
ที่ยุติการศึกษา

แผนงานการส่ง เสริม 
แล ะพัฒนา เ ย า ว ชน 
และประชากรวยัแรงงาน 
นอกระบบ/ครนูอกระบบ 
การศึกษา

• พฒันาครูนอกระบบการศกึษา 
ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการ 
และบริบทของผู้เรียน 

• พัฒนาหลักสูตรพัฒนาครู 
นอก ร ะ บบก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้  
สามา รถจั ด ก า ร เ รี ยน รู้ ที่  
สะท้อนความหลากหลายของ 
ศักยภาพผู้ เ รียนรายบุคคล 
สําหรับเยาวชนนอกระบบ 
การศึกษา

• ผลักดันให้ครูนอกระบบการ 
ศึกษามีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง  
ได้รับการยอมรับและมีตัวตน 
ในสังคม (หลักประกัน)

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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3.7.2 การจัดการโครงสร้าง
มุ่งบูรณาการกลไกภายใต้โครงสร้างการดําเนินงานทุกส่วนให้สอดประสานสู่ผลงาน 

ตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การออกแบบแผนงานและโครงการที่จะเกิดข้ึนสอดคล้องและ 

ครอบคลุมกลุ่มประชากรเป้าหมาย 4 กลุ่ม5 (Quadrants) และเช่ือมประสานกลไกในส่วนต่างๆ  

ให้ตอบสนองต่อปัญหาด้านการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม 

สรุปดังภาพต่อไปนี้

โครงสร้างคณะอนุกรรมการตามแผนกลยทุธ์ฉบบันีย้ดึหลกัตามกลุม่เปา้หมายเปน็โจทย ์

ในการทํางาน โดยคณะอนุกรรมการจะมีภารกิจในการพัฒนาแผนงานโครงการเฉพาะกลุ่ม 

เป้าหมาย ในลักษณะกิจกรรมบูรณาการ (The Board of Trustees)

5 ดูรายละเอียดใน ภาคผนวก ก

การบริหารแผนงานและคณะอนุกรรมการกํากับทิศทางตามกลุ่มเป้าหมาย 

ในระบบ

สูงกวา่การศึกษาภาคบังคับ
เยาวชน

เด็ก
การศึกษาภาคบังคับ

นอกระบบ

อนุ
กร

รม
กา

รพ
ฒั

นา
คุณ

ภา
พโ

รง
เรี

ยน
ทั้ ง

ระ
บบ

อนุ
กร

รม
กา

รพ
ฒั

นา
ระ

บบ
ผล

ิตแ
ละ

พฒั
นา

ครู
สํา

หรั
บโ

รง
เรี

ยน
ใน

พืน้
ที่ ห่

าง
ไก

ล 

3 2

อนุกรรมการส่งเสริม 
แ ล ะ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ 
การศึกษาระดับสูงกว่า  
ภาคบังคับ

อนุกรรมการพฒันาระบบหลักประกันความเสมอภาค 
ทางการศึกษา (ปฐมวยั-ภาคบังคบั)  

อนุกรรมการส่งเสริม 
และพัฒนาเยาวชนและ 
ประชากรวัยแรงงาน 
นอกระบบ 

บูรณาการ
หน่วยจัดการ 

โดยทํางานร่วมกัน 
ระหวา่งวจิยั แผนงาน  
ติดตามประเมินผล 
และส่ือสารนโยบาย 

ระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการ 
• งานบริหารบุคคล
• ระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
• ระบบการเงนิและ 

งบประมาณ 

4

อนุกรรมการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อลด 
ความเหลื่อมลํ้า               

5

1

6
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3.7.3 การบริหารจัดการองค์กร

• โครงสร้างและทักษะบุคลากรในระดับกลางอยู่ในขอบเขต 

จํากัดจนไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กรที่ ต้องการ 

บุคลากรระดับกลางในสัดส่วนที่สูง (Shifted Diamond)  

เพื่อสร้างงานที่มีผลกระทบสูง ขณะเดียวกันบุคลากร 

มีภาระงานธุรการมาก จึงต้องการระบบบริหารจัดการ 

ทีส่ามารถลดภาระงาน เพือ่ใหเ้วลากบังานทีใ่หผ้ลกระทบสงู 

ได้อย่างสมดุล

• กระบวนการวางแผน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม 

ภายใน หรือการกํากับดูแลให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ  

ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานของ 

หน่วยงานและสากล

• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังอยู่ในระยะเร่ิมต้นของการ 

พัฒนา เพื่อให้เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการดําเนินงาน  

ลดภาระงานธุรการ และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 

• แม้ว่า  พ.ร.บ. กสศ.เปิดโอกาสให้สามารถระดมทุนหรือ 

รับงบประมาณจากแหล่งอื่นได้ แต่  กสศ.อาศัยแหล่ง 

งบประมาณจากรัฐเป็นหลัก และการจัดสรรงบประมาณ 

ยังคงมุ่ ง เ น้นการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง  

ขณะที่แนวโน้มของการได้รับงบประมาณเพิ่มในอนาคต 

มีไม่มากนัก

สถานการณ์
ปัญหา

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

ระบบสํานักงาน (Organization  
System) ประสิทธิภาพการดําเนิน 
พันธกิจ และธรรมาภิบาลที่ดี
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เป้าประสงค์ G4 

 

O4

G4, O4, K8, K10

วตัถุประสงค์หลัก

• Organization System/ประสิทธิ- 

ภาพการดำาเนินพันธกิจและธรรมา- 

ภิบาลที่ดี

บริหารงานที่สามารถให้การติดตาม  

ช่ วย เหลือกลุ่ ม เป้ าหมายด้ วยความ 

รวดเร็ว มีธรรมาภิบาล ด้วยหลักการ  

ดังนี ้

1. People and Partnership ทํางาน 

ร่ ว ม กั บ ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย เ พื่ อ ส ร้ า ง 

นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ส่งผลต่อ 

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

2. Process วางแผน บริหาร ควบคุม 

ใ ห้ มี ข้ั น ต อนก า รทํ า ง า นที่ ก ร ะ ชั บ  

รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็น 

ธรรมาภิบาล

3. Technology นําเทคโนโลยีมาใช้ 

เ ป็ น เ ค ร่ื อ ง มื อ เ พื่ อ ช่ ว ย ล ด ค ว า ม 

เหลื่ อมลํ้ าทางการศึกษาในองค์กร  

แผนงาน และเครือข่ายดําเนินงาน

1) กสศ.มีบุคลากรภายในที่มีสมรรถนะ 

สูง สามารถทํางานร่วมกับบุคลากร 

ภายนอกเพื่อสร้างงานที่มีผลกระทบ 

ต่อสังคม โดยมีโครงสร้างเป็น Shifted  

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

ระบบสํานักงาน (Organization  
System) ประสิทธิภาพการดําเนิน 
พันธกิจ และธรรมาภิบาลที่ดี

ผลลัพธ์
ระดับแผนงาน
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Diamond มีระบบ กระบวนการสรรหา รักษา และพัฒนา 

บุคลากรจากปัจจุบันสู่บุคลากรระดับกลาง (Middle Level) 

2)  กสศ.และภาคีเครือข่ายมีการปฏิบัติงาน  การรายงาน 

ผลการดําเนินงาน ผลการตรวจสอบที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติ

ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงที่ดี 

3) กสศ.มีระบบการประเมินผล  (Evaluation) การทํางาน 

ในภาพรวมขององคก์ร และผลการดําเนนิโครงการ โดยสามารถ 

ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (System Change)  

หรือนําไปสู่ ข้อเสนอเชิงนโยบาย รวมถึงระบบการติดตาม  

(Mon i t o r i ng )  สถานการ ณ์ของความ เหลื่ อมลํ้ า ด้ าน 

ทรัพยากรมนุษย์และการศึกษารอบด้านอย่างสมํ่าเสมอ

4)  การเบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ ประหยัด ทัน 

กําหนดเวลาตามแผนปฏิบัติการ มีการระดมทรัพยากรสมทบ 

จากแหล่งอื่น และมีนวัตกรรมทางการเงินที่เกิดประสิทธิภาพ 

5)  ระบบข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ  กสศ. 

เป็นระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัย  เป็นไปตามกฎหมาย 

ถูกต้อง แม่นยํา เป็นแหล่งอ้างอิงในทางวิชาการ นําไปใช้ 

ขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร และเกิดพื้นที่สําหรับส่งเสริม 

การเรียนรู้และลดความเหลือ่มลํา้ทางการศกึษา บนความร่วมมอื 

กับภาคเอกชนและองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศ

ผลลัพธ์
ระดับแผนงาน

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

ระบบสํานักงาน (Organization  
System) ประสิทธิภาพการดําเนิน 
พันธกิจ และธรรมาภิบาลที่ดี
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

ระบบสํานักงาน (Organization  
System) ประสิทธิภาพการดําเนิน 
พันธกิจ และธรรมาภิบาลที่ดี

การบริหารงานบุคคล

เหน่ียวนําบุคลากรความสามารถสูงให้เข้ามาร่วมขับเคลื่อน 

งานที่สร้างผลกระทบสูง ด้วยรูปแบบที่ยืดหยุ่น อันรวมถึง 

การรับผิดชอบโครงการ การจ้าง และสร้างความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงาน 

การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล

ปรับปรุงกระบวนการและระบบสนับสนุนของสํานักงาน การ 

บริหารจัดการ และการกํากับ ติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  

มาตรการป้องกันการมีส่วนได้เสียในกิจการของกองทุน การ 

จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

งบประมาณและการเงิน

พัฒนาระบบเพื่อวิเคราะห์การใช้งบประมาณตามกลยุทธ์  

กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ โดยกํากับ ติดตามสถานการณ์ 

เบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารโครงการที่  กสศ. 

พัฒนาข้ึน และการทดลองโครงการนวัตกรรมทางด้าน 

การเงิน (Innovative Financing) เพื่อแสวงหาแหล่งงบ 

ประมาณเพิ่มเติม

ระบบติดตามประเมินผล

จัดทําฐานข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลประชากรที่เป็นกลุ่ม 

เป้าหมายของ  กสศ. และรวบรวมฐานข้อมูลจากหน่วยงาน 

ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดระบบ 

ติดตาม (Monitoring) สถานการณ์ของความเหลื่อมลํ้าด้าน 

ทรัพยากรมนษุย ์ รวมทัง้ระบบประเมนิผลข้อมลูของโครงการ 

ตา่งๆ และสง่เสรมิใหภ้าคนีาํฐานขอ้มลูของ กสศ. ไปขยายผล  

ทั้งการวิจัย พัฒนา ทําข้อเสนอเชิงนโยบาย สนับสนุนการ 

ประเมินผล เพื่อการพัฒนาการทํางานต่อกลุ่มเป้าหมาย 

แนวทาง 
การดําเนินงาน
โดยสรุป
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

ระบบสํานักงาน (Organization  
System) ประสิทธิภาพการดําเนิน 
พันธกิจ และธรรมาภิบาลที่ดี

แนวทาง 
การดาํเนินงาน
โดยสรุป

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พฒันาระบบตามแผนดาํเนินงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่ 

ช่วยลดภาระงานเชิงปริมาณ เกิดความแม่นยํา ลดความเสี่ยง 

จากความผิดพลาดเชิงปฏิบัติงาน และเป็นไปตามหลักการ 

บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการเช่ือมโยงระบบและ 

ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือ 

ร่วมกบัภาคเอกชน องคก์รทีม่คีวามเช่ียวชาญในการพฒันาพืน้ที่  

(Platform) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และลดความเหลื่อมลํ้า 

ทั้งนี้ได้ดําเนินการทํางานผ่านกลยุทธ์ 5 ด้าน ดังนี ้

1) พฒันาการบรูณาการ (Integration) ของกระบวนงาน และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ขององค์กร

2) พัฒนาการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการใช้ข้อมูลสารสนเทศ  

เพื่อสร้างนวัตกรรมต้นแบบ และขยายผลการช่วยเหลือกลุ่ม 

เป้าหมายไร้รอยต่อ (Seamless)

3) ส่งเสริมการทํางานร่วมกันระหว่างองค์กร และภาคี เพื่อ 

ค้นหา ช่วยเหลือ และติดตามกลุ่มเป้าหมายด้วยเทคโนโลยี

4) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี 

ประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร และภาคี

5) เสรมิสรา้งธรรมาภบิาลด้านการบรหิารจัดการด้วยมาตรฐาน 

สากล และเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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กลยุทธ์การดำาเนินงานระยะ 3 ป ี (Strategic Plan) 

ฉบบัน้ี มพีืน้ฐานจาก “ทฤษฎกีารสร้างความเปลีย่นแปลง” 

ของ กสศ. ดังนี้

• แนวคิดหลัก
การลดความเหลื่อมลํ้าและสร้างความเสมอภาค 

ทางการศึกษาน้ัน เป็นปัญหาระดับชาติที่มีความซับซ้อน 

และสั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ในขณะที่  กสศ. 

จัดเป็นหน่วยงานขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของ 

ปัญหา จึงไม่สามารถจัดการและแก้ไขได้เองโดยลําพัง

อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ที่เกี่ยวข้องกับการลดความเหลื่อมลํ้าและสร้างความ 

เสมอภาคทางการศึกษาใน  “นิเวศในการสร้างความ 

เสมอภาคการศึกษา”  ( Eco logy  o f  Equ i tab le  

Education) พบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองน้ีประกอบด้วย 

หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

จํานวนมาก กระจายอยู่ในหลากหลายภาคส่วน โดย 

ตา่งมุง่สูเ่ปา้หมายของการพฒันาการศกึษา แตก่ม็ภีารกจิ  

บทบาท และทรัพยากร รวมถึงพันธกิจตามกฎหมาย 

ของตนเองที่แตกต่างกัน หน่วยงานแนวร่วมดังกล่าว 

จึงถือเป็น “ทุน” อันทรงคุณค่า หากนํามาหนุนเสริมกัน 

ภายใต้เป้าหมายร่วม โดยมีการบริหารให้เกิดพลังใน 

ระดับที่สามารถจะผลักดันการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ 

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

กสศ.จึงจัดวางตําแหน่งทางกลยุทธ์ (Strategic  

Positioning) ขององค์กรไว้ในฐานะของ  “ตัวเร่งการ 

เปลีย่นแปลงเชิงระบบ” (Catalyst for System Change)  

ด้วยความเช่ือมั่นว่า การเหน่ียวนําพลังความร่วมมือ 

ระหว่างภาคีเครือข่ายจะนําไปสู่ระบบที่ดีข้ึนในการลด 

ความเหลื่อมลํ้าที่มีสาเหตุทั้งจากทางเศรษฐกิจ สังคม  

และคุณภาพการศกึษา และสามารถสง่ผลกระทบเชงิบวก 

ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยเร่ิมต้นจากกลุ่มตัวอย่างในระยะ 

บุกเบิกแล้วจึงขยายผลออกไปภายในเวลาที่เป็นจริงได้

ภาคผนวก 
ก. ทฤษฎี 
การสร้างความ
เปลี่ยนแปลง  
(Theory of 
Change)
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หลักการดังกล่าวเป็นพืน้ฐานในการกําหนดทฤษฎีการสร้างความเปลี่ยนแปลง  
(Theory of Change) ของ กสศ.ที่มอีงค์ประกอบดังภาพต่อไปน้ี

ภาพแสดงองค์ประกอบหลักในทฤษฎีการสร้างความเปลี่ยนแปลง 
(Theory of Change) ของ กสศ.

“เข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ผลลัพธ์การเรียนรู ้ การศึกษาทางเลือก”

ต่อ 4 กลุ่มเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Public Policy Process - PPP) 

ผลลัพธ์ 2 ด้าน “ระดับประเทศและระดับองค์กร/พื้นที่”

ของการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (System Change)

พ.ร .บ .จั ดตั้ ง  กสศ .  

กำาหนดให้  กสศ.เป็น 

หน่วยงานของรัฐที่มี 

ความคล่องตัว ไม่ใช่ 

ส่วนราชการ เอื้อต่อ 

การทํางานในฐานะ  

“ตัวเร่ง”  ให้ เกิดการ 

เปลี่ยนแปลงเชิงระบบ 

1) สื่อสารคุณค่าของการสร้างความเสมอภาคเพื่อหลอม 

รวมพลังทุกฝ่าย (Share The Same Mindset: All-for- 

Education) 

2) ใช้ข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อชี้นำาสู่การเปลี่ยนแปลง 

นโยบายทุกระดับ (Data & Evidence As Driver Of  

Change) 

3) ทำางานร่วมกับภาคีในการสร้างแนวทาง นวัตกรรม 

และการขยายผล (Mobilizing Partner) 

4) กระตุน้การจดัการทรัพยากรทีม่อียูใ่หเ้กิดประสทิธิภาพ 

(Leveraging Resources) 

5) เน้นการวิจัยเชิงประจักษ์และประเมินผล (Program- 

ming Excellence & Developmental Evaluation) 

ทิศทางและจุดเน้นเพื่อการเปลี่ยนแปลง 5 ประการ 

(5 Change Focus Areas)

4
3
2
1
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กสศ.กําหนดเป้าหมายการสร้างความ 

เปลี่ยนแปลงไว้  2 ข้ันตอน ได้แก่ การ 

สร้างเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ เพื่อนําไปสู่ 

การเปลี่ยนแปลงต่อกลุ่มเด็กและเยาวชน 

เป้าหมาย โดยมีสาระสําคัญดังนี้

-	การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (System  

Change)

การเปลีย่นแปลงเชิงระบบเปน็เปา้หมาย 

ที่ในข้ันผลลัพธ์  (Outcome) โดย  กสศ. 

จะทําหน้าทีเ่ปน็ “ตวัเร่ง” ใหเ้กดิความเปลีย่น- 

แปลงเชิงระบบที ่ 2 ระดับ ได้แก่ 

(1) ระดับพื้นที่/แผนงาน (โรงเรียน  

สถานศึกษา จังหวัด ท้องถิ่นหรือหน่วย 

บริหารอืน่ๆ) เปน็ระดบัที ่กสศ.จะทุม่เทชกันาํ 

หน่วยงานภาคีร่วมกันพัฒนาเปลี่ยนแปลง 

ระบบการศึกษาให้สําเร็จได้ในภายในระยะ 

เวลาไม่นานนัก รวมถึงสามารถพิสูจน์ผล 

และเก็บเกี่ยวบทเรียนองค์ความรู้จากการ 

เปลี่ยนแปลงได้ 

(2) ระดบัประเทศ อนัหมายถงึ ระบบ 

หรือนโยบายสาธารณะในรูปแบบต่างๆ  

(อาทิ มาตรการด้านการศึกษา การจัดสรร 

ทรัพยากร ระเบียบกฎหมายต่างๆ    รวมถึง 

มาตรการทางการคลัง) โดยในบางกรณี   

กสศ.อาจค้นพบโอกาสในการสนับสนุนให้ 

เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในระดับชาติ 

ได้นับตั้งแต่เ ร่ิมต้น ขณะเดียวกัน  กสศ.  

ก็ตระหนักด้วยว่า ในบางกรณีอาจต้องรอ 

จังหวะเวลาที่เหมาะสม เพราะในสถาน- 

การณ์จริง การเปลี่ยนแปลงในระดับชาติ 

มักจะเกิดตามมาจากผลลัพธ์ในเชิงบวก 

ของระบบที่เกิดข้ึนในระดับองค์กรหรือพื้นที่  

ที่พร้อมสําหรับการยกระดับขยายผลสู่ระดับ 

ชาติเมื่อปัจจัยแวดล้อมเอื้ออํานวย 

• เป้าหมายการสร้างความเปลีย่นแปลง
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ทั้งนี้ ความเช่ือมต่อระหว่างระบบทั้ง  

2 ระดับ ถือเป็นหัวใจสําคัญของการทําให้ 

เกิดผลความเปลี่ยนแปลงสู่ เป้าหมายที่ 

กําหนดไว้ กสศ.เ ช่ือว่า ปัจจัยสําคัญ 

แห่งความสําเร็จในข้ันน้ี ได้แก่ (1) การ 

กำาหนดเป้าหมาย การพัฒนาให้ชัดเจน  

(Strategic Target) และตรงกับปัญหา 

ของกลุ่มเป้าหมาย  (2)  การมีส่วนร่วม 

ของหน่วยงานหลักผู้เป็นเจ้าของนโยบาย 

สาธารณะตั้งแต่ เ ร่ิมพัฒนาไปจนบรรลุ 

ผลลพัธ ์ ในระดบัตวัแบบ (Model) องค์กร 

หรือพื้นที่ (3) สมรรถนะและสถานะองค์กร 

ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวตามเจตนารมณ์ 

ของ  พ.ร.บ.  จัดตั้ง  กสศ.โดยสมรรถนะ 

ภายในของ กสศ.ต้องสอดคล้องกับการมุ่งสู่ 

เปา้หมาย และสามารถจดัการกระบวนการ 

ด้วยประสิทธิภาพที่สูง

กสศ.จึงกําหนดเป้าหมายการพัฒนา 

ด้วยการวิเคราะห์ให้เห็นว่ากลุ่มประชากร 

เป้าหมายในระยะปีที่ 4 - 6 ให้ชัดเจน จน 

พบว่าควรให้ความสําคัญกับกลุ่มเด็กและ 

เยาวชน (อายุ 3 -  24 ปี) ร้อยละ 15 ซึ่ง  

ขาดแคลนทุนทรัพย์มากที่สุดของสังคมไทย  

(Bottom 15%) รวมถงึกลุม่เดก็และเยาวชน 

ผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ จํานวนรวมประมาณ 2.8  

ล้านคน จากน้ันได้ทําการวิเคราะห์ปัญหา 

จําแนกตามกลุ่มเป้าหมายสําคัญเพื่อให้ 

สามารถกาํหนดแผนใหต้อบสนองตอ่ปญัหา 

ใหญ่ที่สุดของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มได้ 

อย่างตรงจุด
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ผลกระทบเชิงบวกต่อกลุ่มเป้าหมายที่  กสศ.กําหนดเป็นเป้าหมาย

ปลายทางในการลดปัญหาความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาน้ัน เป็นผลจาก 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ จนค้นพบ 4 กลุ่มเป้าหมายเชิงกลยุทธ์  

(Quadrants) ทีส่ะทอ้นปญัหาความเหลือ่มลํา้ทางการศกึษาในประเทศไทย 

ครอบคลุมทุกช่วงวัย กสศ.ได้นําข้อค้นพบน้ีมาใช้ออกแบบภาพความ 

เปลี่ยนแปลงที่มุ่งทําให้เกิดผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน และประชาชน  

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างมีนัยสําคัญ  

โดยแต่ละกลุ่มมีข้อมูลสําคัญ ดังนี ้

1. นักเรียนยากจนและยากจนพเิศษทีอ่ยูใ่นระดบัการศกึษาภาคบงัคบั  

นับตั้งแต่การศึกษาปฐมวัย (3 - 5 ปี) จนถึงการศึกษาภาคบังคับ (อายุ 

ประมาณ 15 ปี) โจทย์สำาคัญของกลุ่มเป้าหมายนี้คือ การพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา และการป้องกันไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษา 

2. เด็กยากจนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา เด็กในวัยการศึกษา 

ภาคบงัคบัทีห่ลดุออกนอกระบบมจีำานวนคดิเปน็สดัสว่นทีส่งูถงึ 1 ใน 3 ของ 

เดก็ยากจนทัง้หมด และเปน็กลุม่ทีน่ำากลบัคนืสูร่ะบบการศกึษาไดย้ากทีส่ดุ 

3. นักเรียน นักศึกษากลุ่มยากจนและยากจนพิเศษ อายุ 15 - 24 ปี  

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ  

จำานวนราว 200,000 คน ซึ่งจะอยู่ในระบบการศึกษาอีกเพียง 1 - 3 ปี  

หลงัจากนัน้จะออกจากระบบการศกึษาเข้าสูต่ลาดแรงงาน จำานวนมากจะ 

กลายเป็นแรงงานฝีมือตำ่าและมีรายได้ตำ่าตลอดช่วงชีวิต 

4. เยาวชนอาย ุ 15 - 24 ปทีีย่ติุการศกึษา รวมถงึประชากรวยัแรงงาน  

ส่วนใหญ่จบเพียงการศึกษาภาคบังคับหรือตำ่ากว่า เยาวชนกลุ่มนี้มีจำานวน 

สะสมมากที่สุด เส้นทางในอนาคตคือ แรงงานนอกระบบไร้ฝีมือ หรือ 

มีฝีมือระดับตำ่า มีรายได้ตำ่า ขาดสวัสดิการ มีแนวโน้มที่จะตกอยู่ใน 

วงจรความยากจนข้ามช่ัวคน ปัจจุบันตลาดแรงงานไทยมีแรงงานไร้ฝีมือ 

นอกระบบมากถึงร้อยละ 60 อันเป็นสาเหตุสำาคัญที่ดึงร้ังขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ

กสศ. กําหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงจากอะไร

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567

92



93

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567



-	การเปลี่ยนแปลงต่อกลุ่มเป้าหมาย

การเปลี่ยนแปลงต่อกลุ่มเป้าหมายเป็น 

เป้าหมายที่มุ่งในข้ันผลกระทบ (Impact) ที่ 

กาํหนดข้ึนจากผลการวเิคราะหก์ลุม่ประชากร 

เป้าหมายในระยะปีที่  4  -  6  (Strategic  

Target) และปัญหาหลักที่เกิดข้ึนกับแต่ละ 

กลุ่ม สามารถสรุปเป็นผลการเปลี่ยนแปลง 

ต่อกลุ่มเป้าหมายใน 3 ด้านหลัก ดังนี้

(1) เด็ก เยาวชน และประชาชน มี 

โอกาสอยา่งเสมอภาคในการเข้าถงึ การเรียนรู้  

(Learning Access) ที่มีคุณภาพ 

(2) เด็ก เยาวชน และประชาชน มี 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome)  

ที่สูงข้ึนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการเรียนรู้ 

พัฒนาทักษะสําหรับโลกในศตวรรษที่ 21 

(3) เยาวชนและประชาชนกลุ่มที่แม้ 

ออกจากระบบการศึกษาไปแล้ว ยังสามารถ 

ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการอาชีพ 

และทักษะชีวิตที่พร้อมสําหรับโลกยุคใหม่ 

ผ่านช่องทาง  การศึกษาทางเลือก (Alter- 

native Education) ที่เหมาะสมกับความ 

สนใจของผู้เรียนภายใต้บริบทของชุมชนหรือ 

ท้องถิ่น

บทบาทของ  กสศ.ในการทําหน้าที่ 

เป็นตัวเร่งเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิง 

ระบบเพื่อนําไปสู่ผลกระทบดังกล่าว มุ่ง 

รักษาสมดุลระหว่างบทบาทของการเป็น  

“ผู้เหน่ียวนำา” ในการทําให้เกิดความร่วมมือ 

ระหว่างภาคีเครือข่าย กับหน่วยงานหลัก 

เจ้าของนโยบายสาธารณะ กับบทบาทของ 

การเป็น  “เจ้าของเร่ือง”  ที่ดําเนินการเองใน 

ภารกิจตามที่  กสศ.  ได้รับมอบหมายตาม  

พ.ร.บ. กสศ. 

ในการเหนี่ยวนําให้เกิดความร่วมมือ 

ระหว่างภาคีเครือข่าย กสศ.จะดําเนินการ 

ผ่าน  กระบวนการนโยบายสาธารณะอย่าง 

มีส่วนร่วม (Participatory Public Policy  

Process: PPP) โดยการเปลี่ยนแปลงเชิง 

ระบบมุ่งขับเคลื่อนไปสู่ เป้าประสงค์การ 

เปลี่ยนแปลงเชิงระบบและเป้าประสงค์เชิง 

ผลกระทบ 3 ประการข้างต้น

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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จากการดาํเนินงานในรอบ 3 ปทีีผ่า่นมา  

กสศ.ได้สกัดต้นทุนที่ เป็นจุดแข็งออกมา 

เป็น  จุดเน้นเพื่อ ขับเคลื่อนให้ เกิดความ 

เปลี่ยนแปลง 5 ด้าน (5 Focus Areas for  

Change)6 และขับเคลื่อนกระบวนการ 

ดํา เ นินงานด้วย  กรอบแนวคิด  “ห่วงโซ่ 

มาตรการ” (Intervention Value Chain)7  

เพื่อให้เกิดการออกแบบและใช้ประโยชน์ 

จากผลงานทัง้หมดในลกัษณะบรูณาการ โดย 

มีสาระสําคัญดังนี้

• หลักการขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

6 จากการวิเคราะห์ประสบการณ์การดําเนินภารกิจในช่วงสามปีต้น (ปีงบประมาณ 2562 - 2564)
7 ผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา Roland Berger (2021)
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ตัวแบบหน่ึงของแนวคิดในการผลักดัน 

นโยบายสาธารณะของ  กสศ.เพื่อเร่งให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ และเหน่ียวนํา 

ให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการ 

ลดความเหลื่อมลํ้าและสร้างความเสมอภาค 

ทางการศึกษา ด้วยการสร้างความเปลี่ยน- 

แปลงเชิงระบบ คือกรอบแนวคิด  “ห่วงโซ่ 

มาตรการ”  ซึ่งครอบคลุมข้ันตอนสําคัญใน 

การสร้างการเปลีย่นแปลงเชิงระบบ ประกอบ 

ด้วยข้ันตอนของการทํางานตั้งแต่การทํา 

วิจัยเพื่อศึกษาค้นหาแนวทางหรือโครงการ 

ที่ เหมาะสม การทําต้นแบบเพื่อนําร่อง 

บ่มเพาะ การขยายผลของแนวทางหรือ 

โครงการที่ประสบความสําเร็จ การนํา 

โครงการไปผลักดันเชิงนโยบาย โดยมี 

องค์ประกอบที่ เกี่ยวข้องในกระบวนการ 

ดําเนินงาน ดังภาพต่อไปนี้

• กระบวนการดาํเนินงานภายใต้กรอบแนวคิด 
”ห่วงโซ่มาตรการ” (Intervention Value Chain)

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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ข้อมูลเบ้ืองต้น: Intervention Value Chain

1 2 3 4 5 6
วจิัย

(Generate  
Intervention)

ขยายผล
(Scale &  

Accelerate)

ติดตาม 
ประเมินผล

(Monitor & 
Evaluation)

นําร่องและ
บ่มเพาะ
(Pilot &  

Incubate)

ผลักดัน 
เชิง

นโยบาย
(Policy  

Advocacy)

ดําเนิน
การตาม
นโยบาย

(Operating)

กําหนดวาระ 
ง า น วิ จั ย 
สําหรับความ 
เ ส ม อ ภ า ค 
ทางการศึกษา 
ในประเทศไทย  
แ ล ะ ก า ร 
ทํางานร่วมกับ 
ภาคีเพื่อจัดทํา 
งานวิจั ย เพื่ อ 
ล ด ค ว า ม 
เ ห ลื่ อ ม ลํ้ า 
ทางการศึกษา

ก า ร นํ า ฐ า น 
ข้อมูลทั้งของ  
ก ส ศ .  แ ล ะ 
ภ า คี ม า ใ ช้  
เ พื่ อ ติ ด ต าม 
ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
การดําเนนิงาน 
ของ กสศ.

ก า ร จั ด ส ร ร 
เ งิ น อุ ด ห นุ น 
โ ด ย ต ร ง ใ ห้  
แ ก่ นั ก เ รี ย น 
โดยผ่ านการ 
ทํ า ง า น ข อ ง 
กสศ. หรือการ 
นํ า ข้ อ เ ส น อ 
เ ชิ งน โยบาย 
ตา่งๆ ไปใช้เอง 
โดยตรง

ส นั บ ส นุ น 
นโยบายเพื่ อ 
ความเสมอ- 
ภาคทางการ 
ศึ กษา  และ 
ข ย า ย ก า ร 
ส่งสารให้กว้าง 
ขึ้น ผ่านการ 
ทํางานร่วมกับ 
ภาคีเพื่อสร้าง 
การ เปลี่ ยน- 
แปลงเชงิระบบ

ทํางานร่วมกับภาคีในการสร้าง 
แนวทางนวัตกรรมต่างๆ โดยใช้ 
กรอบการทํางานแบบมีหลักฐาน 
เ ชิงประจักษ์และธรรมาภิบาล  
และใช้ ระบบเครือข่ายในการ 
ขยายผลโครงการที่ทดลองแล้ว 
ประสบความสําเร็จ ในขณะที่ 
สนับสนุนภาคเอกชนผ่านการ 
บม่เพาะและโครงการ Accelerate

16% 14% 16% 22% 18% 13%

Medium-term
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1.1 สถานการณ์และแนวโน้ม เด็กปฐมวัยราวร้อยละ  

21 ยังไม่ได้เข้าเรียนในระดับปฐมวัย ครัวเรือนยังแบกรับ 

ค่าใช้จ่ายเข้าเรียน 6,833 บาท/คน/ปี รายได้ที่ลดลงจาก 

สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษาของ 

เด็กปฐมวัยมีแนวโน้มลดลง

โจทย์การทํางาน
มาตรการส่งเสริมการเข้าสู่ระบบการศึกษาและการ 

ได้รับการพัฒนาของเด็กปฐมวัยในครัวเรือนยากจน/ 

ยากจนพิเศษ โดยเช่ือมโยงการทำางานกับหน่วยงาน 

ต้นสังกัด โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ศพด. และ 

โรงเรียนอนุบาล

ช่วงปฐมวัยถือเป็น “หน้าต่างแห่งโอกาสของพัฒนาการ 

การเรียนรู้” เพราะเป็นช่วงเวลาที่สมองเปิดรับการเรียนรู้ 

ได้ดีที่สุด ในปี 2562 ประเทศไทยมีเด็กปฐมวัย (2 - 5 ปี)  

จํานวน 2,818,408 คน แต่เด็กในจํานวนนี้ไม่ได้เข้าเรียน 

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล จํานวน  

587,155 หรือราวหน่ึงในห้า (ร้อยละ 21)8 เพราะสาเหตุ 

ข. ข้อมูล
สถานการณ์และ
โจทย์การทํางานตาม
กลุ่มเป้าหมาย

8การสํารวจสถานการณ์เด็กและสตร ี (MICS), พ.ศ. 2562, สํานักงาน 

สถิติแห่งชาติ (สสช.) ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศ 

ไทย 

1. เด็กวยัเรียน (อาย ุ 2 - 14 ปี)

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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ส่วนหน่ึงจากอุปสรรคทางการเงิน โดย 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน 

ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย คิดเป็นจํานวน  

6,833  บาท/คน/ปี9 ขณะที่ครัวเรือนเด็ก 

ปฐมวั ยกลุ่ มยากจนมี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เฉลี่ ย  

12,824 - 16,467 บาท/คน/ป ี ทั้งนี ้ เด็กอาย ุ 

2 ปี มีค่าใช้จ่ายสูงสุด เน่ืองจากภาครัฐ 

ไม่มีเงินอุดหนุนด้านการศึกษาให ้

จากอุปสรรคในการเข้าถึงการเรียนรู้ 

ในระดบัปฐมวยั สง่ผลใหเ้ดก็ยากจนมคีวาม 

สามารถในการอ่านออกเขียนได้ เ พียง 

ร้อยละ 48.5 ขณะทีก่ลุม่ฐานะร่ํารวยสามารถ 

อ่ า น อ อ ก เ ขี ย น ไ ด้ อ ยู่ ที่ ร้ อ ย ล ะ  7 6 . 4  

นอกจากน้ียังพบว่าครอบครัวยากจนเพียง  

ร้อยละ 14.2 เท่าน้ันที่มีหนังสือสําหรับเด็ก 

อย่างน้อย 3 เล่ม10 

9 โครงการพฒันารูปแบบการคดักรองและการจดัสรรงบประมาณรายบคุคลกลุม่เดก็ปฐมวยัดอ้ยโอกาสในระบบ 

การศกึษาและเดก็ดอ้ยโอกาสนอกระบบการศกึษา, พ.ศ. 2563, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และกองทนุเพือ่ความ 

เสมอภาคทางการศึกษา 
10 การสาํรวจสถานการณเ์ดก็และสตร ี (MICS), พ.ศ. 2562, สาํนกังานสถติแิหง่ชาต ิ (สสช.) ร่วมมอืกบัองคก์าร 

ยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย 

ช่วงปฐมวยัถือเป็น
หน้าต่างแห่งโอกาส 
ของพัฒนาการ 
การเรียนรู้ 
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1.2 สถานการณ์และแนวโน้ม สถาน- 

การณ์โควิด-19 ส่งผลให้จำานวนนักเรียน 

ยากจนสูงข้ึน และเพิ่มความเสี่ยงในการ 

หลุดออกจากระบบการศึกษาของนักเรียน 

ก่อนสำาเร็จการศึกษาภาคบังคับ

โจทย์การทาํงาน
ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดสถาน- 

ศึกษาภาคบังคับทั่วประเทศเพื่อพัฒนาระบบ 

และมาตรการป้องกันการหลุดจากระบบ 

การศึกษาภาคบังคับโดยเฉพาะในช่วงช้ัน 

รอยต่อ (อ.3, ป.6, ม.3)

อัตราการหลุดออกจากระบบการศึกษา 

ของนักเ รียนกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มสูง ข้ึน  

ปจัจบุนัยงัพบการหายไปของนักเรียนอนัเนือ่ง 

มาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม  

ทําให้มีนักเรียนออกกลางคันและไม่เรียนต่อ 

จนในระดับการศกึษาขัน้พื้นฐานของนกัเรยีน 

ยังคงเพิ่มสูง ข้ึนเป็นเท่าตัว โดยเฉพาะ 

นักเรียนด้อยโอกาส 

สถานการณ์โควิด-19  ระลอกใหม่ที่ 

สง่ผลตอ่ประชาชนกลุม่ทีม่รีายไดน้้อย ทาํให้ 

เกิดภาวะยากจนฉับพลันมากข้ึนราวร้อยละ  

10 และคาดการณ์ว่านักเรียนยากจนพิเศษ  

ในภาคเรียนที่ 2/2564 และ 1/2565 จะมี 

แนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน จํานวน 291,234 คน11  

กลุ่มที่ เฝ้าจับตาคือ เด็กในวัยเรียนกลุ่ม 

ช่วงช้ันรอยต่อทางการศึกษามีความเสี่ยง 

หลุดออกจากระบบการศึกษามากข้ึนในปี 

การศึกษา 2564 - 2565 โดยเฉพาะนักเรียน 

ทุนเสมอภาคในช่วงช้ันรอยต่อ สังกัด สพฐ.  

อปท. และ  บช.ตชด.ที่  กสศ.ช่วยเหลือ 

ทั้งหมด  294,454  คน พบว่า ศึกษาต่อ 

จํานวน 242,081 คน (ร้อยละ 82.21) และ 

ไม่พบรายช่ือเข้าศึกษาต่อ  43,060 คน  

(ร้อยละ 14.6) 

11 ผลการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ จากการสมัครคัดกรอง รอบที่ 1 วันที ่ 23 กรกฎาคม 2564 
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สถานการณ์และแนวโน้ม สถานการณ์ 

โควิด-19 ส่งผลให้จำานวนนักเรียนยากจน 

สูงขึ้น และเพิ่มโอกาสในการออกจากระบบ 

การศึกษาหลังสำาเร็จการศึกษาภาคบังคับ 

เพื่อประกอบอาชีพและหาเลี้ยงครอบครัว

โจทย์การทาํงาน
ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดสถาน- 

ศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในและนอกระบบทั่ว 

ประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ที่มีความยืดหยุ่น (Flexible Learning) เพื่อ 

ให้เยาวชนมีโอกาสทางการศึกษาและการ 

ประกอบอาชีพควบคู่กันไป รวมทั้งร่วมกัน 

ทดลองตน้แบบระบบการศกึษาทางเลอืกใหม ่ 

(Alternative Education)  ให้แก่กลุ่ม 

เป้าหมายดังกล่าว

เยาวชนฐานะยากจนยังขาดโอกาส 

ศึกษาต่อในระดับที่สู ง ข้ึน  นักเ รียนใน 

ครัวเรือนยากจนมีโอกาสศึกษาต่อในระดับ  

ม.ปลายเพียงร้อยละ  53 ขณะเดียวกัน 

นักเรียนยากจนพิเศษสามารถเข้าถึงการ 

ศึกษาระดับอุดมศึกษาได้เพียงร้อยละ 10  

เท่านั้น นับว่ามีสัดส่วนใกล้เคียงกับผล 

การประเมินของ OECD (ร้อยละ 13) ที่เป็น  

“นักเรียนช้างเผือก”12

ข้อมูลจากผลการศึกษาของ OECD ที่ 

ได้สํารวจเด็กช้างเผือกกลุ่มที่มีฐานะยากจน 

กลุ่มล่างสุดร้อยละ 25 ของประเทศ แต่ 

สามารถทําคะแนนสอบ PISA ได้อยู่ในกลุ่ม 

ที่ได้คะแนนสูงสุด 25 ของประเทศ ซึ่งมีอยู่ 

ประมาณร้อยละ 13 คิดเป็นสัดส่วนนักเรียน 

ช้างเผือกที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ซึ่งอยู่ 

ที่ร้อยละ 11 พบว่า นักเรียนกลุ่มช้างเผือก 

ของไทยร้อยละ  81.49  มีความคาดหวัง 

ต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือ 

การศึกษาที่สู งกว่ามัธยมปลาย ดังนั้น 

หากไม่มีการวางแผนให้เกิดมาตรการส่งต่อ 

เพื่อสร้างโอกาสในการศึกษาหรือการพัฒนา 

ทักษะที่ สู ง ข้ึนในระยาว  ย่อมเป็นการ 

สูญเสียทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไป 

อย่างน่าเสียดาย

2. เยาวชนในระบบการศึกษาสูงกวา่การศึกษาภาคบังคบั

12 ดร.ภูมิศรัณย ์ ทองเลี่ยมนาค, PISA, 2018, สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

101

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567



 3.1 สถานการณแ์ละแนวโนม้ นักเรียน 

ในโรงเรียนชนบทมีผลการเรียนรู้ช้ากว่า 

นักเรียนในโรงเรียนเขตเมืองถึง 2 ปีการ 

ศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียนห่างไกล  

ขาดโอกาส 

โจทย์การทํางาน
ทำาอย่างไรจึงจะลดความต่างคุณภาพ 

ของสถานศกึษาทีส่ง่ผลตอ่คณุภาพของผูเ้รียน 

ความแตกตา่งของผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ 

ระหว่างนักเรียนในโรงเรียนชนบทและเขต 

เมือง พบว่า นักเรียนในชนบทมีความรู้ 

ตามหลังนักเรียนในเมืองถึง 2 ปีการศึกษา12  

และยงัมแีนวโน้มทีจ่ะหา่งมากข้ึน นอกจากนี ้ 

ในภาพรวมของคุณภาพการศึกษาของ 

ประเทศ พบว่าผลประเมินด้านการอ่านของ 

เด็กไทยยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

คุณภาพโรงเ รียนในประเทศไทยที่

มีความแตกต่างกัน โดยเป็นผลมาจาก 

องค์ประกอบที่จําเป็นต้องเร่งแก้ไขต่อไปน้ี  

(1) การได้รับงบประมาณหรือทรัพยากรเพื่อ 

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนของภาครัฐที่ไม่ได้ 

คํานึงถึงบริบทของการพัฒนาที่แท้จ ริง  

(2) กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูและ 

บุคลากรทางการศึกษายังขาดทักษะการคิด 

ขั้นสูง (Active Learning) แม้ว่าจะมีการ 

เข้าถึงการศึกษาในระบบโรงเรียนแล้วก็ยัง 

ไม่สามารถรับการพัฒนาได้ตามที่ควรจะเป็น 

คงอยูจ่นจบการศกึษา และ (3) บทบาทของ 

ผู้บริหารยังขาดความเป็นผู้นําทางวิชาการ  

ขาดการบริหารโดยใช้ข้อมลูเพือ่การตดัสนิใจ  

และการบริหารงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากน้ีปัญหาเชิงระบบและการ 

จัดการศึกษาที่ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 ยังส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิและ 

3. คุณภาพการจัดการศึกษา และครู

12 สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล หรือ PISA ปี 2012, 2015, 2018 ประเมินโดย OECD
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คุณภาพของผู้เรียน จึงจําเป็นต้องได้รับการ 

แก้ไขและยกระดับในเ ร่ือง สําคัญ  ได้แก่   

(1) เน้ือหา หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอน 

ไม่สอดคล้องกับทักษะที่จําเป็นต่อการประกอบ 

อาชีพ (2) การประกันคุณภาพทั้งระบบภายใน 

และภายนอกยังไม่มีประสิทธิภาพ (3) ระบบ 

การบูรณาการเรียนรู้กับการทํางาน  (Work  

Integrated Learning) มีปัญหาในเชิงคุณภาพ 

และประสิทธิภาพ

3.2 สถานการณแ์ละแนวโน้ม ผลผลติทาง 

การศึกษาขาดทักษะที่จำาเป็นสูงในโลกของงาน 

โจทย์การทาํงาน 

ทิศทางการจัดการศึกษาอย่างไรที่ตอบ 

โจทย์โลกของงานในเทคโนโลยีการผลิตยุค 4.0 

ผลผลิตจากระบบการศึกษากระทบต่อ 

ระบบเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จากปัญหาการ 

ขาดบุคลากรที่มีทักษะและสมรรถนะที่ตรงตาม 

ความต้องการของโลกการทํางาน และการ 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขับเคลื่อน 

ประเทศไทย 4.0 โดยเฉพาะบุคลากรระดับ 

สายอาชีพช้ันสูง ซึ่งเป็นแรงงานสําคัญที่จะ 

ส่งผลเชิงบวกต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

มากกว่าแรงงานในระดับการศึกษาอื่นๆ โดย 

มีความต้องการจ้างงานเฉพาะในเขตพัฒนา 

เศรษฐกจิพเิศษตะวันออกจํานวนเพิม่ถงึ 83,183  

คน ในขณะที่ผู้จบการศึกษายังมีปัญหาทั้งเชิง 

ปริมาณและคุณภาพ รวมถึงโจทย์ทิศทางการ 

ผลิตกำาลังคนเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ 

ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยีและ 

สร้างงานใหม่ โลกของการเรียนรู้ในอนาคต  

เช่น หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพจะมีส่วนช่วย 
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3.3  สถานการณ์และแนวโน้ม การ 

เ รียน รู้ถดถอย  ( Learn ing Loss )  จาก 

สถานการณ์โควิด-19 

โจทย์การทาํงาน 

มาตรการจดัการเรียนรู้หลงัสถานการณ ์

โควิด-19 (post COVID-19) ควรมีแนวทาง 

อย่างไรเพื่อลดช่องว่างการเรียนรู้ที่หายไป  

และโอกาสทางเทคโนโลยี 

ตั้งแต่ปี  2563  -  2564 สถานการณ์ 

โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลกในทุก 

มิติ โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ทําให้นกัเรยีน 

เกดิภาวะการเรียนรู้ทีถ่ดถอย ไมส่ามารถรับ 

การศึกษาได้อย่างเป็นปกติ สําหรับประเทศ 

ที่ยังคงมีปัญหาการเรียนรู้ที่ตกตํ่าลงแล้ว  

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดข้ึน 

ทั้งทางตรงและทางอ้อมทําให้การเรียนรู้ของ 

นักเรียนหยุดชะงัก โรงเรียนหรือสถานศกึษา 

ไม่สามารถจัดการศึกษาในรูปแบบเดิมที่เป็น 

ความเช่ียวชาญของครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาได้อีกต่อไป การจัดการเรียนการสอน 

หรือแม้แต่การบริหารจัดการโรงเรียนจึงเกิด 

การเปลีย่นแปลงและมคีวามทา้ทายตอ่ระบบ 

การศึกษาของประเทศ

ผลการวิเคราะห์ในรายงานโครงการ 

สํารวจสถานะความพร้อมในการเข้าสู่ระบบ 

การศกึษาของเดก็ปฐมวยัสําหรบัประเทศไทย  

ระยะที่  4 (ปี  2564) บ่งบอกว่า เด็กใน 

ช่วงอนุบาล  3 มีภาวะถดถอยเน่ืองจาก 

สถานการณ์โควิด-19 อย่างรุนแรง กล่าว 

คอื การปิดเรยีนเป็นเวลานานทําให้เกดิภาวะ 

ความ รู้ถดถอยทั้ ง ในด้ านคณิตศาสตร์ 

และความจําใช้งาน (เป็นส่วนหน่ึงของ Exe- 

cutive Function หรือ EF) กว่าร้อยละ 90 

ของความรู้ที่ควรจะได้รับ ยกตัวอย่างเช่น  

การปิดเรียนเป็นเวลานานกว่า  5 เดือน  

ส่งผลให้เกิดความรู้ถดถอยอย่างน้อย 4.5  

เดือน (ของการไปโรงเรียน) ภาวะถดถอยน้ี 

เป็นผลมาจากการเปรียบเทียบความพร้อม 

ของเด็กปฐมวัยที่มีระยะเวลาในการไป 

โรงเรียนที่แตกต่างกันเน่ืองจากบางจังหวัด  

(4 จาก 25 จังหวัด) ถูกล็อกดาวน์ในช่วง 

เดือนมกราคม 256414 

14 รายงานโครงการสํารวจสถานะความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยสําหรับประเทศไทย  

ระยะที่ 4 ประเมินจากเด็กปฐมวัยใน 25 จังหวัดทั่วประเทศ, 2564, รศ. ดร.วีระชาติ กิเลนทอง หัวหน้า 

คณะวิจัย และคณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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4.1 สถานการณ์และแนวโน้ม เยาวชน 

นอกระบบไม่มีงานทำาสูงถึง 1.3 ล้าน 

โจทย์การทาํงาน
มาตรการเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน 

ดอ้ยโอกาส หรืออยูน่อกระบบการศกึษาใหม้ ี

โอกาสพฒันาศกัยภาพและทกัษะชีวติทีพ่ร้อม 

สำาหรับโลกยุคใหม่ได้อย่างไร

จากการวิเคราะห์ของสถาบันวิจัยเพื่อ 

การพฒันาประเทศไทย พบวา่ ประเทศไทย 

กําลังเผชิญปัญหาเยาวชนอายุ 15 - 24 ปี ที ่

ไม่อยู่ในระบบการศึกษา การจ้างงาน และ 

การฝึกอบรม หรือกลุ่ม NEET (Youth Not  

in Education, Employment, or Train- 

i ng )  โดยในปี  2 562  กลุ่ ม  NEE T  ใน 

ประเทศไทยมีจํานวนมากถึง 1.3 ล้านคน  

คิดเป็นร้อยละ 14 ของเยาวชนไทย และ 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ต่อปี สวนทางกับจํานวน 

เยาวชนไทยที่ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 1.2 ใน 

ทศวรรษที่ผ่านมา โดยร้อยละ 65 ของกลุ่ม  

NEET เป็นเพศหญิง และปัญหาการตั้งครรภ์ 

ในวัยเรียนเป็นสาเหตุสําคัญ ซึ่งจากสถิติ 

พบว่า ร้อยละ  8  ของกลุ่ม  NEET คือ 

เพศหญิงทํางานบ้าน กว่าคร่ึงมีสถานภาพ 

สมรสและสําเร็จการศึกษาเพียงระดับมัธยม 

 ดร.นิโคลัส เบอร์เนตต์ นักเศรษฐ- 

ศาสตร์การศึกษา อดีตผู้บริหารระดับสูง 

ของยูเนสโกและธนาคารโลก ประมาณการ 

ไว้ว่า ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการ 

ศึกษาจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ 

และสังคมให้กับประเทศไทยเป็นมูลค่าสูงถึง  

330,000 ล้านบาททุกปี คิดเป็นร้อยละ 3  

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี)  

ซึ่ ง เท่ ากับค่ า เฉลี่ ยของการ เติบ โตทาง 

เศรษฐกิจของไทยตลอดทศวรรษที่ผ่านมา  

แม้ว่าระบบการศึกษาของไทยจะลงทุนสูง  

แต่สถานการณ์ของเด็กและเยาวชนนอก 

ระบบการศึกษาของไทยยังคงมีแนวโน้ม 

แย่ลงในทุกพื้นที่ของประเทศซึ่งสร้างความ 

เสยีหายแกโ่อกาสในการพฒันาเศรษฐกจิของ 

ประเทศไทยใหอ้อกจากกบัดกัประเทศรายได ้

ปานกลาง (Middle Income Trap)

4. แรงงานนอกระบบ

105

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567



	4 . 2  สถ านก า ร ณ์ แ ล ะ แน ว โ น้ ม  

คุณภาพของประชากรวัยแรงงานส่วนใหญ่ 

เป็นแรงงานนอกระบบที่ทำางานลักษณะ 

กึ่ ง ฝีมือหรือไ ร้ ฝีมือต้องเผชิญกับความ 

ไม่มั่นคงทางรายได้ 

โจทย์การทาํงาน 

แนวทางการยกระดับทักษะอาชีพ (Up 

Skill & Reskill) เพื่อตอบโจทย์การขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน

ประชากรวัยแรงงานมีวุฒิการศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตํ่ากว่าจํานวน  

มากกว่า 16.1 ล้านคน แม้แนวโน้มจะดีข้ึน 

บ้างในกลุ่มประชากรรุ่นใหม่ โดยส่วนใหญ่ 

เป็นแรงงานนอกระบบที่ทํางานลักษณะกึ่ง 

ฝีมือหรือไร้ฝีมือต้องเผชิญกับความไม่มั่นคง 

ทางรายได้และขาดการคุ้มครองทางสังคม 

กําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเทคโนโลยี 

การผลิตยุค 3.0 ไปสู่ยุค 4.0 (Disruption)  

และกําลังเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ส่ง 

ผลกระทบตอ่ประชากรวยัแรงงานอยา่งรุนแรง 

จากการวิ เคราะห์ของธนาคารแห่ง 

ประเทศไทย พบว่า ผลิตภาพโดยรวม 

ของไทยตํ่าและไม่เพิ่มข้ึนในช่วงที่ผ่านมา  

รายงานของ World Economic Forum ปี  

2560 ระบุว่า ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนโดย 

มีสัดส่วนการจ้างงานทักษะสูงเพียงร้อยละ  

14 (อันดับที่ 93) ของกําลังแรงงาน จึงยัง 

เป็นแรงงานไร้ฝีมือและฝีมือต่ํา มีแนวโน้ม 

ที่จะตกอยู่ในวงจรความยากจนข้ามช่ัวคน  

และเปน็สาเหตสุาํคญัทีด่งึร้ังขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ 

การยกระดับทักษะอาชีพ (Upskill &  

Reskill) เพ่ือตอบโจทย์การขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

และตลาดแรงงานเป็นกระบวนการที่สําคัญ  

แต่ไทยยังมีปัญหาเชิงระบบและการจัดการที่ 

ขาดประสทิธภิาพ การจดัสรรทรัพยากรและ 

รูปแบบการพัฒนาทักษะอาชีพยังมีจํากัด 

ที่ เ น้นทักษะพื้นฐานและงานฝีมือ และ 

หลกัสตูรอาชีพในปจัจบุนัขาดความสอดคลอ้ง 

และการเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ชุมชนและตลาดแรงงานที่แท้จริง

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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