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ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานกรรมการบริหาร

การพัฒนาประเทศต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาคน และ 

หัวใจสำาคัญของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพคือ ประชาชน 

ต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

ด้วยเหตุนี้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการ 

ศึกษา (กสศ.) จึงถือกำาเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2561 ในฐานะ 

กลไกสนับสนุนให้คนไทยมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง 

มีคุณภาพและทั่วถึง เพื่อตัดวงจร  “ความยากจนข้าม 

ชั่วคน”ซึ่งเป็นสาเหตุสำาคัญของความเหลื่อมลำ้าที่นำาไปสู่ 

อุปสรรคสำาคัญในการพัฒนาสังคม

กสศ.เป็นองค์กรขนาดเล็กและมีทรัพยากรจำากัด  

ในขณะที่ต้องทำางานในประเด็นใหญ่และสลับซับซ้อน  

ดังนั้น การกำาหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ที่เหมาะสมและ 

คมชัดเพื่อนำาไปสู่การสร้างผลกระทบในระดับประเทศ 

จึงเป็นองค์ประกอบสำาคัญอย่างยิ่ง

3 ปีแรกของการก่อตั้ง (2561 - 2564) กสศ.ได้ 

สะสมผลงานไว้ไม่น้อย เช่น การสร้างเครือข่ายพันธมิตร  

การจุดประกายให้สังคมรับรู้และสนใจต่อปัญหาความ 

เหลื่อมลำ้าทางการศึกษา การสร้างเครื่องมือเพื่อสนับสนุน 

ให้เกิดการขับเคลื่อนงาน อย่างเช่น ตัวแบบสำาหรับ 

การพัฒนาเชิงระบบงานในด้านต่างๆ รวมทั้งการสะสม 

ประสบการณ์ข้อมูลและความรู้ ฯลฯ ทั้งหมดนี้คือ  “ทุน”  

ที่ จะต้องนำ ามากลั่ น เพื่ อสร้ างสรรค์คุณค่ า  ( va lue  

creation) ที่องค์กรจะส่งมอบให้แก่สังคมในแต่ละช่วง 

เวลา 

การจัดทำาแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปีข้างหน้า (2565 - 

 2567) ฉบับนี้จึงมีความสำาคัญในทุกขั้นตอน นับตั้งแต่ 

กระบวนการจัดทำาแผน  ที่ต้องอาศัยสติและปัญญา 

ร่วมกันจนได้แผนที่เห็นชอบจากทุกฝ่าย และหลังจากนี้ 

จะต้องถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติ ในฐานะเครื่องมือกำากับ 

ทิศทางขององค์กร และหลอมรวมทุกองคาพยพให้ทำางาน 

สอดประสานกันอย่างมีพลัง

ในช่ วง เวลา  3  ปีจากนี้  การพัฒนานโยบาย 

สาธารณะและสร้างผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลง 

เชิงระบบ  (systems change)  ผ่านกระบวนการที่มี 

กรอบแนวคิดที่ชัดเจน จะเป็นจุดเน้นหลักของ กสศ.เพื่อให ้

ความใฝ่ฝันที่เราทุกคนอยากเห็น นั่นคือ “เด็ก เยาวชน  

และคนไทยทุกคน จะมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

โดยไม่มีใครตกหล่น” เกิดเป็นจริง 
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พ.ร.บ. กสศ. มาตรา  5 กำาหนดวัตถุประสงค์ 

เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมาตรา 3  

ให้ความหมายของ  “ความเสมอภาคทางการศึกษา”  

คือ ให้ประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับและเข้าถึงการศึกษา 

และพัฒนาอย่าง เสมอภาคและทั่ วถึ ง  และ  “ความ 

เหลื่อมลํ้าทางการศึกษา” คือ ความไม่เท่าเทียมกันทาง 

การศึกษา ที่ครอบคลุมถึงคุณภาพหรือมาตรฐานของ 

สถานศึกษา คุณภาพหรือประสิทธิภาพครู ฐานะทาง 

เศรษฐกิจหรือสังคม 

ภารกิจข้างต้นครอบคลุมโจทย์ความเหล่ือมลำ้าระดับ 

ประเทศ ในการแก้ไขปัญหาขนาดใหญ่ ซับซ้อนสั่งสม 

มาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อ 

การปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ผู้ยกร่าง  พ.ร.บ.  กสศ. 

ประเมินเบื้องต้นว่า การสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่าง 

ทั่วถึงประชากรกลุ่มเป้าหมายรวมมากกว่า  4 ล้านคน  

เฉพาะความเหลื่อมลำ้าทางเศรษฐกิจนั้น จำาเป็นต้องใช้ 

งบประมาณถึงร้อยละ 5 ของงบประมาณด้านการศึกษา  

หรือประมาณ  25 ,000 ล้านบาทต่อปี  ขณะที่  กสศ. 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงร้อยละ  0.67  ของ 

รายจ่ายด้านการศึกษา (รวมของทุกภาคส่วน) หรือร้อยละ  

1.07  ของงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ  (ข้อมูล 

ปีงบประมาณ 2563)

ในระยะ 3 ปีแรก (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)  

กสศ.ได้จัดงบประมาณส่วนใหญ่ในการช่วยเหลือกลุ่ม 

เป้าหมายผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ราวร้อยละ 20 - 25 ของ 

จำานวนกลุ่มเป้าหมายรวม โดยส่วนใหญ่จัดเป็นการแก้ไข 

ปัญหาความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษาอันเนื่องมาจากปัญหา 

เศรษฐกิจของครัวเรือนเท่านั้น ขณะที่  การแก้ไขปัญหา 

ความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา นอกเหนือจากการอุดหนุน 

ทางการเงินโดยตรงอย่างเพียงพอแล้ว ยังจําเป็นต้อง 

มุ่งปรับปรุงจุดอ่อนของระบบการศึกษาร่วมไปกับลดปัญหา 

ที่มีสาเหตุทางสังคม อาทิ ด้านสุขภาพ ด้านครอบครัว  

อุปสรรคทางกฎหมาย วัฒนธรรม รวมถึงปัญหาเฉพาะ 

ท้องถิ่นด้วย

การดำาเนินภารกิจระดับชาติให้ประสบผลสำาเร็จ 

ด้วยข้อจำากัด ทั้งด้านงบประมาณและการเป็นหน่วยงาน 

ขนาดเล็ก ไม่มีอำานาจหน้าที่ด้านนโยบาย จึงเป็นโจทย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ท้าทาย คณะกรรมการบริหาร  จึงเห็นควร 

ให้  กสศ.ถือบทบาทเป็น  “ผู้ เหนี่ยวนํา”  เพราะการแก้ไข 

สารผู้จัดการ
และรองผู้จัดการ
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นพ.สุภกร บัวสาย 

ผู้จัดการ

ดร.ไกรยส  ภัทราวาท 

รองผู้จัดการ

ปัญหาจำาเป็นต้องระดมความร่วมมือจากหน่วยงานหลัก  

(กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงต่างๆ  และหน่วยนโยบาย 

ท่ีเ ก่ียวข้อง) ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  โดย 

ตั้งต้นด้วยการกำาหนดกลยุทธ์ในลักษณะ “คานงัด” หรือ  

“ตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงระบบ” และกำาหนดเป้าหมาย  

“ผลงานที่มีศักยภาพที่สำาเร็จได้จริง” รวมถึงชุดตัวชี้วัดผล 

ที่เหมาะสม

ในระยะ 3 ปีที่สอง (ปีงบประมาณ 2565 - 2567)  

จึงเป็นโอกาสเหมาะสมที่  กสศ.จะทบทวนแผนกลยุทธ์  

รวมถึงความพร้อมที่จะร่วมรับมือกับการระบาดของ 

โควิด-19  ที่ส่งผลต่อปัญหาความเหลื่อมลำ้าทางการ 

ศึกษา โดย  กสศ.ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำาเนินภารกิจด้วย 

ความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ยกระดับสมรรถนะด้านการ 

บริหารจัดการให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามเสียงสะท้อนและ 

คำาแนะนำาจากทุกฝ่าย 

ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา คณะ 

อนุกรรมการ  ภาคี เครือข่ าย  และบุคลากรทุกท่าน  

ท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำาแผนกลยุทธ์สำาหรับ 

ปีงบประมาณ 2565 - 2567 ฉบับนี้ 
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คณะกรรมการบริหารกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ประธานกรรมการ 

ศ.สมพงษ์ จิตระดับ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาคประชาสังคม

นายชาล ีจันทนยิ่งยง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาคเอกชน

น.ส.วลัยรัตน์ ศรีอรุณ

รองประธานกรรมการ 

รศ.ปัทมาวด ีโพชนุกูล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาควิชาการ

ผศ.ปารีณา ศรีวนิชย์ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาควิชาการด้านกฎหมาย

รศ.ดารณ ีอุทัยรัตนกิจ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาคประชาสังคม 

นายภัทระ คําพิทักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาคเอกชน 
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กรรมการ
โดยตําแหน่ง 

นายสุภัทร จําปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

น.ส.สราญภัทร อนุมัติราชกิจ

อธิบดีกรมส่งเสริมและ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

นางจตุพร โรจนพานิช

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

นายอัมพร พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท

อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร

ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 

นพ.เกียรติภูม ิวงศ์รจิต

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

นายประยูร รัตนเสนีย์

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

นายสุภกร บัวสาย

รักษาการผู้จัดการ กสศ. 
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ที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการ 

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร 

ศ.วิจารณ์ พานิช  

ศาสตราจารย์ภิชานไกรฤทธิ ์ 

บุณยเกียรติ 

นายกําพล ศรธนะรัตน ์

ศ.นักสิทธ ์คูวัฒนาชัย 

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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1. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวัย - ภาคบังคับ)

(1) นายกฤษณพงศ์ กีรติกร  ที่ปรึกษา

(2) นายสมหมาย ปาริจฉัตต์   ที่ปรึกษา

(3)  นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ   ประธานอนุกรรมการ

(4) นายชาลี จันทนยิ่งยง  อนุกรรมการ

(5) รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ  อนุกรรมการ

(6) นายวิโรจน์ โชควิวัฒน  อนุกรรมการ

(7) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือผู้แทน  อนุกรรมการ

(8) อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือผู้แทน   อนุกรรมการ

(9) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน  อนุกรรมการ

(10) ผู้จัดการ กสศ. หรือผู้แทน  อนุกรรมการและเลขานุการ

2. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูสําหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

(1) ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช  ที่ปรึกษา

(2) นายกฤษณพงศ์ กีรติกร  ที่ปรึกษา

(3) ศาสตราจารย์กิตติคุณสุกัญญา สุดบรรทัด  ที่ปรึกษา

(4) รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ  ประธานอนุกรรมการ

(5) รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี โพชนุกูล  อนุกรรมการ

(6) นายนพพร สุวรรณรุจิ  อนุกรรมการ

(7) นายศุภโชค ปิยะสันติ์  อนุกรรมการ

(8) นายสุเทพ เท่งประกิจ   อนุกรรมการ

(9) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน   อนุกรรมการ

(10) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  อนุกรรมการ

  และนวัตกรรม หรือผู้แทน

(11) ผู้จัดการ กสศ. หรือผู้แทน   อนุกรรมการและเลขานุการ

3. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ

(1) นายยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์  ที่ปรึกษา

(2) ศาสตราจารย์นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย  ประธานอนุกรรมการ

(3) ศาสตราจารย์สมพงษ์ จิตระดับ  อนุกรรมการ

(4) นายนพพร สุวรรณรุจิ  อนุกรรมการ

(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานเพชร ชินินทร  อนุกรรมการ

(6) นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา   อนุกรรมการ

(7) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน  อนุกรรมการ

(8) ผู้อำานวยการสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  อนุกรรมการ

  วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ หรือผู้แทน 

(9) ผู้จัดการ กสศ. หรือผู้แทน  อนุกรรมการและเลขานุการ

คําส่ังคณะกรรมการบริหารกองทุน 
เพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษาที่ 9/2564
เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกํากับทิศทางเชิงกลยุทธ์ รวม 6 คณะ
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4. คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ

(1)  คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  ที่ปรึกษา

(2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลขา ปิยะอัจฉริยะ  ที่ปรึกษา

(3)  นางสาวเจือจันทร์ จงสถิตอยู่  ที่ปรึกษา 

(4) นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร   ที่ปรึกษา 

(5) ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช  ประธานอนุกรรมการ

(6)  รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ  อนุกรรมการ

(7) นายกำาพล ศรธนะรัตน์   อนุกรรมการ

(8) รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี โพชนุกูล  อนุกรรมการ

(9) รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์   อนุกรรมการ

(10) นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ  อนุกรรมการ

(11) นางสาวรุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์   อนุกรรมการ

(12) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   อนุกรรมการ

  หรือผู้แทน 

(13) ผู้จัดการ กสศ. หรือผู้แทน  อนุกรรมการและเลขานุการ

5. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและประชากรวัยแรงงานนอกระบบ

(1) นายกฤษณพงศ์ กีรติกร  ที่ปรึกษา

(2) นายสมชัย จิตสุชน  ที่ปรึกษา

(3) ศาสตราจารย์สมพงษ์ จิตระดับ  ประธานอนุกรรมการ

(4) นายภัทระ คำาพิทักษ์  อนุกรรมการ

(5) รองศาสตราจารย์ลือชัย ศรีเงินยวง  อนุกรรมการ

(6) รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย  อนุกรรมการ

(7) นายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ์  อนุกรรมการ

(8) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน  อนุกรรมการ

(9) อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือผู้แทน  อนุกรรมการ

(10) อธิบดกีรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ หรือผูแ้ทน  อนุกรรมการ

(11) อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้แทน  อนุกรรมการ

(12) ผู้จัดการ กสศ. หรือผู้แทน  อนุกรรมการและเลขานุการ

6. คณะอนุกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมลํ้า

องค์ประกอบ 

(1) นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ   ที่ปรึกษา 

(2) นายกฤษณพงศ์ กีรติกร   ประธานอนุกรรมการ

(3) ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย  รองประธานอนุกรรมการ

(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปารีณา ศรีวนิชย์   อนุกรรมการ

(5) นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ   อนุกรรมการ

(6) นายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์  อนุกรรมการ

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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(7) นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ   อนุกรรมการ

(8) รองศาสตราจารย์ ซุกรี หะยีสาแม   อนุกรรมการ

(9) รองศาสตราจารย์ จุรี วิจิตรวาทการ   อนุกรรมการ

(10) รองผู้จัดการ กสศ.   อนุกรรมการ  

  หรือผู้ช่วยผู้จัดการ กสศ.ที่ได้รับมอบหมาย    

(11) ผู้จัดการ กสศ. หรือผู้แทน   อนุกรรมการและเลขานุการ

คําส่ังคณะกรรมการบริหารกองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษาที ่ 10/2564
เร่ืองแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกํากับทิศทางสถาบันวจิัยเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา

(1) นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์  ที่ปรึกษา

(2) รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์    ที่ปรึกษา

(3) นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ที่ปรึกษา

(4) ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช  ประธานอนุกรรมการ

(5) นายกฤษณพงศ์ กีรติกร  อนุกรรมการ

(6) คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  อนุกรรมการ

(7) รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี โพชนุกูล  อนุกรรมการ

(8) รองศาสตราจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ  อนุกรรมการ

(9) ผู้จัดการ กสศ. หรือผู้แทน  เลขานุการ
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นิยามศัพท์

ความเสมอภาคทางการศึกษา

ความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาภาคบังคับ

การศึกษาในระบบ

การศึกษานอกระบบ

การที่ประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับและเข้าถึงการศึกษาและ 

การพัฒนาที่ มี คุณภาพอย่ าง เสมอภาคและทั่ วถึ ง  โดยให้ 

ความช่วยเหลือผู้ ขาดแคลนทุนทรัพย์  ลดความเหลื่ อมลำ้ า 

ทางการศึกษา  รวมทั้ ง เสริมสร้ างและพัฒนาคุณภาพและ 

ประสิทธิภาพครู (พ.ร.บ. กสศ. มาตรา 3)

ความไม่เท่าเทียมของการได้รับสิทธิและโอกาสในการเข้าถึง 

การศึกษาที่มีคุณภาพ คุณภาพหรือประสิทธิภาพของครู หรือ 

ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม (พ.ร.บ. กสศ. มาตรา 3)

การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ  

ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยม 

ศึกษา (กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการ 

ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546)

การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ร.บ.การศึกษา 

ภาคบังคับ พ.ศ.2545 มาตรา 4)

การศึกษาที่กำาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร  

ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไข 

ของการสำาเร็จการศึกษาที่แน่นอน (พ.ร.บ.  การศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542) โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำาคัญ 

การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำาหนดจุดมุ่งหมาย  

รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัด 

และประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำาคัญของการสำาเร็จการศึกษา  

โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับ 

สภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม  (พ.ร.บ.  

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) 
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นิยามศัพท์

การศึกษาตามอัธยาศัย

การศึกษาทางเลือก

(Alternative Education)

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การศึกษาสายสามัญ

การศึกษาสายอาชีพ

คณะกรรมการ

การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ  

ศักยภาพ  ความพร้อม  และโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล  

ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่นๆ 

(พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) 

การศึกษาที่ เน้นการพัฒนาความเป็นมนุษย์ของผู้ เรียน 

ไปพร้ อมกับพัฒนาการ เ รี ยนรู้ ของชุมชนและสั งคม  เป็ น 

ทางเลือกหนึ่งในการจัดการศึกษาสำาหรับบุคคล ครอบครัว องค์กร  

ชุมชน สถาบันทางสังคม ภายใต้ปรัชญาการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 

เกิดความสุข เข้าใจธรรมชาติ และตอบสนองความต้องการของ 

ผู้ เรียนด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้กับเนื้อหาสาระ 

ของสิ่งที่ เรียนรู้ เข้าด้วยกันอย่างเป็นองค์รวม มีลักษณะนำาไป 

สู่การปฏิบัติและสัมพันธ์กับชีวิตจริง 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล  

อันเป็นผลมาจากการได้รับความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ 

จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นได้ 

ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย (ร่าง  พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต  

พ.ศ. .... มาตรา 4) 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการ 

กำาหนด เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทุกด้าน ตาม 

ลำาดับชั้นและหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งเป็น  

4 ระดับ ได้แก่ (1) ประถมศึกษาตอนต้น (2) ประถมศึกษา 

ตอนปลาย (3) มัธยมศึกษาตอนต้น (4) มัธยมศึกษาตอนปลาย 

การศึกษาในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และ 

ระดับเทคโนโลยี

คณะกรรมการบริหาร กสศ. (พ.ร.บ. กสศ. มาตรา 3)

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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นิยามศัพท์

คณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการบริหาร กสศ.

บุคคลซึ่งมีอายุตำ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึง 

ผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส (พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  

มาตรา 4)

บุคคลซึ่งมีอายุตำ่ากว่าหกปี ซึ่งรวมถึงเด็กเล็กด้วย (พ.ร.บ.  

กสศ. มาตรา 3)

บุคคลซึ่งมีอายุระหว่างสิบห้าปีถึงยี่สิบสี่ปี (คำาแนะนำาของ 

องค์การเงินทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ UNICEF)

นักเรียนที่มีฐานะยากจนกลุ่มล่างสุดร้อยละ  25 ของ 

ประเทศ แต่สามารถทำาคะแนนสอบ  PISAได้อยู่ในกลุ่มที่ได้ 

คะแนนสูงสุด 25 ของประเทศนั้น [The OECD Programme  

for International Student Assessment (PISA) ]

นักเรียนในครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้ เฉลี่ยต่อคนต่อ 

เดือนไม่ เกิน  3,000 บาท และมีค่าคะแนนความขาดแคลน 

ทุนทรัพย์ (PMT) ระหว่าง 40 - 49 คะแนน

นักเรียนในครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน 

ไม่เกิน 3,000 บาท และมีค่าคะแนนความขาดแคลนทุนทรัพย์  

(PMT) มากกว่า 50 คะแนนขึ้นไป

กลุ่มแรงงานที่ได้รับค่าจ้างขั้นตำ่าซึ่งควรมีการพัฒนาฝีมือ

คณะอนุกรรมการ

เด็ก

เด็กปฐมวัย

เยาวชน

นักเรียนช้างเผือก

(Academic  

Resilient Student)

นักเรียนยากจน

นักเรียนยากจนพิเศษ

แรงงานฝีมือตํ่า/แรงงานไร้ฝีมือ 
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สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ   

และให้หมายความรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยด้วย (พ.ร.บ.  

กสศ. มาตรา 3)

การแบ่งขนาดของโรงเรียน แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้

1. โรงเรียนขนาดเล็ก: โรงเรียน/สถานศึกษาที่มีผู้เรียน 

ตั้งแต่ 1 - 120 คน

2. โรงเรียนขนาดกลาง: โรงเรียน/สถานศึกษาที่มีผู้เรียน 

ตั้งแต่ 121 - 600 คน

3. โรงเรียนขนาดใหญ่: โรงเรียน/สถานศึกษาที่มีผู้เรียน 

ตั้งแต่ 601 - 1,500 คน 

4. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ: โรงเรียน/สถานศึกษาที่มี 

ผู้เรียนตั้งแต่ 1,500 คน ขึ้นไป

(เกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พ.ศ. 2549)

วงจรของความยากจนที่ส่งต่อจากรุ่นพ่อแม่ไปยังรุ่นลูก  

แสดงจากรายได้แท้จริง (real income) ของประชากรวัยทำางาน 

รุ่นลูกที่ไม่ได้เพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับรุ่นพ่อแม่ที่มีฐานะยากจน

อัตราส่วนระหว่างจำานวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับการ 

ศึกษาตามช่วงอายุระดับการศึกษากับจำานวนประชากรตามช่วง 

อายุระดับการศึกษา โดยปรับฐานให้เป็น 100 (สถิติการศึกษา 

ของประเทศไทย สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)

อัตราส่วนระหว่างจำานวนนักเรียนที่สำาเร็จการศึกษาในชั้นป ี

สุดท้ายกับจำานวนนักเรียนที่เข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 ในรุ่นเดียวกัน  

โดยปรับฐานให้เป็น 100

สถานศึกษา

การแบ่งขนาดของโรงเรียน

ความยากจนข้ามรุ่น/ 

ความยากจนข้ามชั่วคน

อัตราการเข้าเรียนสุทธ ิ

(Net Enrolment Rate: NER)

อัตราการคงอยู่ของนักเรียน 

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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คําย่อ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.  

2561

กสศ.

กอปศ.

พ.ร.บ. กสศ.

นิยามศัพท์

ค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นในการดำารงชีพระหว่างศึกษา

เงินค่าเล่าเรียน ค่าบำารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่สถาน 

ศึกษาเรียกเก็บจากผู้เรียนในทุกระดับ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่มิใช่ค่าเล่าเรียนที่สถานศึกษาเรียกเก็บจาก 

ผู้ เรียนในทุกระดับตามระเบียบ ประกาศ  หรือคำาสั่ งของ 

สถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54  

วรรคท้าย 

“ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลน 

ทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมลำ้าในการศึกษา และเพื่อเสริมสร้าง 

และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  โดยให้รัฐจัดสรร 

งบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี  

รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ใน 

การลดหย่อนภาษี ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมาย 

ดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำาหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็น 

อิสระ  และกำ าหนดให้มีการใช้จ่ าย เงินกองทุน เพื่ อบรรลุ 

วัตถุประสงค์”

ค่าครองชีพ

ค่าเล่าเรียน

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง

กับการศึกษา

รัฐธรรมนูญ
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บทสรุปผู้บริหาร  
(Executive Summary)

เมื่อปี 2561 คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา  

(กอปศ.) รายงานว่า ความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาเป็นหน่ึงใน 

องค์ประกอบสําคัญของระบบการศึกษาที่จําเป็นต้องปฏิรูปให้ 

บรรลผุลสําเรจ็ โดยไดเ้สนอใหร้ฐับาลจดัตัง้ กสศ. ข้ึนเปน็กลไกใหม ่

เพื่อช่วยเร่งการปฏิรูปในด้านนี้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เน่ืองจาก 

ปญัหาดงักลา่วมผีลมาจากความเหลือ่มลำา้ทางเศรษฐกจิและสงัคม  

และปัญหาคุณภาพการศึกษาที่ฝังรากมานานหลายสิบปี กสศ. 

ในฐานะกลไกใหม่จึงจำาเป็นต้องกำาหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ 

ขนาดของปัญหาและความซับซ้อน ตลอดจนวางบทบาทที่ 

เหมาะสมในการร่วมภารกจิปฏิรูปการศกึษากับกระทรวงศกึษาธิการ 

และหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ด้วยบทบัญญัติของอำานาจหน้าที่ 

และข้อจำากัดของกำาลังงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของ 

ปัญหาความเหลื่อมลำ้า  กสศ.จึงกําหนดบทบาทเป็นกลไก 

เหน่ียวนําให้เกิดความร่วมมือในการปฏิรูประบบการศึกษา 

ในจุดที่จะส่งผลแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลำ้าเชิงระบบ ร่วมไป 

กับการช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยากลำาบากที่สุดตาม 

ความคาดหวังของสังคม

แผนกลยุทธ์นี้ คณะกรรมการบริหาร  กสศ.เห็นควร 

กำาหนดข้ึนสำาหรับภารกิจระยะ  3  ปีที่สอง  (ปีงบประมาณ  

2565 - 2567) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้วก็จะได้กำาหนด 

แผนกลยุทธ์ฉบับใหม่สืบเน่ืองต่อไป แม้แผนกลยุทธ์จะเปลี่ยน- 

แปลงไปตามสภาวการณ ์ หากแตส่ิง่ที ่กสศ.ยดึถอืสบืไปในระยะยาว 

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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ได้แก่ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและ  พ.ร.บ. กสศ. 
ซึง่แปรรูปเปน็ “อดุมการณ”์ หรือวสิยัทศัน์ระยะยาวทีมุ่ง่หวงั 
ให้  เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

หรือด้อยโอกาสทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  

วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะประสบผลสำาเ ร็จได้นั้น บรรดา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิงนโยบายและสังคมจำาเป็นต้อง 

ร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

การทำางานของ  กสศ.เพื่อเข้าถึงและแก้ไขปัญหา 

ความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษาใน 3 ปีแรกนับแต่เร่ิมจัดตั้ง  

(ปีงบประมาณ 2561 - 2564) มีรูปแบบการใช้งบประมาณ 

ส่วนใหญ่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเน้นเด็ก 

และเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส รวมถึง 

การทำางานพัฒนาต้นแบบครูและสถานศึกษา วิจัยเชิง 

ปฏิบัติการและฐานข้อมูลที่จำาเป็นต่อการดำาเนินภารกิจ 

ใน 3 ปีข้างหน้า กสศ.จะใช้กลยุทธ์มุ่งยกระดับการ 

ทํางานให้สามารถร่วมแก้ไขปัญหาเชิงระบบที่ซับซ้อนและ 

ฝังรากในประเทศไทยมาหลายสิบปีให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

รวมถึงปรับแนวทางในการดำาเ นินภารกิจท่ามกลาง 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563  

ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อไปใน 3 ปีข้างหน้า 

กลยุทธ์ใหม่น้ีคาดว่าจะสามารถใช้ทรัพยากรที่จำากัด 

ให้เกิดผลกระทบสูงได ้

หลักคิดของแผนกลยุทธ์ 

(1) กสศ.เป็นหน่วยงานใหม่ขนาดเล็กมากเมื่อ 

เทียบกับขนาดของปัญหาความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา 

ในประเทศไทย บทบาทของ กสศ.จงึควรพยายามเหน่ียวนำา 

ให้เกิดความร่วมมือของบรรดาหน่วยงานจำานวนมากที่ 

ดำาเนินภารกิจอยู่ในระบบนิเวศทางการศึกษา (Ecology  

of Education System) 

(2) ความร่วมมือทั้งปวงควรมุ่งก่อผลกระทบต่อ 

กลุ่มประชากรเป้าหมาย โดยในระยะ 3 ปีข้างหน้า กสศ. 

จะให้ความสำาคัญยิ่งกับกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในและ 

นอกระบบการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวที่มีฐานะ 

ทางเศรษฐกิจขาดแคลนที่สุด  (ร้อยละ  15  ล่างสุด)  

ผลกระทบสำาคัญที่คาดหวังได้แก่ การเข้าถึงการศึกษา  

(Learning Access) และผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning  
Outcome) สำาหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียน  

และโอกาสการศึกษาทางเลือก (Alternative Education)  
สำาหรับกลุ่มที่ออกไปจากระบบการศึกษาแล้ว 

(3) ผลกระทบต่อกลุ่มประชากรเป้าหมายย่อม 

ส่งผลจากการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (System Change)  
อันครอบคลุมถึงนโยบายการศึกษาของประเทศลงไป 

ถึงระบบงาน (Working Model) ระดับหน่วยงาน (เช่น  

โรงเรียน สถานศึกษา องค์กรชุมชนท้องถิ่น และอาจ 

รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของหน่วยครอบครัว) 

(4) กสศ.มใิช่หนว่ยงานทีม่อีำานาจหน้าทีท่างนโยบาย  

การมุ่งเปลี่ยนแปลงเชิงระบบจึงต้องพยายามร่วมงาน 

กับบรรดาหน่วยงานเจ้าของเร่ือง โดยอาศัยกระบวนการ 

ปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participatory Policy  
Process) สามารถเชิญชวนหน่วยงานพนัธมติรและบคุลากร 

ขีดความสามารถสูงมาร่วมภารกิจ 

(5) ในการดำาเนินภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ   กสศ. 

ต้องพัฒนาระบบงาน สมรรถนะบุคลากรและระบบ 

ธรรมาภิบาล  ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัว  เพื่อดำารง 

ความเช่ือมั่นศรัทธาอันเป็นหัวใจสำาคัญที่สุดของการระดม

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
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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)
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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) 

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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จากกรอบแนวคิดข้างต้น  กสศ.จึงกำาหนดแผนงาน 

เฉพาะด้านตามประชากรกลุ่มเป้าหมายและการบริหาร 

จัดการ รวม 7 แผนงาน ดังนี้

( 1 )  แผนงานพัฒนาระบบหลักประกันความ 

เสมอภาคทางการศึกษา มุ่งให้การช่วยเหลือโดยตรงกับ 

กลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษและด้อยโอกาส ซึ่งเดิมให้ความ 

ช่วยเหลือเด็กทางการเงินโดยตรงจำานวนราว 1 ล้านคน 

ต่อปี ครอบคลุมนักเรียนในโรงเรียนระดับอนุบาล  - ม.3  

ในระยะ 3 ปีที่สองนี้จะผลักดันนโยบายการขยายความ 

ครอบคลุมถึงเด็กก่อนปฐมวัยในสถานศึกษาทุกสังกัด  

รวมถึงนโยบายขยายความครอบคลุมไปถึงเด็กนอกระบบ 

การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง 

มิให้หลุดจากระบบการศึกษา และศึกษาวิจัยเพื่อค้นหา 

ปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญต่อการหลุดออกจากระบบการศึกษา 

ของเด็กนอกเหนือจากปัจจัยทางเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วย 

(2) แผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเยาวชน 

ระดับการศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

พัฒนาผลการเรียนรู้สำาหรับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่จะยุติ 

การศึกษาเพียงระดับมัธยมปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ  

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมที่จะเข้าสู่การทำางาน  

(Career-Ready) รวมถึงมีศักยภาพที่จะประกอบการเอง 

สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ โดย  กสศ.มีงบประมาณจัด 

ทุนการศึกษาเพียงปีละ 2,000 - 2,500 ทุนหรือประมาณ 

ร้อยละ 1 ของเยาวชนกลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ในแต่ละรุ่น  

ดังนั้น แผนงานนี้จึงมุ่งขยายผลสู่การระดมทุนและร่วมมือ 

กับสถาบันการศึกษาและแหล่งทุนอื่นในการจัดทุน 

การศึกษาสำาหรับกลุ่มผู้ ขาดแคลน  (Need-Based  

Scholarship)  เพิ่มเติมจากทุน  กสศ.ซึ่ งอาจนำาไปสู่ 

มาตรการทางนโยบายต่อไป จุดประสงค์อีกด้านหนึ่งคือ 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถาบันที่ เกี่ยวข้อง 

ด้านการพัฒนาครูสายอาชีพ ร่วมไปกับการรณรงค์ด้าน 

ค่านิยมและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้เพื่ออาชีพสำาหรับ 

เยาวชน

(3)  แผนงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ  

มุ่งพัฒนาโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชนบทหรือมีสัดส่วน 

จำานวนนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาสค่อนข้างมาก  

จำานวนราว 900 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาด 

กลางประจำาตำาบลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

แผนงานนี้ส่วนหนึ่งมุ่งพัฒนาคุณภาพของครูและคุณภาพ 

การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามทักษะของศตวรรษที ่ 21  

รวมถึงการบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อค้นหา  “คานงัด”  

หรือระบบส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในบริบทดังกล่าว 

สำาหรับเสนอเป็นนโยบายปฏิรูปเมื่อสิ้นสุดแผน การพัฒนา 

เครื่องมือวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับบริบท  

รวมถึงทดสอบความเป็นไปได้ของแนวคิดแก้ปัญหา 

ตรงจุดเฉพาะพื้นที่ (Poverty Action Lab Approach)  

ระบบสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถพัฒนาตนเอง (เช่น  

ระบบรับรองคุณภาพ เป็นต้น) 

(4) แผนงานพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู 

สําหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล มุ่งพัฒนาโรงเรียน 

ขนาดเล็กที่ตั้ งอยู่ ในเขตพื้นที่ห่ างไกล  ยากลำาบาก  

ครอบคลุมทุกโรงเรียนทั่ วประเทศราว  1 ,500  แห่ง  

มาตรการหน่ึงคือการจัดทุนการศึกษาแก่เยาวชนใน 

ภูมิลำาเนาท้องถิ่นโรงเรียนเป้าหมาย ให้ได้ศึกษาจนจบ 

หลักสูตร เพื่อกลับไปบรรจุเป็นครูในโรงเรียนในภูมิลำาเนา 

บ้านเกิด ขณะเดียวกันก็มุ่งพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 

สำาหรับครูที่จะไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชนบทห่างไกลในนาม 

ของ  “สถาบันต้นแบบ”  ตามนัยแห่งมาตรา  5(6) ของ  

พ.ร.บ. กสศ.ด้วย แผนน้ีจึงมีองค์ประกอบของการพัฒนา 

ครู โดยครอบคลุมไปถึงครูรุ่นใหม่และครูประจำาการใน 

พื้นที่ห่างไกลด้วย

(5)  แผนงานส่ง เสริมและพัฒนาเยาวชนและ 

ประชากรวัยแรงงานนอกระบบ มุ่งค้นหาพัฒนาระบบ 

จัดการศึกษาทางเลือกที่เหมาะกับชุมชนท้องถิ่นสำาหรับ 

เยาวชนที่ออกจากระบบการศึกษาแล้ว ทั้งที่มีงานทำา  

ว่างงาน หรือมีอุปสรรคในการกลับเข้าศึกษาต่อ เช่น  

กลุ่มเยาวชนที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา การจ้างงาน และ 

การฝึกอบรม ที่ เรียกว่า NEET (Not  in  Education,  

Employment, or  Training) ซึ่งเป็นกลุ่มทรัพยากร 

มนุษย์ที่รายได้ตำ่าและอ่อนแอที่สุดในระบบเศรษฐกิจ 

ของไทย เป็นต้น รวมถึงการยกระดับขีดความสามารถ 

ของชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนา 

ครูสำาหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาพร้อมกันไปด้วย
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(6) แผนงานจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความ 

เหลื่อมลํ้า ร่วมกับหน่วยงานหลักเพื่อมุ่งค้นหาตัวแบบ 

บูรณาการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาระดับพื้นที่ ทั้ง 

ระดับจังหวัดหรือระดับย่อยกว่า บางพื้นที่ตั้งอยู่ในเขต 

พื้นที่นวัตกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการกำาหนดตาม พ.ร.บ. 

 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  พ.ศ.  2562  เพื่ อทดสอบ 

รูปแบบการจัดการการศึกษาด้วยความรับผิดชอบจาก 

เจ้าของพื้นที่เองเป็นหลัก เชื่อมต่อกับการทำางานของ 

องค์กรรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเศรษฐกิจ  

บูรณาการทรัพยากร ทั้งจาก  กสศ.และจากทรัพยากร 

แหล่งอื่นในพื้นที่ ทดสอบความเป็นไปได้ของแนวคิด 

กลไกเชิงพื้นที่และตัวแบบที่ เหมาะสม คาดหมายว่า  

ประสบการณ์ที่ เกิดขึ้นภายใต้แผน 3 ปีนี้ จะทำาให้ได้ 

รูปแบบการดำาเนินงานของ  กสศ.สำาหรับขยายต่อไป 

ในอนาคต 

(7) แผนงานบริหารจัดการ ในการพัฒนางานที่ 

สามารถส่งผลกระทบสูง  (H igh  Impacts )  และมี 

มาตรการการช่วยเหลือได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งต้องอาศัย 

การใช้ข้อมูลความรู้เพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอในการปฏิรูป 

การจัดการศึกษา และผลักดันเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง 

เชิงระบบด้วยวิธีการและโอกาสที่เหมาะสม ด้วยวิธีดำาเนิน 

งาน 3 ส่วนสำาคัญ คือ 1) การกำาหนดงานเชิงรุกระดับ 

กลยุทธ์ด้วยการจัดการกลุ่มเป้าหมายหลักในการสร้าง 

ความเปลี่ยนแปลงไว้ 2 กลุ่ม ได้แก่ เด็กและเยาวชนที่ 

ขาดโอกาสทางการศึกษาและครู 2) การจัดการโครงสร้าง  

ที่มุ่งบูรณาการกลไกภายใต้โครงสร้างการดำาเนินงาน 

ทุกส่วนให้สอดประสานสู่ผลงานตามกลุ่มเป้าหมาย และ  

3) การบริหารจัดการ ประกอบด้วยการบริหารงานบุคคล 

เพื่อเหนี่ยวนำาบุคลากรความสามารถสูงร่วมขับเคลื่อน 

งานที่สร้างผลกระทบสูง ด้วยรูปแบบที่ยืดหยุ่น การ 

บริหารจัดการและธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  

ระบบงบประมาณและการเงิน  เพื่อวิ เคราะห์การใช้ 

งบประมาณตามกลยุทธ์ กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ ระบบ 

ติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดระบบติดตาม (Monitoring) 

สถานการณ์ของความเหลื่อมลำ้าด้านทรัพยากรมนุษย์  

รวมทั้งระบบประเมินผลข้อมูลของโครงการต่างๆ และ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความแม่นยำา  

เชื่อมโยงระบบและข้อมูลทั้งภายในและภายนอก 

นอกจากการขับเคลื่อนเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

ข้างต้นแล้ว กสศ.ยังมุ่งที่จะจัดการศึกษาวิจัยระบบ 

การศึกษาระดับประเทศ เพื่อค้นหาจุดอ่อนเชิงระบบ 

อันเป็นสาเหตุสำาคัญของความเหลื่อมลำ้าและชี้ประเด็น 

ปฏิรูปการศึกษาร่วมกับหน่วยงานนโยบายหลักอีกด้วย 

ใน  3 ปีนี้ รายละเอียดของทุกแผนงานข้างต้น 

มุ่งเน้นกำาหนดผลลัพธ์ที่มีศักยภาพ และสำาเร็จได้ในระยะ 

เวลา 3 ปี รวมทั้งขับเคลื่อนโดยการบูรณาการร่วมกัน 

ระหว่างหน่วยงานวิจัย ติดตามประเมินผล การสื่อสาร 

นโยบาย และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง 

มีประสิทธิภาพ โดยจะมีการถอดองค์ความรู้จากการ 

ดำาเนินงานและยกระดับเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อ 

ส่งมอบให้กับสังคมต่อไป

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567

28



29

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567



1. ความเป็นมา (Introduction)

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  

จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 54 วรรค 6 โดยให้ 

จัดตั้งกองทุน วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลน 

ทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษาและเสริมสร้าง 

และพัฒนาประสิทธิภาพครู โดยมีการบริหารงานที่เป็น 

อิสระและมีรัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน โดย 

คณะกรรมการได้กำาหนดกลุ่มเป้าหมายของ  กสศ.คือ  

กลุ่มประชากรที่ยากจนที่สุด ร้อยละ 15 ของประเทศ  

ครอบคลุมทุกช่ วงวั ย  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ทั้งในและนอก 

ระบบการศึกษา 

กสศ.มีแผนการดำาเนินงานที่สอดคล้องกับแผนการ 

ดำาเนินงานของประเทศ ได้แก่ (1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปี ด้านที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 

ทางสังคม  (2 )  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ประเด็นที่ 17 ด้านความเสมอภาคและหลักประกันทาง 

1 เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงจึงขอเรียกปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 - 2564 เป็น 3 ปีแรก โดยนับปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 และ 2562 เป็น 

ปีงบประมาณเดียวกัน เนื่องจากในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 แม้  ครม.อนุมัติงบประมาณให้  กสศ.จำานวน 499,187,400 บาท แต่สำานัก 

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

ในปีงบประมาณเดียวกัน

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

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567

30



สังคม และ (3) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (Big  

Rock ที่  1)  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 

ทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย

จ า ก ก า ร ดำ า เ นิ น ง า น ข อ ง  ก ส ศ .  3  ปี แ ร ก  

(ปี งบประมาณ  2 5 61  -  2564 )  ภายใต้ แผนแม่บท  

ปีงบประมาณ  2561 -  2566 พบว่า  กสศ.มีผลงานตาม 

ภารกิจเชิงปริมาณจำานวนมาก และได้รับการสนับสนุน 

เป็นอย่างดีจากรัฐบาล ภาคีเครือข่าย และสังคม แต่ 

ผลงานส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูป  ผลผลิต  (Output) เช่น  

จำานวนทุนที่สนับสนุนในลักษณะต่างๆ ขณะที่ยังขาด 

แนวทางการแสดง ผลลัพธ์ (Outcome) และ  ผลกระทบ  

(Impact) ที่ชัดเจน เช่น ได้บรรลุเป้าหมายของการลด 

ความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษาเพียงใด เมื่อใด สร้าง 

โอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายเท่าใด  

ผลเป็นอย่างไร การกำาหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์จะทำาอย่างไร  

รวมถึงส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาในการส่งเสริม 

โอกาสทางการศึกษาอย่างไรบ้าง 

ขณะเดียวกัน  ระยะ 3 ปีที่ผ่านมายังทำาให้เห็น 

สถานการณ์ความไม่แน่นอนด้านทรัพยากร โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งแนวโน้มงบประมาณที่เพิ่มในอัตราชะลอตัวลง 

จากช่วงระยะต้น ในอีกด้านหนึ่ง  กสศ.ได้สั่งสมประสบ- 

การณ์ที่นำาไปสู่ความรู้และความเข้าใจเพียงพอสำาหรับ 

นำามาใช้ทบทวนปรับปรุงแผนงานให้สร้างผลงานเชิง 

คุณภาพได้มากขึ้น รวมถึงการกำาหนดผลงานระดับ 

ผลลัพธ์และผลกระทบให้สอดคล้องกับปัจจัยเงื่อนไขที่ 

เป็นจริงเพื่อวางแผนกลยุทธ์ให้เท่าทันกับสถานการณ์ 

ปัจจุบันและแนวโน้มอนาคตอันใกล ้

คณะกรรมการได้ให้ความสำาคัญอย่างสูงในการ 

ปรับปรุงกลยุทธ์ โดยมีการประชุมหารือกันหลายครั้ง  

รวมทั้งจัดให้มีการศึกษาเพิ่มเติม จากการวิเคราะห์ความ 

เป็นมาขององค์กร ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา และ 

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว กสศ.จึงได้ทบทวน 

และจัดทำาแผนกลยุทธ์สำาหรับ 3 ปีข้างหน้า (ปีงบประมาณ  

2565 - 2567) เพื่อยกระดับประสิทธิผล เพิ่มประสิทธิภาพ  

ลดความเสี่ยงต่างๆ 

ทั้งนี้ แม้ว่าการปรับปรุงกลยุทธ์ครั้ งนี้ เป็นการ 

ปรับเปล่ียนท่ีสำาคัญขององค์กร หากแต่ กสศ.ก็พร้อมที่จะ 

ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป 

จากที่คาดหมายระหว่างระยะเวลา 3 ปีตามแผนนี้ รวมถึง 

รับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมและคำาแนะนำาจากทุกฝ่าย  

โดยเฉพาะมติของคณะรัฐมนตรี คำาอภิปรายจากรัฐสภา  

และรายงานการประเมินเมื่อครบกำาหนดทุก 3 ปี ตาม  

พ.ร.บ. กสศ. มาตรา 44 ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้าง 

ความเสมอภาคทางการศึกษาให้เกิดขึ้นในระยะยาว และ 

บรรลุความสำาเร็จสมตามเจตนารมณ์ในการจัดตั้งได้ 

ในท้ายที่สุด 
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3 ปีแรก (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) กสศ.ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นจำานวนเงิน  

2,537.37 ล้านบาท 5,496.13 ล้านบาท และ 6,084.76 ล้านบาท ตามลำาดับ 

ในปีแรกของการดำาเนินงาน กสศ.ได้ทำาการศึกษา ทดลอง และค้นหาวิธีการดำาเนินงาน 

ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้งบประมาณถูกนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นการทำางาน 

ที่  “ใช้งบประมาณน้อย แต่เกิดผลกระทบมาก” และในปีต่อๆ  มา  กสศ.ได้ขยายผลการทำางาน 

เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดต้นแบบการสร้างความเสมอภาคทาง 

การศึกษาที่มีประสิทธิผลสูงสุด 

  ผลการดำาเนินงานของ กสศ.แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. การอุดหนุนช่วยเหลือเด็กยากจน ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา  

ในปีงบประมาณ 2561 - 2564 กสศ.สามารถช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มขึ้นเป็นลำาดับ  

คือ ประมาณ 8.29 แสนคน 1.07 ล้านคน และ 1.38 ล้านคน ตามลำาดับ เนื่องจาก (1) การ 

ขยายพื้นที่หรือสังกัดของโรงเรียนและสถานศึกษาเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย (2) จำานวน 

ทุนสะสมของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนในระบบการศึกษา และ (3) จำานวนผู้ขาดแคลน 

ทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในไตรมาส 3 ของ 

ปีงบประมาณ 2563

2. การศึกษาทดลองเพื่อเหนี่ยวนําให้เกิดนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ เพื่อค้นหา 

วิธีและมาตรการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา เช่น การพัฒนาครูและสถานศึกษาทั้งระบบ  

นวัตกรรมทุนการศึกษา 4 รายการ การพัฒนาทักษะแรงงานโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

3. การพัฒนาระบบคัดกรองและฐานข้อมูลเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา กล่าว 

ได้ว่า  กสศ.ประสบความสำาเร็จอย่างยิ่งในการสร้างต้นแบบวิธีการเพื่อลดความเหลื่อมลำ้าทาง 

การศึกษา ดังเช่น วิธีการคัดกรอง (Proxy Means Tests: PMT) และจัดสรรเงินอุดหนุนอย่าง 

มีเงื่อนไขรายบุคคล (Conditional Cash Transfer: CCT) ซึ่งสามารถช่วยคัดกรองนักเรียน 

ยากจน โดยร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสรรเงินอุดหนุน 

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระ 

ค่าใช้จ่ายในการมาเรียน และป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา โดย  กสศ.บูรณาการ 

ฐานข้อมูลความยากจนกับ 6 กระทรวง ทำาให้เกิดนวัตกรรมงบประมาณที่เบิกจ่ายตรงไปยัง 

กลุ่มเป้าหมาย

ทั้งนี้ การดำาเนินภารกิจของ  กสศ.ใน 3 ปีงบประมาณแรกบรรลุผลตามเป้าหมายต่างๆ  

ได้ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งรัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์ ภาคประชาสังคม รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ และภาคีเครือข่ายจำานวนมาก  

ซึ่งเป็นหน่วยรับนโยบายและเป็นผู้ลงมือในภาคปฏิบัติที่แท้จริง 
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1.2 สถานการณ์ท้าทาย 3 ปีข้างหน้า (Challenge)

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องและมีความท้าทายสำาหรับการดำาเนินงานของ กสศ.ใน 3 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย  

2 ส่วน ดังนี้

1.2.1 สถานการณ์สําคัญเกี่ยวกับความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาที่เกิดขึ้นก่อน 
วิกฤตโควิด-19

ก่อนวิกฤตโควิด-19 สถานการณ์สำาคัญเกี่ยวกับความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษาในประเทศไทย สรุปได้ดังภาพ 

ต่อไปนี้ 

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 
ห่างจากครัวเรือนรายได ้10% สูงสุด

พัฒนาการดา้นการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนชนบท

เมือ่เทยีบกบันักเรียนในโรงเรียนเขตเมอืง

คา่ใช้จ่ายสูงกวา่
ครอบครัวคนรวย

ครอบครัวของเดก็ยากจน
ตอ้งแบกรับภาระคา่ใช้จา่ย
ดา้นการศึกษาสูงมาก
เมือ่เทยีบกบัรายได้

ถงึ 4 เทา่

สถานการณ์สําคัญเกี่ยวกับความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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จากสถานการณ์ดังกล่าว กสศ.ได้สกัด  “โจทย์”  

ที่สำาคัญในการลดความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษาของ 

ระบบการศึกษาไทยไว้ 4 ประเด็น ได้แก่

1) การป้องกันไม่ให้เด็กมากกว่า 1.8 ล้านคน ที่ม ี

สถานะยากจนและยากจนพิเศษ หลุดออกจากระบบ 

การศึกษาก่อนสำาเร็จการศึกษาภาคบังคับ

2)  การแก้ไขปัญหาเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ  

(5  -  14 ปี)  ที่หลุดออกจากระบบการศึกษามากกว่า  

430,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ  7.5  ของประชากร 

ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือการพัฒนาทักษะการ 

เรียนรู้และการประกอบอาชีพ 

3) การส่งเสริมให้นักเรียนที่มีฐานะยากจนและ 

ยากจนพิเศษมีโอกาสเสมอภาคในการศึกษาต่อระดับสูง 

กว่าภาคบังคับ จากเดิมที่มีโอกาสเพียงร้อยละ  5 ซึ่ง 

ต่างจากกลุ่มที่มีรายได้ดีถึง 20 เท่า

4) การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลำ้าของพัฒนาการ 

ด้านการเรียนรู้ระหว่างนักเรียนในสถานศึกษาชนบท 

และสถานศึกษาในเมือง ที่มีช่องว่างอยู่มากกว่า 2 ปี 

การศึกษา 

COVID-19 ทาํให้รายไดค้รัวเรือนลดลง 
จาํนวนนักเรียนยากจนเพ่ิมขึ้น 3 แสนคน

รายไดเ้ฉลีย่ลดลงคดิเป็น 7% 
เมือ่เปรียบเทยีบกบักอ่นมสีถานการณ์ COVID-19

หมายเหตุ: ประมวลผลจากจํานวนนักเรียนยากจนท่ีสมัครคัดกรองใหมภาคเรียนท่ี 1/2562 และ 1/2563
ท่ีมา: สถาบันวิจัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.), 2563
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การแพร่ระบาดของโควิด-19  ตั้งแต่ช่วงปลายปี 

การศึกษา 2/2562 ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนที่มีบุตรหลาน 

อยู่ในวัยเรียนท้ังโดยตรงและโดยอ้อม ส่งผลให้ปัญหาความ 

เหลื่อมลำ้าทางการศึกษาขยายใหญ่ยิ่งขึ้น

สถานการณ์ที่สำาคัญ เช่น การที่ครัวเรือนยากจน 

ยิ่งขึ้นทำาให้กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยง 

ที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษามีจำานวนเพิ่มขึ้น หรือ 

หากยังคงอยู่ในระบบ สถานศึกษาหรือครูอาจยังไม่ได้ 

มีความพร้อม รวมถึงขาดอุปกรณ์สื่อกลางการเรียนรู้ 

และหลักสูตรที่เหมาะสม ทำาให้เด็กและเยาวชนเกิดภาวะ 

ความรู้ถดถอย  (Learning Loss) นอกจากนี้ ยังพบ 

ปัญหาอื่นๆ  ที่มีความซับซ้อน เช่น เรื่องการจัดการด้าน 

สาธารณสุขภายในโรงเรียน ที่แม้ว่าไม่ได้เป็นสาเหตุหลัก 

ที่ทำาให้เกิดความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษาโดยตรง แต่ก็ 

ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ละพื้นที่ด้วย

การที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังม ี

ความไม่แน่นอนสูงในช่วง 3 ปีต่อจากนี้ ทำาให้  กสศ. 

จำาเป็นต้องคำานึงถึงการเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำาเนินงาน  

ทั้งการตั้งโจทย์การทำางาน การประเมินสถานการณ์ 

แวดล้อมของปัญหา และการรวบรวมองค์ความรู้ รวมถึง 

เพิ่มความสามารถในการดึงภาคีเครือข่ายใหม่ที่เหมาะสม 

กับการแก้ไขปัญหาให้หลากหลายมิติยิ่งขึ้น เพื่อร่วม 

หาทางปรับตัวหรือฟื้นฟูความสามารถในการเรียนรู้ของ 

เด็ก เยาวชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการ 

นำาเทคโนโลยีสำาหรับการศึกษามาปรับใช ้ เพื่อสร้างโอกาส 

ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดย 

ผสมผสานกับการเรียนการสอนในห้องเรียนให้เหมาะสม 

กับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา

1.2.2 สถานการณ์สําคัญจากวิกฤตโควิด-19  
ที่ส่งผลกระทบต่อความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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1.3 ระบบนิเวศในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
(Ecology of Equitable Education) 

ในประเทศไทยมีหน่วยงานจำานวนมาก ทั้งภาครัฐ 

และภาคเอกชน ที่ดำาเนินงานเกี่ยวข้องกับการศึกษา โดย 

อาจเรียกว่า “นิเวศของระบบการศึกษา” (Ecology of  

Education System) 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในนิเวศของระบบการศึกษา  

มีทั้งหน่วยงานที่มีภารกิจในลักษณะ “เจ้าของเรื่อง” เช่น  

เป็นผู้จัดการศึกษาโดยตรง ทั้งการศึกษาในโรงเรียนและ 

การศึกษาทางเลือก บางหน่วยงานมีบทบาทสนับสนุน  

เช่น การจัดสอบวัดผล การศึกษาวิจัย อาสาสมัคร  

เผยแพร่สื่อสารด้านการศึกษา กิจการด้านเทคโนโลยี 

การศึกษา เป็นต้น

สภาพความเป็นไปในระบบนิเวศของการสร้างความ 

เสมอภาคทางการศึกษาในแต่ละช่วงเวลา ถือเป็นข้อมูล 

เชิงสถานการณ์ที่สำาคัญสำาหรับ  กสศ.ในการออกแบบ 

กระบวนการสร้างความร่วมมือในการทำางานเพื่อความ 

เสมอภาคทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนงานแต่ละด้าน โดย 

เหนี่ยวนำาจุดแข็งและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น  

ด้านนโยบาย กำาลังคน งบประมาณ เทคโนโลยี และ 

โอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  ฯลฯ ของแต่ละ 

หน่วยงาน เพื่อร่วมสร้างผลงานตามเป้าประสงค์  4  

ประการตามแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ที่มุ่งสร้างความเปลี่ยน- 

แปลงเชิงระบบ (System Change) เป็นขั้นสูงสุด

ในการขับเคลื่อนงานในนิเวศของการสร้างความ 

เสมอภาคทางการศึกษา  กสศ.กระทำาโดยยึดถือหลักการ 

ว่า จะไม่ปฏิบัติงานซำ้าซ้อนกับหน่วยงานประจำาหรือมี 

เจ้าภาพหลักดำาเนินการอยู่แล้ว เพื่อลดความจำาเป็น 

ในการเพิ่มเติมงบประมาณจำานวนมาก หรือขยายขนาด 

องค์กรโดยไม่จำาเป็น 

ด้วยเหตุนี้  กสศ.จึงนำาข้อมูลการสำารวจหน่วยงาน 

ภาคีในระบบนิเวศของการสร้างความเสมอภาคทางการ 

ศึกษาตามจุดเน้นตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงนโยบาย2  

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของแต่ละฝ่าย มาใช้ใน 

การวางแผนและดำาเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายและ 

ทิศทางในแผนกลยุทธ์ 3 ปีนับจากนี้ 

2 เป็นข้อมูลที่จัดทำาโดยบริษัทที่ปรึกษา Roland Berger ในปี 2563 - 2564 เพื่อสนับสนุนการจัดทำาแผนกลยุทธ์ฉบับนี้
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ภาครัฐ สป.ศธ. 

สพฐ. 
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อปท. 

 

สภาพัฒน์ฯ 

 

กลต. 

 

ตลท. 

 

กรมพินิจฯ

ผลักดันการรับนโยบายเกี่ยว

กับการศึกษา

นําร่องโครงการ ภายใต้พื้นที่

นวัตกรรมการศึกษา

จัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย 

เ พื่ อ บ ร รจุ ใ น แผนพัฒนา 

การศึกษา

นําร่องโครงการ ในโรงเรียน 

สังกัด อปท. และศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

จัดทำาข้อเสอนเชิงนโยบาย

เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาแห่ง

ชาติ

ส นั บ ส นุ น  i n n o v a t i v e 

f i nanc ing  และผลักดัน 

กฎระเบียบ CSR

ส นั บ ส นุ น  i n n o v a t i v e  

f i nanc ing และผลักดัน 

กฎระเบียบ CSR

สนับสนุนการพัฒนาโครงการ 

เพื่อช่วยกลุ่มเป้าหมายของ 

หน่วยงาน
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ภาพจําลองการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิม่บนกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายเพือ่ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา

ร่วมกับผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียใน ”นิเวศการศึกษา”

ข5
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Intervention journey

หน่วยงานวจิัย

มหาวทิยาลัย

NGOs

บริษัทเอกชน

ส่ือ

TDRI 

PIER 

 

UNESCO

Unicef 

 

มูลนิธิสดศร ี

สฤษดิ์วงศ์

มูลนิธิสยาม

กัมมาจล

Betagro

SCG

CPF

TOT

KTC

MK

นําร่องโครงการ ภายใต้พื้นที ่

นวัตกรรมการศึกษา

สนับสนุนข้อมูลและเงินทุน 

สำาหรับงานวิจัย

สนับสนุนข้อมูลและเงินทุน 

สำาหรับงานวิจัย

ช่วยขยายผลโครงการ

กำาหนดเป้าหมายและความ 

ร่ ว ม มื อ อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ 

ร่วมกัน

เป็นกระบอกเสียงให้กับงาน 

ขององค์กร

ใช้ประโยชน์จากเครือข่าย 

ของ กสศ.เพื่อทำางานร่วมกับ

ภาครัฐ

ให้ข้อมูลและเครือข่ายเพื่อ 

พัฒน า โ ค ร ง ก า ร สำ า ห รั บ  

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.รวมถึงระบบนิเวศในการ 

สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา และสถานการณ์ของปัญหาความ 

เหลื่อมลำ้าทางการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการแพร่ระบาดของ 

โควิด-19 กสศ.ได้ทบทวนวิธีการทำางาน จนนำามาสู่แผนกลยุทธ์สำาหรับ  

3 ปีต่อไป ดังต่อไปนี้

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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2.1 วสัิยทัศน์3 (Vision) 

วิสัยทัศน์ (Vision) ในที่นี้ หมายถึง ภาพฉายของ 

สังคมที่พึงปรารถนาในระยะยาว ปัจจัยที่มีผลต่อความ 

สำาเร็จมาจากภาคส่วนต่างๆ  ทั้งหมด รวมถึงปัจจัยทาง

เศรษฐกิจและสังคมของโลกอีกด้วย  แม้  กสศ.จะเป็น 

เพียงหน่วยงานขนาดเล็กเกินกว่าที่จะกำาหนดผลการ 

เปลี่ยนแปลงสังคมไทยในระยะยาวได้เพียงลำาพัง แต่ 

การกำาหนดวิสัยทัศน์ในลักษณะดังกล่าวเป็นไปเพื่อ 

แสดงถึงรูปธรรมของอุดมการณ์ที่  กสศ.ยึดมั่นและมุ่งหวัง 

ให้เกิดขึ้น รวมถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอันเป็น 

จุดกำาเนิดของ กสศ.เอง 

“เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

หรือด้อยโอกาสทุกคนสามารถเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ”

2.2 พนัธกิจ (Mission) 

พันธกิ จ  (M i s s i on )  ในการกำ าหนดบทบาท 

พื้นฐานนั้น กสศ.ได้กำาหนดตำาแหน่งทางกลยุทธ์ขององค์กร  

(Strategic Positioning) ไว้ในฐานะของ  “ตัวเร่งการ 

เปลี่ยนแปลงเชิงระบบ” โดยจะทําหน้าที่เป็นผู้เหนี่ยวนําให ้

เกิดการประสานพลังจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อ 

กําหนดเป้าหมายและพัฒนานโยบายสร้างความเสมอ

ภาคทางการศึกษา ลดความเหลื่อมลํ้า และสร้างโอกาส

ทางการศึกษา โดยมุ่งเป้ากลุ่มเด็กและเยาวชนที่ขาด

โอกาสมากที่สุด 

เมื่อมองจากภาพรวมของ “นิเวศการศึกษา” กสศ.

จึงมีบทบาทเป็น “ตัวเร่ง” (Catalyst) ให้เกิดการลดความ 

เหล่ือมลำ้าและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ด้วยการกระตุ้น  

ชี้ เป้าหมายและเอื้ออำานวย ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน 

ที่มีภารกิจด้านการศึกษาเข้าร่วมในกระบวนการผลักดัน

เชิงนโยบาย เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในทุก 

ขั้นตอน โดยบริหารจัดการให้ เหมาะสมกับบทบาท 

ศักยภาพ และปัจจัยเฉพาะของแต่ละฝ่าย

“เหนี่ยวนําทุกภาคส่วน
ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมโอกาส 

ทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมลํ้า 
และเพื่อพัฒนาคุณภาพครู” 

3เนื่องจากเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกจำานวนมากและเป็นอุดมคติระยะยาว ดังนั้นในแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ได้กำาหนดผลที่พึงประเมินไว้ในระดับ

เป้าประสงค์ (Goal) และวัตถุประสงค์ (Objective)
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2.3 เป้าประสงค ์ (Goals)

จากวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าว  กสศ.จึงกำาหนด 

เป้าประสงค์ไว้ 2 ส่วน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงต่อกลุ่ม 

เป้าหมาย และการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่จะนำาไปสู่การ 

เปลี่ยนแปลงต่อกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

การ เปลี่ ยนแปลงต่อกลุ่ ม เป้ าหมาย  ปรากฏ 

ในเป้าประสงค์ ข้อ 1 - 3 ได้แก่ 

G1 การเข้าถึงการเรียนรู้ (Learning Access)  

เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส  

ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา สามารถเข้าถึง 

ระบบการศึกษาหรือระบบจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ 

เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน  

จนสำาเร็จการศึกษาไม่ตำ่ากว่าการศึกษาภาคบังคับ 

G2 ผลลัพธ์การเรียนรู้  (Learning Outcome)  

เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส 

ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของ 

ตนเอง และมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความถนัด 

และทักษะที่พร้อมสำาหรับโลกยุคใหม่ 

G3 การศึกษาทางเลือก (Alternative Education)  

เยาวชนกลุ่มที่ขาดโอกาส วัย 15 - 24 ปี ซึ่งอยู่นอกระบบ 

การศึกษา มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึ้น  

สามารถพึ่ งตนเองในโลกสมัยใหม่ได้ด้วยการศึกษา 

ทางเลือกและการศึกษาตามอัธยาศัย

การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ  ปรากฏในเป้าประสงค์  

ข้อ 4 ได้แก่ 

G4 การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (System Change)  

นโยบายทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นมุ่งจัดสรร 

และบริหารจัดการทรัพยากร  (งบประมาณ บุคลากร 

สถานที่ อุปกรณ์ และอื่นๆ) เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการ 

ศึกษาที่มีคุณภาพตลอดชีวิต ลดความเหลื่อมลำ้าทาง 

การศึกษา และพัฒนาคุณภาพครู โดยมีต้นแบบและ 

นวัตกรรมที่สามารถผลักดันให้ เกิดนโยบายและการ 

เปลี่ยนแปลงเชิงระบบได้ ผ่านการจัดสรรและบริหาร 

จัดการทรัพยากร เช่น งบประมาณ บุคลากร สถานที่  

อุปกรณ์และอื่นๆ

2.4 วตัถุประสงค ์ (Objectives)

O1 สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึง  

(Learning Access) ทั้งการศึกษาในระบบหรือการศึกษา 

ทางเลือกอย่างมีคุณภาพ และป้องกันการหลุดออกนอก 

ระบบการศึกษา โดยเฉพาะในระดับการศึกษาภาคบังคับ 

ตามรัฐธรรมนูญ 

O2 สนับสนุนใหส้ถานศกึษาและบคุลากรทีเ่กีย่วข้อง  

รวมถึงชุมชนและภาคประชาสังคม สามารถจัดการศึกษา 

หรือร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ผู้เรียนได้รับผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ (Learning Outcome) ที่มีคุณภาพ เพื่อลด 

ความเหลื่อมลำ้าของคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยจัดการ 

ศึกษา และปลูกฝังทักษะที่จำาเป็นในโลกแห่งศตวรรษที่ 21  

ให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงกลุ่ม 

ด้อยโอกาส ให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

O3 สนับสนุนเยาวชนและประชาชนที่อยู่นอกระบบ 

การศึกษา (Alternative Education) ให้เข้าถึงการเรียนรู้ 

และพฒันาตนเอง พฒันาอาชพี บนหลกัการเรียนรู้ไดต้ลอด 

ทุกช่วงชีวิต ด้วยนวัตกรรมแบบต่างๆ โดยทำางานร่วมกับ 

ภาคีนโยบายและภาคส่วนในชุมชนสังคม 

O4 สร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ และฐานข้อมูล  

(Knowledge for Systems Change) สำาหรับภารกิจ 

ลดความเหลื่อมลำ้า และนำาไปใช้ในการผลักดันให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย 

O5 สร้างความเช่ือมโยงเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา 

ความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา (Network for System  

Change) ในระดับต่างๆ  เพื่อร่วมผลักดันภารกิจในการ 

ลดความเหลื่อมลำ้ารวมถึงการระดมทรัพยากร เพื่อส่งเสริม 

ความเสมอภาคทางการศึกษา
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Character

ผลลัพธ์สำาคัญ 10 ประการที่คาดหวังภายในระยะ 

เวลา 3 ปีนับจากนี้ แบ่งตามเป้าประสงค์หลัก 4 ข้อ ดังนี้

G1 การเข้าถึงการเรียนรู้ (Learning Access)

K1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิของเด็กปฐมวัยและ 

วัยเรียนเพิ่มขึ้น 

K2 อัตราการคงอยู่ของนักเรียนเพิ่มขึ้น

K3 โอกาสการศึกษาต่อทั้งในและนอกระบบตาม 

ศักยภาพของผู้เรียนมีสูงขึ้น 

G2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome)

K4 ช่องว่างของผลลัพธ์การเรียนรู้ระหว่างนักเรียน 

กลุ่มด้อยโอกาสกับนักเรียนกลุ่มอื่นๆ ลดลง

K5 ครูและหน่วยจัดการเรียนรู้ได้รับการพัฒนา 

ศักยภาพ เพื่อจัดการศึกษาตามความต้องการที่หลาก- 

หลายเพื่อคุณภาพของผู้เรียน

G3 การศึกษาทางเลือก (Alternative Education) 

K6 เยาวชนและประชาชนนอกระบบการศึกษาได้รับ 

โอกาสกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการพัฒนา 

ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามศักยภาพ

K7 การจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นสำาหรับเยาวชน 

และประชาชนนอกระบบการศึกษา เพื่อการพัฒนาอาชีพ 

และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

G4 การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (System Change) 

K8 นวัตกรรมและองค์ความรู้ส่งผลต่อการเปลี่ยน- 

แปลงในเชิงนโยบาย

K9 งบประมาณด้านการศึกษามีการจัดการโดยใช้ 

หลักความเสมอภาค

K10 ชุมชนและปัจจัยทางสังคมมีส่วนร่วมในการ 

จัดการศึกษา 

2.5 ผลลัพธ์สําคัญ (Key Results)
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2.6 จุดเน้นเพือ่ขับเคลื่อนให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลง 5 ด้าน (5 Focus Areas) 

กสศ.ได้กำาหนดจุดเน้นเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความ 

เปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายระดับต่างๆ  ในแผนกลยุทธ์ 

ฉบับนี้ไว้ 5 ด้าน ดังนี้

(1) สื่อสารคุณค่าของการสร้างความเสมอภาคและ 

ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาเพื่อหลอมรวมพลังภาค ี

เครือข่ายทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (Share The Same Mindset) 

กสศ.เชื่อว่าการทำาให้ภาคี เครือข่ายเกิดความ 

ตระหนักและยึดถือคุณค่าร่วมกัน ในการสร้างความ 

เสมอภาคและลดความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา จะเป็น 

จุดเริ่มต้นและพื้นฐานอันแข็งแกร่งของการขับเคลื่อน 

งานทุกด้านให้เป็นไปอย่างมุ่งมั่นและเกิดพลังสร้างสรรค์ 

(2)  ใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ เพื่อชี้นําไปสู่การ 

เปลี่ยนแปลงนโยบายในทุกระดับ (Data & Evidence As  

Driver Of Change) 

กสศ.ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาฐานข้อมูลที่มี 

คุณภาพ ทั้งการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ  ที่จำาเป็น และเชื่อมโยง 

กับฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐต่างๆ รวมทั้งการสร้าง 

และรวบรวมองค์ความรู้เชิงประจักษ์ เพื่อนำามาวิเคราะห ์

และสื่อสารต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสังคม ในบทบาท  

“ผู้นำ�ท�งคว�มคิด”  ผ่านการนำาเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดี 

(Best practices) ที่ผ่านการวิจัย บ่มเพาะ จนเกิดความรู ้

ที่ชัดเจนและอยู่ในขั้นตอนสู่การเรียนรู้และขยายผลได้  

เพื่อชี้นำาการเปลี่ยนแปลง และสร้างแรงกระเพื่อมไปสู่ 

ทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับรัฐบาล องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ครัวเรือน หน่วยงาน  

ประชาชน ให้เข้าร่วมมีบทบาทในขอบเขตความรับผิดชอบ 

ของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

(3 )  ทํางานร่ วมกับภาคี ในการสร้ างแนวทาง  

นวัตกรรม และการขยายผลโครงการที่ประสบผลสําเร็จ  

เพื่อผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูป (Mobiliz- 

ing Partners) 

กสศ.ตระหนักดีว่าจำาเป็นต้องระดมภาคีทุกภาคส่วน  

ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น และ 

ภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดพลังความร่วมมือในการ 

กำาหนดเป้าหมายและพัฒนานโยบายลดความเหลื่อมลำ้า 

และสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยใช้กรอบการทำางาน 

แบบมีหลักฐานเชิงประจักษ์และธรรมาภิบาล และใช้ระบบ 

เครือข่ายในการขยายผลโครงการที่ผ่านการทดลองแล้ว 

พบว่าประสบผลสำาเร็จ

(4)  กระตุ้นการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ให้ เกิด 

ประสิทธิภาพในการสร้างความเสมอภาค (Leveraging  

Resources) 

การนำาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของเด็กเยาวชน 

กลุ่มเป้าหมายรายบุคคลทั่วประเทศ และองค์ความรู้จาก 

งานวิจัยไปใช้ในการ “ชี้เป้า” สำาหรับการจัดการทรัพยากร 

ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างตรงจุด โดยมุ่งหวังให้เกิด 

การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

(5) เน้นการวิจัยเชิงประจักษ์และประเมินผลเพื่อ 

การพัฒนาโครงการและกลั่นกรององค์ความรู้ (Program- 

ming Excellence & Developmental Evaluation) 

จากประสบการณ์ใน 3 ปีแรก ได้แสดงถึงจุดแข็ง 

ประการหนึ่งของ กสศ.ในการเป็นหน่วยงานวิชาการ โดย  

กสศ.ได้จัดตั้ง  “สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการ 

ศึกษา (วสศ.)” ที่มีสถานะเป็นหน่วยงานภายใน โดย วสศ. 

ได้จัดเผยแพร่ผลการศึกษาเชิงระบบไว้ โดยเฉพาะในด้าน 

การค้นหานักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และการเสนอ 

มาตรการทางการคลังสำาหรับกลุ่มเป้าหมายนี้ ดังนั้น ใน 

ระยะ 3 ปีต่อจากนี้ วสศ.จะเพิ่มบทบาทในการศึกษาวิจัย  

เพื่อตอบสนองแผนงานเฉพาะให้ครอบคลุมประชากรกลุ่ม 

เป้าหมายทั้ง 4 กลุ่ม ด้วยการพัฒนาสมรรถนะในการวิจัย 

เชิงปฏิบัติการ ควบคู่ไปกับการวิจัยระดับมหภาคและการ 

วิจัยเชิงระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยเพื่อประเมินผล 

มาตรการต่างๆ ที่ได้ดำาเนินการ 

นอกจากนั้น กสศ.จะเน้นการติดตามและประเมินผล  

(Monitor ing & Evaluat ion)  โครงการต่างๆ  ที่ ได้ 

ดำาเนินการ เพื่อให้สามารถติดตาม  (Monitor) และ 

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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วิเคราะห์รายงานสถานการณ์ปัญหาความเหลื่อมลำ้าด้าน 

ต่างๆ  ได้อย่างทันท่วงที อันจะนำาไปสู่การแก้ไขปัญหา 

ที่ รวดเร็วและตรงเป้า  และจะเน้นพัฒนาระบบการ 

ประเมินผล (Evaluation) โครงการต่างๆ ท่ีได้ดำาเนินการ  

สามารถส่งผลกระทบเชิงบวกต่อกลุ่มเป้าหมายและสังคม 

มากน้อยเพียงใด นำาไปขยายผลต่อได้หรือไม่ เพื่อให้ 

มั่นใจได้ว่าจะสามารถสร้างข้อเสนอนโยบายปฏิรูปที่มี 

คุณภาพสูงต่อประเทศ รวมถึงการนำาระบบการประเมิน 

เพื่อการพัฒนา (Developmental Evaluation) เพื่อให้ 

การดำาเนินโครงการต่างๆ  เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และได้รับผลที่เหมาะสมมากขึ้น 

ส่ือสารคุณค่าของการสร้างความ 
เสมอภาคและลดความเหลือ่มลํ้า 
ทางการศึกษาเพ่ือหลอมรวมพลัง
ภาคีเครือข่ายทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง
(Share The Same Mindset)

1

ใช้ข้อมูลและองค์ความรู้เพ่ือช้ีนํา 
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายใน
ทุกระดับ (Data & Evidence As  
Driver Of Change) 

ก ร ะ ตุ้น ก า ร จัด ก า ร ท รัพ ย า ก ร 
ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
สร้างความเสมอภาค (Leveraging  
Resources) 

เ น้น ก า ร วิจัย เ ชิง ป ร ะ จัก ษ์แ ล ะ 
ประเมนิผลเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
และกลัน่กรององค์ความรู้ (Pro-
gra m m i ng  E xc e l l e n c e  & 
Developmental Evaluation) 

2

4

3

5

ทํางานร่วมกับภาคี ในการสร้าง 
แนวทาง นวัตกรรม และการขยาย
ผลโครงการที่ประสบผลสําเ ร็จ  
เ พ่ือผลักดันให้เกิดความเปลี่ยน 
แป ล ง เ ชิง ป ฏิรูป  (Mobi l i z ing  
Partners) 
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ผลลัพธ์
ที่สามารถเห็นได ้
(Results at a Glance)

46



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/ด้อยโอกาสในประเทศไทย  

มีอัตราการหลุดออกนอกระบบการศึกษาก่อน 

ภาคบังคับ น้อยกว่า 10% 

* นักเรียนกลุ่มยากจน/ด้อยโอกาสในประเทศไทย  

มีอัตราการคงอยู่ก่อนภาคบังคับ มากกว่า 90%

* 40% ของนักเรียนที่หลุดออกนอกระบบในประเทศ 

ไทย ต้องได้กลับเข้าศึกษาต่อทั้งในระบบและนอก 

ระบบ

* นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสของไทยมีผลสัมฤทธิ์ 

การเรียนรู้ที่สูงขึ้น (วัดจากคะแนนสอบมาตรฐาน)

*  นักเรียนกลุ่มยากจน/ด้อยโอกาสที่ ได้รับเงิน 

อุดหนุนจาก  กสศ.มีอัตราการหลุดออกนอกระบบ 

การศึกษาก่อนภาคบังคับ น้อยกว่า 2%

*  นักเรียนกลุ่มยากจน/ด้อยโอกาสที่ได้รับการ 

สนับสนุนจาก  กสศ.มีอัตราการคงอยู่ก่อนภาค 

บังคับ มากกว่า 99%

* 80% ของนักเรียนที่หลุดออกนอกระบบในจังหวัด 

ที่ กสศ.ทำางานด้วย ต้องได้กลับเข้าศึกษาต่อทั้งใน 

ระบบและนอกระบบ

*  นักเรียนกลุ่มที่ ได้รับการสนับสนุนจาก  กสศ. 

มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่สูงขึ้น  (วัดจากคะแนน 

มาตรฐานและการประเมินภายใน กสศ.) 
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เป้าหมายระดับประเทศ 
(Country Level)

เป้าหมายระดับประเทศ 
(Country Level)

เป้าหมายระดับกลุ่มเป้าหมาย กสศ.
(EEF Targeted Level)

เป้าหมายระดับกลุ่มเป้าหมาย กสศ.
(EEF Targeted Level)

*  ช่องว่างของผลสัมฤทธิ์ระหว่างนักเรียนด้อย 

โอกาสกับกลุ่มอื่นๆของประเทศไทยมีลดลง  

(เทียบกับนักเรียนตามกลุ่มเศรษฐฐานะต่างๆ) 

* เด็กไทยสามารถก้าวข้ามความยากจนข้ามรุ่นได ้ 

(คนไทยมีรายได้ที่ดีกว่ารุ่นพ่อแม่) (วัดจาก labor  

Force Survey ของ สสช.) 

*  ช่ อ งว่ า งของผลสั มฤทธิ์ ร ะหว่ า งนั ก เ รี ยน 

ด้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนจาก  กสศ.กับ 

กลุ่มอื่นๆลดลง

* นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจาก  กสศ.มีรายได้ 

ที่ดี สามารถขจัดความยากจนแบบข้ามรุ่นได้  

(วัดจากรายได้ในระยะยาวผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน) 

เป้าหมาย 3 : การศึกษาทางเลือก (Alternative Education)  
เยาวชนขาดโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้น 

*  50% ของเยาวชนอายุ  15 ปีที่อยู่นอกระบบ 

การศึกษาในประเทศไทย ได้รับโอกาสในการ 

ศึกษาหรือฝึกฝนพัฒนาทักษะอาชีพ

* เด็กและเยาวชนนอกระบบของไทยมีระดับความรู ้

ความสามารถ ทักษะการทำางานที่สูง (Workforce  

Skills Assessment > 60%)

*  80% ของเยาวชนอายุ  15 ปีที่อยู่นอกระบบ 

การศึกษาในจังหวัดที่  กสศ.ทำางานด้วย ได้รับ 

โอกาสในการศึกษาหรือฝึกฝนพัฒนาทักษะอาชีพ

* เด็กและเยาวชนนอกระบบที่ได้รับการสนับสนุน 

จาก  กสศ.มีระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ 

การทำางานที่สูง (> 80%)

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

ผลลัพธ์ที่สามารถเห็นได ้ (Results at a Glance)
แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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เป้าหมาย4: มุ่งสู่การขยายผล (IMPACT) การเปลี่ยนแปลง 
เชิงระบบเพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

เป้าหมายระดับประเทศ 
(Country Level)

เป้าหมายระดับ กสศ. 
(EEF level)

* งานนวัตกรรมของ กสศ.ได้รับการนำาไปขยายผล 

โดยภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ ในสังคม (30% ของ 

โครงการ, จำานวน 10 โครงการ)

* นักเรียนและโรงเรียนได้รับผลกระทบจากนโยบาย 

ของ  กสศ.ที่ถูกนำาไปขยายผลในระดับประเทศ  

(จำานวนนักเรียน โรงเรียน, 10% ของนักเรียน)

*งบประมาณด้านการศึกษาของไทยได้รับการ 

จัดสรรโดยหลักความเสมอภาค  (50%  ของ 

งบประมาณ) 

*  เกิ ดภาคี เครื อข่ ายประชาสั งคมเพื่ อความ 

เสมอภาคทางการศึกษาจำานวน 100 แห่ง

* งานวิจัยและโครงการของ  กสศ.มีรายงานการ 

ติดตามและประเมินผล 100%

 

* 75% ของโครงการและกิจกรรมของ กสศ.ได้รับ 

การผลักดันขยายผลเผยแพร่เชิงนโยบาย

 

* 5% ของงบประมาณ  กสศ.ได้จากงบประมาณ 

นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน (innovative  

finance)

*  เกิ ดภาคี เครื อข่ ายประชาสั งคมเพื่ อความ 

เสมอภาคทางการศึกษาใน 10 จังหวัด มีกิจกรรม 

ที่โดดเด่น 60 กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่สามารถเห็นได ้ (Results at a Glance)
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3. แผนงานเฉพาะด้านตามประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
และการบริหารจัดการ

3.1 แผนงานพฒันาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย

สถานการณ์
ปัญหา

เป้าประสงค์

วตัถปุระสงคห์ลกั

กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

เด็กวยัเรียนในและนอกระบบ 

การศึกษา (อาย ุ 2 - 14 ปี)

G1 

G4 

G1, O1 

• ยังมีเด็กปฐมวัยที่ไม่ได้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล 

• พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กยากจน (น้ําหนักและส่วนสูง) เทียบอายุตํ่ากว่า

มาตรฐาน

• เด็กในช่วงวัยการศึกษาภาคบังคับหลุดออกจากระบบการศึกษาเป็นจํานวนมาก  

ส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

• สถานการณ์โควิด-19 ทําให้นักเรียนยากจนและยากจนพิเศษมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึน  

มีความเสี่ยงหลุดออกนอกระบบมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงชั้นรอยต่อ (อ.3, ป.6, ม.3)

การเข้าถึงการเรียนรู้ (Learning Access) พัฒนา 

ระบบหลกัประกนัความเสมอภาคในโอกาสทางการศกึษา 

ให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษและด้อยโอกาส

การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (System Change) การ 

ปฏิรูประบบงาน กลไกที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเพื่อ 

การจัดสรรทรัพยากร เฝ้าระวัง ติดตาม ส่งเสริม  

และส่งต่ออย่างเป็นระบบ

 

• พัฒนาต้นแบบ ได้แก่ (1) การจัดสรรงบประมาณ 

ด้านการศึกษาเพื่อความเสมอภาค (Equity Based  

Budgeting) และ  (2)  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อส่งเสริมหลักประกันโอกาสทางการศึกษาให้แก่ 

เด็กวัยเรียนในครัวเรือนยากจนและด้อยโอกาส  

ให้สําเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือสูงกว่าได้ตาม 

ศักยภาพ

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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วตัถปุระสงคห์ลกั • พัฒนาและส่งมอบต้นแบบระบบดูแล เฝ้าระวัง  

และส่งต่อเด็กวัยเรียนในครัวเรือนยากจนและ 

ด้อยโอกาสให้คงอยู่ในระบบการศึกษา ให้แก่ 

หน่วยงานต้นสังกัดทางการศึกษา

• สนับสนุนการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายและ 

การปฏิรูประบบการศึกษาและสร้างความร่วมมือ 

ระหว่างหน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น และเอกชนในการ 

ระดมทรัพยากร และการส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย

ระดับประเทศ

1) อัตราการหลุดออกนอกระบบการศึกษาของกลุ่ม 

เป้าหมายก่อนภาคบังคับลดลง

ระดับพื้นที่/แผนงาน

2) เกิดกลไกความร่วมมือในการดําเนินงานระดับพื้นที่  

เพื่อติดตามและเฝ้าระวังการหลุดออกจากระบบ 

การศึกษา

3) มีงานวิจัยที่วิเคราะห์สถานการณ์และสาเหตุสําคัญ 

ของอุปสรรคในการเข้าถึงและคงอยู่ในระบบการศึกษา 

ของนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ที่ครอบคลุม 

ทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการจัดทําข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบาย 

4) การพัฒนาระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน 

และด้อยโอกาสและระบบการดูแลนักเรียนครอบ- 

คลุมในมิติต่างๆ  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง 

การสนับสนุนทุนการศึกษาหรือทรัพยากรอื่นๆ  ที่มี 

ประสิทธิภาพ

G4, O5 

 

 
 

G4, O4 

 

 

 

G1, K1, K2

 

 

G1, K1, K2, K10

G4, K8  

 

 

 

 

G1, G4, K1,  

K9,  K10 

 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

เด็กวยัเรียนในและนอกระบบ 

การศึกษา (อาย ุ 2 - 14 ปี)

ผลลัพธ์
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

เด็กวยัเรียนในและนอกระบบ 

การศึกษา (อาย ุ 2 - 14 ปี)

ผลลัพธ์ 5) พัฒนาระบบการติดตาม ช่วยเหลือ และสนับสนุน 

นักเรียนยากจนและด้อยโอกาสให้เข้าถึงทุนการศึกษา 

ในระดับที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

1) ดาํเนินการคดักรองความยากจนและดอ้ยโอกาสของกลุม่เปา้หมายตัง้แตร่ะดบัปฐมวยั

ถึงการศึกษาภาคบังคับ 

2) วิจัยพัฒนาแนวทาง/มาตรการเพื่อลดปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงและการคงอยู่

ในระบบการศึกษา 

3) ใช้ฐานข้อมลูในการกระตุน้และช้ีเปา้ เพือ่ใหเ้กดิความร่วมมอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  

เพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายอย่างสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่

4) พัฒนาระบบเฝ้าระวังร่วมกับศูนย์ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด

5) สนับสนุนข้อมูลเพื่อให้เกิด (1) ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในมิติต่างๆ  

เช่น ความยากจน สุขภาพ การเรียนรู้ พฤติกรรม และ (2) รูปแบบการติดตาม 

และประเมินผลระบบหลักประกันเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

6) พัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลร่วมกับหน่วยงานในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  

รวมทั้งส่งต่อข้อมูลนักเรียนยากจนเพื่อเพิ่มโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน จากการ 

ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งต่างๆ เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม 

7) ทํางานร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนเพื่อจัดหาแหล่งทุนการศึกษา และจัดการพัฒนา 

ศักยภาพกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

แนวทาง 
การดําเนินงาน
โดยสรุป

G1, G4, K1, K8

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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3.2 แผนงานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพเยาวชนระดับการศึกษาสูงกวา่ภาคบังคับ 

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าประสงค์

กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

เยาวชนในระบบการศึกษาสูงกวา่ 
การศึกษาภาคบังคับ (15 - 24 ปี)

• การเ ข้าถึ งการเ รียน รู้  ( Learn ing Access )  

นักเรียนนักศึกษาที่ยากจน ด้อยโอกาส เข้าถึง 

โอกาสทางการศึกษาหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  

มีการป้องกันการหลุดออกจากการศึกษา 

• ผลลัพธ์การเ รียน รู้  ( Learn ing Outcome)  

นักเรียน นักศึกษาที่ยากจน ด้อยโอกาส มีโอกาส 

ชีวิตและอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้ พัฒนา 

ทักษะชีวิตที่เหมาะสมสําหรับโลกยุคปัจจุบัน

• การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (System Change)  

การดูแลนักศึกษากลุ่มด้อยโอกาส บุคลากร และ 

ระบบจัดการเรียนการสอนมีความสามารถในการ 

สร้างสมรรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของ 

ตลาดแรงงาน 

สถานการณ์
ปัญหา

G1 

 

 

 

 

G2

G4

• สัดส่วนเยาวชนยากจนที่สุด และ “นักเรียนช้างเผือก” ได้เข้าถึงการศึกษาในระดับ

สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับมีจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศ

• การจัดการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับอุปสงค์ของตลาดแรงงานและยังขาดการ 

เชื่อมโยงกับทักษะที่ต้องใช้จริงในการทํางานยุคปัจจุบัน

• คุณภาพสถานศึกษายังมีปัญหา ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิและคุณภาพของผู้เรียน  

จําเป็นต้องได้รับการแก้ไขและยกระดับ
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• เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือเยาวชน 

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้เข้าถึงและได้รับโอกาส 

พัฒนาและการศึกษาต่อในระดับสูงกว่าการศึกษา 

ภาคบังคับ มีผลการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ 

การประกอบอาชีพทีม่คีณุภาพ นาํไปสูก่ารมงีานทาํ 

• เพื่อพัฒนาคุณภาพในการผลิตและพัฒนากําลัง 

คนสายอาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการการ 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มขีดความ 

สามารถของกําลังคนตามนโยบายขับเคลื่อนสู่ 

ประเทศไทย  4.0  ผ่านการสร้างความเข้มแข็ง 

ของสถานศึกษาเป้าหมายในการพัฒนาระบบ 

คุณภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

สถานศึกษาที่สร้างสมรรถนะ (Competencies)  

และคุณภาพชีวิตของเยาวชน 

• เพื่อสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริงของการ 

ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนา 

สถานศึกษาที่ร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมกัน ค้นหา 

ปัจจัยขับเคลื่อน ประมวลประสบการณ์การดําเนิน 

งานส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• เพื่อช้ีนําและผลักดันทางนโยบายและทางสังคม 

ที่จะส่งผลดังน้ี (1) การเข้าถึงการศึกษา (2) การ 

พัฒนาทักษะของเยาวชน และ (3) คุณภาพระบบ 

การศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ

 

ระดับประเทศ

1)  นัก เ รียน/ นักศึกษากลุ่ มยากจน/ด้อยโอกาส  

เรียนจบการศึกษาระดับสูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ 

ตามศักยภาพ โดยไม่มีการออกกลางคัน 

วตัถุประสงค์ 
หลัก

ผลลัพธ์

G1, O1, O2 

 

 

 

 

G2, O2

G4, O4 

G4, O4 

G1, O1, K2, K3 

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

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

ระดับพื้นที่/แผนงาน

2)  นักเรียนกลุ่มยากจน/ด้อยโอกาสที่ ได้ รับการ 

สนับสนุนจาก กสศ.เข้าถึงการศึกษาและอบรมวิชาชีพ  

ในระดับสูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ

3)  ความสามารถของสถานศึกษาในการดูแลและ 

การป้องกันความเสี่ยงและการหลุดออกจากระบบ 

การศึกษาของนักศึกษารายบุคคล ให้สามารถเรียน 

จนจบตามหลักสูตร 

4) ขยายทุนการศึกษาในการศึกษาต่อระดับสูงกว่า 

การศึกษาภาคบังคับ และการฝึกอาชีพ ให้แก่นักเรียน 

กลุ่มยากจน/ด้อยโอกาส

5) พัฒนาระบบการติดตาม ช่วยเหลือ และสนับสนุน 

นักเรียนยากจนและด้อยโอกาสให้เข้าถึงทุนการศึกษา 

ในระดับที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับนักเรียน นักศึกษา

ส่งเสริมให้มีการแนะแนว เข้าถึงการเรียนรู้ และการส่งต่อโอกาสทางการศึกษา 

สู่ทางเลือกต่างๆ  ที่เหมาะสม ทั้งการศึกษาข้ันพื้นฐานและอาชีวศึกษา กับแหล่งทุน 

ต่างๆ  ของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเพื่อสังคม โดยเฉพาะสายอาชีพที่ 

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนารูปแบบ 

การบ่มเพาะความสามารถ และพัฒนานักเรียน นักศึกษากลุ่มเป้าหมายอย่างเต็ม 

ศักยภาพ 

ระดับสถานศึกษา

ส่งเสริมให้มีระบบที่จําเป็นดังน้ี (1) การดูแล ป้องกันปัญหา ติดตาม เฝ้าระวัง  

และช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เรียนสามารถจบการศึกษาตามหลักสูตร (2) พัฒนาหลักสูตร  

กระบวนการเรียนการสอน การบูรณาการเรียนรู้กับการทํางาน (Work integrated 

Learning) (3) ความร่วมมือกับภาคผู้ประกอบการและว่าที่นายจ้าง (4) การทดสอบ 

และการประเมินผลที่มีมาตรฐาน เพื่อนําไปสู่การมีสมรรถนะตามความต้องการ 

ผลลัพธ์

แนวทาง 
การดาํเนินงาน
โดยสรุป

G1, O1, K3 

 

 

G1, O1, K2, K3 

 

 

 

G1, G2, O1,  

O2, K2, K3 

 

G4, K8

เยาวชนในระบบการศึกษาสูงกวา่ 
การศึกษาภาคบังคับ (15 - 24 ปี)
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ของว่าที่นายจ้าง รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจเทคโนโลยีดิจิทัล  

และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Skills) 

ระดับการทำางานร่วมกับหน่วยอื่นๆ ภายนอกสถานศึกษา

วิจัยและถอดบทเรียน เพื่อสรุปองค์ความรู้และนวัตกรรมในเร่ืองสําคัญ เช่น ตัวแบบ 

รูปแบบการจดัสรรงบประมาณ การรว่มทนุ และการระดมทรัพยากรจากภาคสว่นตา่งๆ  

(Co-Funding), การพัฒนารูปแบบการศึกษาและการฝึกอบรมที่หลากหลาย เพื่อให้ 

ผู้เรียนมีทักษะการทํางานหรือการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ สามารถเป็นต้นแบบ 

และนําสู่การขยายผลในหน่วยงานต้นสังกัด เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาการสื่อสารรณรงค์ 

เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนในสังคมและกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อคุณค่าของการ 

ศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทํา รวมถึงช้ีนําและผลักดันทางนโยบายที่จะส่งผลต่อ 

ภาพลักษณ์การศึกษา ที่ให้ความสําคัญกับทักษะสูงด้านสายอาชีพ และการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาผ่านต้นแบบความสําเร็จที่เป็นรูปธรรม เช่น ระบบความร่วมมือ 

ในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เป็นต้น

แนวทาง 
การดําเนินงาน
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 

• ผลลัพธ์การเ รียน รู้  ( Learn ing  Outcome)  

โรงเรียนมีขีดความสามารถสูงเพียงพอในการ 

บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพผ่านการ 

จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21

• การเข้าถึงการศึกษา (Access Learning) ที่มี 

คุณภาพของนักเ รียน  อันรวมถึงการป้องกัน 

เฝา้ระวงันักเรียนไมใ่หห้ลดุออกจากระบบการศกึษา 

ทุกช่วงชั้นเรียน 

• การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (System Change)  

ต้นแบบโรงเรียนที่มีอิสระและความพร้อมในการ 

บริหารตนเอง (School autonomy) อย่างเป็น 

ระบบ และส่งผ่านโมเดลการเปลี่ยนแปลงน้ีต่อ 

หน่วยงานนโยบายหรือต้นสังกัด

สถานการณ์
ปัญหา

G2 

 

 

 

G1

G4 

 

 

• คุณภาพโรงเรียนในประเทศไทยยังมีความแตกต่างกันนักเรียนในโรงเรียนชนบท 

มีผลการเรียนรู้ช้ากว่านักเรียนในเขตเมืองถึง 2 ปีการศึกษา

• การจัดการสอนของครูยังไม่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ และผลสัมฤทธ์ิ 

ของผู้เรียนแปรผันตามคุณภาพการสอนของครู

• อัตราการหลุดออกจากระบบการศึกษาของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มสูงข้ึน  

โดยเฉพาะนักเรียนชั้นรอยต่อช่วงชั้น (อ.3, ป.6 และ ม.3) ที่ต้องย้ายโรงเรียน

• ภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอยลง (Learning Loss) จากการระบาดของโควิด-19  

ส่งผลให้การเรียนรู้ของนักเรียนหยุดชะงักอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา ทั้งด้านความรู้ 

ทางวิชาการและทักษะที่จําเป็น
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• เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดกลางให้เป็นต้นแบบ  

“โรงเรยีนพฒันาตนเอง” (Self-Improving School)

• เพือ่พฒันาสมรรถนะบคุลากรในโรงเรียนใหส้ามารถ 

จัดการเรียนรู้และสนับสนุนนักเรียนในการพัฒนา 

ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพอย่าง 

เต็มตามศักยภาพ

• เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้แนวใหม่  (Learning  

Space/Learning  Platform)  มี รูปแบบหรือ 

นวัตกรรมที่หลากหลาย รวมถึงปัจจัยที่จําเป็น 

ต่อการเพิ่มพูนผลลัพธ์การเรียนรู้ สอดคล้องกับ 

สถานการณ์ และรองรับการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป 

ในอนาคต 

• เพื่อเฝ้าระวังการหลุดออกจากระบบการศึกษา  

ป้องกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทั้งการหลุดระหว่าง 

ชั้นปี และการหลุดระหว่างช้ันรอยต่อ รวมถึง 

การจัดแนะแนวและบูรณาการฐานข้อมูลกับ 

เครือข่ายโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง 

ระดับประเทศ

1)  โรงเรียนขนาดกลางต้นแบบการพัฒนาตนเอง  

ที่พร้อมจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสพัฒนา 

ได้ตามศักยภาพและความต้องการจนจบการศึกษา 

ภาคบังคับ

ระดับพื้นที่/แผนงาน

2) นักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน  

มีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยเพื่อ 

การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะชีวิตและ 

ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทในชุมชนที่อยู่

วตัถุประสงค ์
หลัก

ผลลัพธ์

G4, O4 

 

G2, O2 

 

 

 

G2, O2 

 

 

 

 

 

G1, O1 

 

 

 

 

G4, O4, K8 

 

 

 

 

G2, O2, K4 

 

 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้อํานวยการในสถานศึกษาขนาดกลาง 
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3) ผู้บริหารและครูมีสมรรถนะในการใช้ระบบสาร- 

สนเทศสําหรับบริหารจัดการโรงเรียนและช้ันเรียน  

เพื่อให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบได้อย่างต่อเนื่อง

4) ระบบการเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ดูแลเด็กได้ 

เป็นรายบุคคล และสามารถส่งต่อข้อมูลไปยังระดับ 

ชั้น/โรงเรียนอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5) มีพื้นที่การเรียนรู้แนวใหม่ที่หลากหลาย รองรับ 

รูปแบบการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป สามารถพัฒนาทักษะ 

วชิาการ ทกัษะชีวติ และทกัษะดา้นอาชีพใหแ้กนั่กเรียน

6) ตัวแบบ  “โรงเรียนพัฒนาตนเอง”  ถูกนําไปใช้เป็น 

ต้นแบบเพื่อขยายผลในโรงเรียนสังกัดอื่นๆ  ได้อย่าง 

เป็นระบบ

1) สนับสนุนการดําเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยเน้นการนําผลผลิต ผลลัพธ์  

และถอดบทเรียนจากการดําเนินงาน (Harvesting) เพื่อนํามาขยายผลการทํางาน 

2) สนับสนุนการทํางานร่วมกับหน่วยนโยบายเพื่อให้เกิด (1) กลไกการพัฒนาโรงเรียน 

ในระดับพื้นที่โดยหน่วยงานต้นสังกัด (2) การทํางานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กบัระบบการศกึษาไดอ้ยา่งครอบคลมุ เพือ่ตอ่ยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยมุง่ผล 

ต่อการยกระดับการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการแตกต่างกัน และ (3) สนับสนุน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับนโยบาย (Policy Dialogue)

3) สนบัสนนุการนาํระบบสารสนเทศคณุภาพมาใช้ใหเ้กดิประโยชน์ ทัง้ในระดบัช้ันเรียน  

ระดับโรงเรียน และต้นสังกัด มีระบบการติดตามและประเมินผลที่หลากหลาย และ 

สอดคล้องกับเด็กแต่ละกลุ่ม/คน, สนับสนุนการเตรียมความพร้อมการใช้หลักสูตร 

ฐานสมรรถนะในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้แนวทาง 

ใหม่ๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้ ทั้งการเรียนต่อหรือการประกอบ 

อาชีพ

ผลลัพธ์

แนวทาง 
การดาํเนินงาน
โดยสรุป

G2, O2, K5

G1, O1, K3

G2, O2, K4 

 

 

G4, O4, K10

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้อํานวยการในสถานศึกษาขนาดกลาง 
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4) สนับสนุนการขยายผลโรงเรียนพัฒนาตนเองในสังกัดอื่นๆ อาทิ โรงเรียน  ตชด.  

โรงเรียนพระปริยัติธรรม (สามัญ) และโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยนวัตกรรมและรูปแบบ 

ท่ีเหมาะสม โดยนํามาตรฐานคุณภาพข้ันตํ่าของโรงเรียน (Fundamental School  

Quality Level - FSQL) มาประยุกต์ใช้กับบริบทของประเทศไทย 

5) พัฒนาระบบการประเมินตนเองและระบบการประกันคุณภาพโรงเรียน  ระบบ 

อาสาสมัครการศึกษาให้ทํางานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน รูปแบบ วิธีการเรียนรู้ 

แนวใหม่ และสื่อทันสมัย ที่ส่งเสริมทักษะให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับการศึกษา 

ภาคบังคับถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อย รวมถึงระบบแนะแนวเชิงรุกที่ทําให้ 

ผู้เรียนค้นพบตนเอง และเห็นความสําคัญของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

แนวทาง 
การดาํเนินงาน
โดยสรุป

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้อํานวยการในสถานศึกษาขนาดกลาง 
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3.4 แผนงานพฒันาระบบการผลิตและพฒันาครูสําหรับโรงเรียนในพืน้ที่ห่างไกล 

เป้าประสงค์ • การเข้าถึงการศึกษา (Access Learning) ส่งเสริม 

โอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของนักเรียน 

ในท้องถิ่น เฝ้าระวังไม่ให้นักเรียน นักศึกษา ครู  

และครูรุ่นใหม่หลุดออกจากระบบการศึกษาหรือ 

หน่วยจัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับ

• ผลลัพ ธ์การเ รียน รู้  ( Learn ing  Outcome)  

นักศึกษา ครูมีคุณภาพ สอดคล้องกับการทํางาน 

ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล บุคลากรในโรงเรียน 

มีระดับทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับ 

ความต้องการและความจําเป็นของโรงเรียนพื้นที่ 

ห่างไกล นักเรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สูงขึ้น

• การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (System Change) ได้ 

สถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครูทั้งใน 

เชิงปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับความ 

ต้องการในพื้นที่ห่างไกล มีระบบการผลิตและ 

พัฒนาครูแนวใหม่ที่ได้รับการพัฒนาและทดลอง  

มีการแสดงผลการประเมินที่น่าเช่ือถือ ทั้งในด้าน 

หลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ แนวทางการจัด 

การเรียนการสอน การประเมิน การพัฒนา 

ครูอาจารย์ การบริหาร

สถานการณ์
ปัญหา

G1 

 

 

 
 

 

G4 

 

 

 

 

 

G2 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

ครู สําหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล

• ระบบการผลิตครูในปัจจุบันยังไม่ตอบสนองต่อปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียน 

พื้นที่ห่างไกล และยังขาดการวางแผนการผลิตครูในภาพรวม ทั้งนี้ ระบบการ 

บรรจุครูในพื้นที่ทําให้ได้ครูที่ไม่ใช่คนท้องถิ่นมากถึงร้อยละ 80 ส่งผลให้ครูย้าย 

ออกจากพื้นที่ห่างไกลจํานวนมาก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสและคุณภาพ 

การเรียนรู้ของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

• ระบบการพัฒนาครูและการสนับสนุนเพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาคุณภาพ ยังไม่ 

สอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

ครู สําหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล

วตัถุประสงค์
หลัก

• เพื่อพัฒนาตัวแบบการผลิตครูแนวใหม่ ที่สามารถ 

ยกระดับเป็นข้อเสนอนโยบาย  “สถาบันต้นแบบ 

ในการผลิตและพัฒนาครู” ภายในระยะเวลา 3 ปี 

• เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ให้ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความพร้อม ทั้งใน 

ด้านการจัดการโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน  

และการพัฒนาโรงเรียน ร่วมกับชุมชน โดยมุ่งผล 

ให้นักเรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

• เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอนให้ 

โรงเรียนในพืน้ทีห่า่งไกลมคีวามพร้อมตามมาตรฐาน 

คุณภาพข้ันตํ่า ทั้งด้านอุปกรณ์ การเรียนการสอน  

และการบริหารจัดการในโรงเรียน

ระดับประเทศ

1) ระบบอาสาสมัครการศึกษาในชุมชนทํางานร่วมกับ 

ครูและเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 

ของนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

2) ระบบฐานข้อมลูครูของประเทศไทย ทีส่ามารถนาํไป 

ออกแบบการวางแผนอัตรากําลังครู และการสนับสนุน 

การผลิตและพัฒนาครูในระดับพื้นที่ได้

ระดับพื้นที่/แผนงาน

3) นักเรียนกลุ่มยากจนพิเศษในพื้นที่ห่างไกลได้รับ 

โอกาสเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาจนจบหลักสูตร 

ตามเกณฑอ์ยา่งมคีณุภาพ และสามารถบรรจเุขา้ทาํงาน 

เป็นครูในโรงเรียนพื้นที่เป้าหมาย

ผลลัพธ์

G4, O4 

 

 

 

G2, O2 

 

 

 

 
 

G2, O2 

 

 

 

 

G2, O2, K5  

 

 

G4, O4, O5,  

K8, K10 

 

G1, O1, K3
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4) ครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลและยากลําบาก เช่น  

ครูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน การศึกษา 

นอกโรงเรียน  ฯลฯ  ที่ ยั ง ไม่มีคุณวุฒิ วิชา ชีพครู   

สามารถเข้าถึงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้ มี 

ขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน  

และสนับสนุนการทํางานของครูรุ่นใหม่ได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ

5) โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล (Protected School/ 

Stand Alone) มีครูคุณภาพจํานวน สอดคล้องกับ 

ความต้องการของโรงเรียน และยกระดับเป็นแหล่ง 

เรียนรู้ของชุมชนได้

6) สถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครูที่สามารถ 

ผลิตและพัฒนาครูคุณภาพสูง (ระบบปิด) สามารถ 

ปฏิบัติงานในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิ- 

ภาพ โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างพื้นที่และ 

ข้อจํากัดต่างๆ

1) สนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนกลุ่มยากจนพิเศษ ให้มี 

โอกาสศึกษาต่อเพื่อกลับมาเป็นครูในถิ่นฐานของตน ตามเป้าหมายครูรัก(ษ์)ถิ่น  

และขยายแนวทางไปยังกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลสังกัดอื่นๆ  ที่มีบริบท 

แตกต่างกัน

2) พัฒนาโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลให้เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มเฉพาะ 

ร่วมกับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยสนับสนุนมาตรการพัฒนาโรงเรียน 

ในมิติใหม่ๆ เพื่อมุ่งให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบาย และนําไปสู่การปฏิบัติ ร่วมกับ 

สถาบันพัฒนาต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู

3) วิจัยเชิงปฏิบัติการโดยมุ่ง (1) พัฒนารูปแบบการส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพข้ันตํ่า  

(FSQL)  ที่ เหมาะสมกับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล (2)  พัฒนาระบบการติดตาม 

นักศึกษาที่ได้รับทุนและการปฏิบัติงานของครูรุ่นใหม่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

(3)  พัฒนาระบบอาสาสมัครการศึกษาในชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ร่วมกับ 

ผลลัพธ์

แนวทาง
การดําเนินงาน
โดยสรุป

G2, O2, K5 

 

 

 

 

 

 

G2, O2, K4, 

K5, K10 

 

 

G4, O5, K8, K9

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

ครู สําหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล
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แนวทาง
การดําเนินงาน
โดยสรุป

โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล และระบบ Credit Bank สําหรับการพัฒนาครูได้ตลอด 

ชีวิต

4) สนับสนุนการพัฒนากลไกการผลิตและพัฒนาครูแนวใหม่ร่วมกับภาคเอกชน 

และองค์กรต่างประเทศ และสนับสนุนการขยายผลจากโมเดลหรือวิธีการพัฒนา 

ระบบการศึกษาของภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จ

5) สนับสนุนการถอดบทเรียน เพื่อมุ่งให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนา 

ระบบการศึกษาทั้งในระดับประเทศและในระดับพื้นที่

6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลครูร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกสังกัด โดยสามารถ 

เช่ือมโยงข้อมูลร่วมกันเพื่อ (1) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพครู และ (2) พัฒนา 

ระบบการผลิตและพัฒนาครูสําหรับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

ครู สําหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล
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3.5 แผนงานส่งเสริมและพฒันาเยาวชนและประชากรวยัแรงงานนอกระบบ 

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าประสงค์

วตัถุประสงค์
หลัก

กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

เยาวชนและประชากรวยัแรงงาน 
นอกระบบการศึกษา (15 ปีขึ้นไป)

• การศึกษาทางเลือก (Alternative Education)  

เยาวชนขาดโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพที่ 

สูงขึ้น

• เยาวชนและประชากรวัยแรงงานนอกระบบการ 

ศึกษาได้รับโอกาสกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  หรือ 

ได้ รับการพัฒนาความรู้หรือทักษะฝีมือ จนมี 

สมรรถนะที่สามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

ตามศักยภาพ

• ยกระดับขีดความสามารถของชุมชนและองค์กร 

ที่ เ กี่ ย ว ข้อง  และพัฒนาครู สํ าหรับ เยาวชน 

นอกระบบการศึกษาไปพร้อมกัน ในการจัดการ 

เรียนรู้ที่ยืดหยุ่นสําหรับเยาวชนและประชากร 

วัยแรงงานนอกระบบการศึกษา เพื่อการพัฒนา 

อาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สถานการณ์
ปัญหา

G3

G3, 03

• เยาวชนและประชากรวัยแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

และตํ่ากว่ามีจํานวนมากกว่า 16.1  ล้านคน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ 

ที่ทํางานลักษณะกึ่งฝีมือหรือไร้ฝีมือ ซึ่งต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงทางรายได้ 

ขาดการคุ้มครองทางสังคม กําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านการผลิตจากเทคโนโลยี 

ยุค 3.0 ไปสู่ยุค 4.0  และกําลังเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบ 

ต่อประชากรวัยแรงงานอย่างรุนแรง 

• ปี 2562 กลุ่มเยาวชนที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา การจ้างงานและการฝึกอบรม  

ทีเ่รียกวา่ NEET (Not in Education, Employment, or Training) ในประเทศไทย 

มีจํานวนสูงถึง 1.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14 ของเยาวชนไทยทั้งหมด และ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ทุกปี 
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ระดับประเทศ

1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับชาติ ระดับจังหวัด และ 

ระดับท้องถิ่น นําข้อมูลผลประเมินสมรรถนะและ 

ระดับทักษะของกลุ่มเป้าหมายไปใช้ในการพัฒนาแผน 

ยุทธศาสตร์/แผนงบประมาณ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน  

และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมีระบบฐานข้อมูล 

หน่วยงาน แหล่งเรียนรู้ หลักสูตร อาชีพในพื้นที่/ 

ท้องถ่ิน ที่ช่วยจับคู่การพัฒนาทักษะและการประกอบ 

อาชพี และมนีโยบาย แนวทางสนับสนนุ และเครือ่งมอื 

ช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การลงทุนประกอบอาชีพ 

อิสระ เป็นต้น

ระดับพื้นที่/แผนงาน

2) เยาวชนและประชากรวัยแรงงานนอกระบบ  ที่เป็น 

กลุ่มเป้าหมายการดําเนินงานของ  กสศ.มี โอกาส 

ได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านทักษะชีวิตและอาชีพ  

จนสามารถพึ่งพาตัวเองได้เป็นกําลังสําคัญในการดูแล 

ครอบครัว หรือพัฒนาสู่แกนนําเยาวชน/ผู้นําชุมชน

3) หน่วยงานประจำาพื้นที่ มีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบของ 

การยกระดับทักษะที่จําเป็นและการประกอบอาชีพ 

ที่ใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน/DemandSide สามารถ 

จัดการเรียนรู้และการพัฒนาที่ ให้ความสําคัญกับ 

ทักษะชีวิตสังคม  และทักษะการประกอบอาชีพ  

สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และระดับ 

ชุมชน มีระบบการเรียนรู้ที่เช่ือมต่อการศึกษาในระบบ  

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

4) หลักสูตรพัฒนาครูนอกระบบการศึกษา ที่สามารถ 

จัดการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนนอกระบบการศึกษาอย่าง 

หลากหลายตามศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล ดําเนินการ 

โดยครูนอกระบบการศึกษามีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง  

ได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคม 

ผลลัพธ์
G4, O5, K10

G3, O3, K6 

 

 

 

 

G3, O3, K7

G3, 03, K6, K7

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

เยาวชนและประชากรวยัแรงงาน 
นอกระบบการศึกษา (15 ปีขึ้นไป)
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แนวทาง 
การดําเนินงาน
โดยสรุป

1) สนับสนุนทุนเชิงรุก (Strategic Grant) โดยใช้ฐานข้อมูลและการเช่ือมประสาน 

พันธมิตรการทํางานใหม่ โดยทํางานกับภาคีที่มีความเช่ียวชาญ และสามารถ 

ทํางานช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากการให้ทุนเปิดรับข้อเสนอโครงการ  

(Competitive Grant)

2) พัฒนาต้นแบบด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยคํานึงถึง 

การเช่ือมโยงกับสภาพแวดล้อมรอบตัวของกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ครอบครัวจนถึงชุมชน  

และคํานึงถึงองค์ประกอบที่จําเป็น ได้แก่ ฐานข้อมูล การสร้างสรรค์เทคโนโลยี 

ที่เหมาะสม ห่วงโซ่เศรษฐกิจ และการยกระดับกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเยาวชน 

สู่แกนนําเยาวชนหรือผู้นําชุมชน

3) วิจัยตัวแบบระบบการเรียนรู้ที่เช่ือมต่อการศึกษาในและนอกระบบ และการศึกษา 

ตามอัธยาศัย และพัฒนาเคร่ืองมือประเมินผลสมรรถนะทักษะของกลุ่มประชากร 

วัยแรงงาน (Skill Survey) เพื่อออกแบบพื้นที่เรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

4) การพัฒนาต้นแบบครูนอกระบบการศึกษาที่มีศักยภาพ ในการสร้างเคร่ืองมือ  

ชุดความรู้ หลักสูตร หรือนวัตกรรมการทํางาน สําหรับการดูแลเยาวชนนอกระบบ 

การศึกษา 

5) พัฒนาฐานข้อมูลระบบส่งต่อการดูแลความร่วมมือร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่  

กศน. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมคุณภาพ 

ชีวิตคนพิการ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยให้ความสําคัญกับเยาวชน 

ช่วงรอยต่อ ที่เพิ่งยุติการศึกษา และร่วมกับภาคีภาคนโยบาย ฝ่ายนิติบัญญัติ และ 

เครือข่ายสื่อมวลชน สนับสนุนให้เกิดเวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านการศึกษา 

ทางเลือก และกลุ่มครูนอกระบบที่มีบทบาทในการรวมพลังเครือข่ายพื้นที่

6) พัฒนาฐานข้อมูลหน่วยงาน แหล่งเรียนรู้ หลักสูตร อาชีพ จากแหล่งต่างๆ ที่มี 

อยู่ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายและวิเคราะห์การช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน 

นํามาใช้เป็นข้อมูลการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นข้อมูลเข้าถึงโอกาส 

ทางการศึกษาและการพัฒนาอาชีพ  รวมทั้งพื้นที่ ขับเคลื่อนนโยบาย  (Pol icy  

Platform) เพื่อทํางานเชิงระบบและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล และการสื่อสารรณรงค์  

เพื่อส่งเสริมคุณค่าและภาพลักษณ์ของกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

เยาวชนและประชากรวยัแรงงาน 
นอกระบบการศึกษา (15 ปีขึ้นไป)
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3.6 แผนงานจัดการศึกษาเชิงพืน้ที่เพือ่ลดความเหลื่อมลํ้า 

เป้าประสงค์

• การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาจําเป็นต้อง 

ลดขนาดการจัดการลง สอดคล้องกับทิศทางและความเคลื่อนไหวของประเทศ 

ที่ประสบความสําเร็จ 

• แนวโน้มนโยบายของประเทศไทยที่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมจากภาคส่วน 

ต่างๆ ในระดับจังหวัด

สถานการณ์
ปัญหา

G4 

 

 

G4, O4 

 

 

 
 

G4, O5

 

G4, O4, K9 

 

 

 

 

 

 

จังหวดัที่สมัครใจและมีความพร้อม 
เพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ  (Systems Change)  

ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเพื่อสร้างความ 

เสมอภาคทางการศึกษา

• มุ่งค้นหาตัวแบบบูรณาการส่งเสริมโอกาสทาง 

การศึกษาระดับพื้นที่ ทั้งระดับจังหวัดหรือระดับ 

ย่อยกว่า เพื่อทดสอบรูปแบบการจัดการการศึกษา 

ด้วยความรับผิดชอบของเจ้าของพื้นที่เองเป็นหลัก 

• บู รณาการท รัพยากรทั้ งจาก  กสศ .และจาก 

ทรัพยากรแหล่งอื่นในพื้นที่ ในการทดสอบความ 

เป็นไปได้ของแนวคิด  “เมืองแห่งการเรียนรู้”  เพื่อ 

หาตวัแบบทีเ่หมาะสมสําหรบัการดําเนินงานในพืน้ที่

ระดับประเทศ

1) การจัดสรรงบประมาณโดยใช้ข้อมูลสถานการณ์ 

ความเหลื่อมลํ้าหรือปัญหาการศึกษาของพื้นที่ เป็น 

กรอบหรือเกณฑ์ในการจัดงบประมาณสู่พื้นที่ และ 

ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

เพื่อลดความเหลื่อมลํ้า

วตัถุประสงค์
หลัก

ผลลัพธ์

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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ระดับพื้นที่/แผนงาน

2) จังหวัดมีความสามารถในการบริหารจัดการและ 

บูรณาการทรัพยากรและงบประมาณในจังหวัด เพื่อ 

ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา 

3) หน่วยงานหลักและภาคีที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 

หรือระดับท้องถิ่นมีขีดความสามารถที่จะดําเนินการ 

ปฏิรูปการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าได้เองในระยะ 

ยาว 

4) สถานการณ์ความเหลื่อมลํ้าที่เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย 

ของ กสศ.ในระดับจังหวัดต้นแบบดีขึ้น

1) ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในระดับจังหวัด โดยจัดทํา 

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบการมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR)  

ร่วมกับกลไกทดลองเชิงพื้นที่จํานวนประมาณ 10 จังหวัด โดยมีการกระจายพื้นที่ 

อย่างเหมาะสมเพื่อสังเคราะห์สู่ตัวแบบสําหรับขยายผลระดับประเทศในระยะต่อไป

2) วิจัยงบประมาณและการลงทุนด้านการศึกษาระดับจังหวัด

3) พัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดในการจัดทําเป้าหมายร่วม แผนพัฒนาการ 

ศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา และตัวแบบหลักประกันโอกาส 

ทางการศึกษา แก่กลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาเชิงพื้นที่ โดยให้ความ 

สําคัญกับพัฒนาเคร่ืองมือ ระบบข้อมูล และงานวิชาการ ระบบการจัดการในระดับ 

จังหวัด ควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงระบบ และผลักดันเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนให้เกิด 

การขับเคลื่อนและขยายผล

4) ยกระดับการจัดเวทีที่ให้ความสําคัญกับการบูรณาการ เพื่อให้เกิดการพูดคุย 

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัดและ 

ระหว่างจังหวัด โดยมุ่งนําไปสู่การปฏิบัติการ การวางแผน และจัดทําแผนพัฒนา 

การศึกษาจังหวัด การจัดทําฐานข้อมูลและกระบวนการสําหรับการจัดการศึกษา 

เชิงพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าระดับจังหวัด

G4, O5, K9, K10

G4, O4, O5, K10 

 

 

 

G4, O4, K8

จังหวดัที่สมัครใจและมีความพร้อม 
เพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

ผลลัพธ์

แนวทาง 
การดําเนินงาน
โดยสรุป
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จังหวดัที่สมัครใจและมีความพร้อม 
เพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

สนับสนุนให้จังหวัดเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักและมีบทบาทนํา ในการสื่อสารผลักดัน 

นโยบายการลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา การพัฒนาตัวแบบการจัดทําข้อมูล  

และการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในระดับจังหวัด 

แนวทาง 
การดําเนินงาน
โดยสรุป
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3.7 แผนงานบริหารจัดการ

วิธีดําเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ กสศ. ระยะ 3 ปี  

(ปงีบประมาณ 2565 - 2567) กาํหนดขึน้จาก 3 สว่น ไดแ้ก ่ 

แนวคิดในการสร้างความเปลี่ยนแปลง  (Theory  of  

Change) ประสบการณ์ตามสภาพปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับ 

การดําเนินงานของ  กสศ. ในระยะ 3 ปีแรก และแนวโน้ม 

ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยเง่ือนไขสําคัญ ได้แก่  

สมมติฐานงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้รายปีมีจํานวน 

น้อยลง โดยคาดว่าจะมีแนวโน้มอยู่ที่ 5,000 -  10,000  

ล้านบาทต่อปี และสถานการณ์ความเหลื่อมลํ้าทางการ 

ศึกษาที่จะมีแนวโน้มรุนแรงยิ่งข้ึนจากการระบาดของ 

โควิด-19 

ภายใต้สภาพปัจจัยและเงื่อนไขดังกล่าว กสศ.จึง 

ได้กําหนดหลักการจัดงบประมาณส่วนใหญ่ให้กับการ 

ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และอีกส่วนหน่ึงในการ 

พัฒนางานที่สามารถส่งผลกระทบสูง (High Impacts)  

ซึ่งต้องอาศัยการใช้ข้อมูลความรู้เพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอ 

ในการปฏิรูปการจัดการศึกษา และผลักดันเข้าสู่การ 

เปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยวิธีการและโอกาสที่เหมาะสม  

ดว้ยวธิดีาํเนนิงาน 3 สว่นสาํคญั คอื การกาํหนดงานเชงิรุก 

ระดบักลยทุธ ์ การจดัการโครงสรา้ง และการบรหิารจดัการ  

โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.7.1 กาํหนดงานเชิงรุกระดับกลยุทธ์
ใน 3 ปีจากน้ี (ปีงบประมาณ 2565 - 2567) กสศ. 

กําหนดงานเชิงรุกระดับกลยุทธ์ด้วยการจัดการกลุ่ม 

เป้าหมายหลักในการสร้างความเปลี่ยนแปลงไว้ 2 กลุ่ม  

ได้แก่  เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา  

และครู 

สาระสําคัญของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ได้แก่

กลุ่มเป้าหมายที่ 1 - เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส 

ทางการศึกษา

หมายถึง เด็กและเยาวชน ตั้งแต่ข้ันปฐมวัยจนถึง  

24 ปี จากครัวเรือนยากจนที่สุดร้อยละ 15 ล่างของสังคม 
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ไทย ที่ยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษามากที่สุด  

รวมถึงกลุ่มด้อยโอกาสนอกเหนือจากความขาดแคลน 

ทุนทรัพย์  โดยคาดว่า  เด็กและเยาวชนที่ เป็นกลุ่ม 

เป้าหมายในช่วงเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ 2565 - 2567)  

มีจำานวนประมาณ 2.8 ล้านคน

ทั้งนี้ การใช้ปัจจัยด้าน “ความยากจน” เป็นปัจจัย 

หลักในการกําหนดกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ ด้วยเหตุผล  

3 ข้อ ได้แก่ 

(1) กลุ่มครอบครัวฐานะยากจน มักจะมีปัจจัย 

ด้อยโอกาสด้านอื่นๆ  ซํ้าเติม เช่น ด้านสุขภาพ สังคม  

กฎหมาย  อุปสรรคจากภาวะดํารง ชีวิต  เป็นต้น 4  

นอกจากน้ี ความยากจนย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชน 

จากครอบครัวเหล่าน้ันขาดโอกาสได้รับการศึกษาที่มี 

คุณภาพ  ดังนั้น การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 

ให้แก่เด็กและเยาวชนกลุ่มน้ีจึงสามารถช่วยบรรเทา 

ปัญหาให้กับลักษณะด้อยโอกาสอื่นที่ ร่วมอยู่กับความ 

ยากจนไปพร้อมกัน

(2) การกําหนดกลุ่มเด็กและเยาวชนจากครอบครัว 

ยากจนที่สุดเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในระยะเวลาช่วง  

5  -  10  ปีแรก  เอื้อให้  กสศ.ใช้ทรัพยากรมีอยู่จํากัด  

สร้างผลลัพธ์ให้สังคมเห็นประจักษ์ได้ตามที่สังคมคาดหวัง  

ไม่กระจายงานและทรัพยากรเกินไป (Spreading Too  

Thin) จนหวังผลสําเร็จได้ยาก 

(3) กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสเน่ืองจาก 

สาเหตุอื่นๆ  ที่ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ เช่น  

สภาพแวดล้อม หรือพื้นที่อาศัยซึ่งอาจไม่เหมาะสม  

หรือการจัดการศึกษาที่ทําให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าถึงการ 

ศึกษาหรือการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้ รวมถึงด้านสุขภาพ 

ของผู้เรียนหรือครอบครัว เป็นต้น

4 ที่มา การวิเคราะห์เบื้องต้นของคณะกรรมการอิสระ

เพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.)
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กลุ่มเป้าหมายที่ 2 - ครู

หมายถึง ผู้ทําหน้าที่สอนในทุกระดับ มิใช่จํากัด 

เพียงผู้มีตําแหน่งราชการหรือต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู  

ตาม  พ.ร.บ. กสศ. มาตรา 3 โดยในการดําเนินงานตาม 

ภารกิจของ  กสศ.ให้ความสําคัญแก่ครูผู้ดูแลเด็กเยาวชน 

กลุ่มขาดแคลนด้อยโอกาสผู้เป็นกลุ่มเป้าหมายของ  กสศ.  

(เด็กและเยาวชน อายุ 3  -  24 ปี) ร้อยละ 15 ล่าง ซึ่ง 

ขาดแคลนทุนทรัพย์มากที่สุดของสังคมไทย รวมถึงกลุ่ม 

เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ 

เน่ืองจากหน่ึงในกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการ 

สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อเด็กและเยาวชน ต้องอาศัย 

ครูผู้ทําหน้าที่สอนและดูแลกลุ่มเป้าหมายโดยตรง กสศ. 

จึงไม่แยกการพัฒนาครูจากการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย  

กล่าวคือ ทุกแผนงานมีองค์ประกอบของการพัฒนาครู 

อยู่ด้วยเป็นมาตรการสําคัญ 

ครูจึงผู้เป็นกลุ่มเป้าหมายของ กสศ. สามารถจําแนก 

ได้ตามกลุ่มเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ดังนี้

(1) ครูในโรงเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ผู้ทํา 

หน้าที่สอนและดูแลกลุ่มนักเรียนยากจนและยากจน 

พิเศษที่อยู่ในระดับการศึกษาภาคบังคับ โดยส่วนใหญ่จะ 

ประจําการอยู่ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กในชนบท 

จํานวนราว 100,000 คน (จากครูทั้งหมด 500,000 คน)

(2) ครูในสถานศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ ผู้ทํา 

หน้าที่สอนและดูแลกลุ่มนกัเรยีน นกัศึกษากลุ่มยากจนและ 

ยากจนพิเศษ ทั้งในสายสามัญและสายอาชีพ 

(3) ครูนอกระบบการศกึษา ผูทํ้าหน้าทีส่อนและดแูล 

กลุ่มเด็กยากจนในวัยการศึกษาภาคบังคับ ที่หลุดออก 

จากระบบการศึกษา และกลุ่มเยาวชนอายุ 15 -  24 ปี 

ที่ยุติการศึกษา เป็นครูซึ่งไม่ได้สังกัดในสถานศึกษา โดย 

อาจสังกัดหน่วยงานนอกภาครัฐ เช่น มูลนิธิ ที่ปฏิบัติงาน 

กับกลุ่มเป้าหมาย
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กลุ่มย่อย แผนงาน แนวทาง/ประเด็นการพัฒนาครู

1. ครูในโรงเรียน

ระดับการศึกษา

ภาคบังคับ

กลุ่มเป้าหมาย 

เชิงกลยุทธ์:

นักเรียนยากจน

และยากจนพิเศษ

ที่อยู่ในระดับการ

ศึกษาภาคบังคับ 

แผนงานพัฒนาคณุภาพโรงเรยีน

ทั้งระบบ

แผนงานพัฒนาระบบการผลิต

และพัฒนาครูในโรงเรียนพื้นที่

ห่างไกล

แผนงานพัฒนาระบบหลั ก 

ประกันความเสมอภาคทางการ 

ศึกษา (ปฐมวัย - ภาคบังคับ)

• สนับสนุนการพัฒนาครูโดยการใช้ 

โรงเรียนเป็นฐาน ให้ครูมีสมรรถนะ 

จัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย  

คํานึงถึงความแตกต่างของนักเรียน  

เสริมสร้างทกัษะวชิาการและทกัษะอาชีพ 

• สนับสนุนการพัฒนาระบบที่ปรึกษา 

และพี่เลี้ยงในการพัฒนาโรงเรียนและ 

การจัดการเรียนการสอน

• สนับสนุนทุนแก่นักเรียนกลุ่มยากจน 

พิเศษให้มีโอกาสศึกษาต่อในสถาบัน 

ผลติและพฒันาครูคณุภาพ เพือ่กลบัมา 

เป็นครูในชุมชนถิ่นฐานของตน

• พัฒนาหลักสูตรสําหรับการพัฒนาครู 

ในพื้นที่ห่างไกลอื่นๆ เช่น ครู รร.  

ตชด./คร ู กศน. 

• สนับสนุนให้ครูใช้ข้อมูลจากการเยี่ยม 

บ้าน ข้อมูลพัฒนาการเจริญเติบโต 

ด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้  

และพฤติ ก ร รม  ร ายบุ คคล  เ พื่ อ 

สนับสนุนให้นักเรียนยากจนพิเศษและ 

ด้อยโอกาสได้ รับการส่ ง เสริมและ 

พัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องตามความ 

ถนัดของผู้เรียน และป้องกันการหลุด 

ออกจากระบบการศึกษา
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กลุ่มย่อย แผนงาน แนวทาง/ประเด็นการพัฒนาครู

2. ครูในสถาน

ศึกษาระดับสูง

กว่าภาคบังคับ

กลุ่มเป้าหมาย 

เชิงกลยุทธ์:

นักเรียน นักศึกษา

กลุ่มยากจนและ

ยากจนพิเศษ 

อายุ 15 - 24 ปี 

ทั้งในสายสามัญ

และสายอาชีพ

3. ครูนอกระบบ

การศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

เชิงกลยุทธ์:

เด็กยากจน

ในวัยการศึกษา

ภาคบังคับที่หลุด 

ออกจากระบบ 

การศึกษา และ 

กลุ่มเยาวชนอายุ  

15 -  24 ปี

ที่ยุติการศึกษา

• พัฒนาสมรรถนะครูในสถานศึกษา  

(อาชี วศึกษา)  ที่ ร่ วมงานกับ  กสศ. 

ใ ห้ มี ขี ดค ว ามสามา รถ ในกา รจั ด 

การเรียนการสอนที่สร้างสมรรถนะ  

(Competencies) ร่วมกับภาคเอกชน 

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

แรงงาน รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการ 

เ อ ง  จั ด ร ะบบสนั บสนุ นนั ก เ รี ย น  

นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี พื้ น ฐ า น เ สี ย เ ป รี ย บ

เน่ืองจากความขาดแคลนทุนทรัพย์ 

และด้อยโอกาสให้พัฒนาศักยภาพ 

ต น เ อ ง ไ ด้ เ ต็ ม ที่  ร อ ง รั บ ค ว า ม 

เปลี่ยนแปลงในโลกอาชีพและทิศทาง 

การพัฒนาประเทศ 

• วิจัยระบบการผลิตและการพัฒนาครู 

อาชีวศึกษา

• พัฒนาครูนอกระบบการศึกษาให้ได้รับ 

การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการ 

จัดการเ รียนรู้ที่สอดคล้องกับความ 

ต้องการและบริบทของผู้เรียน 

• พัฒนาหลักสูตรพัฒนาครูนอกระบบ 

การศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่ 

สะท้อนความหลากหลายของศักยภาพ 

ผู้ เ รี ยนรายบุ คคลสํ าหรั บ เยาวชน 

นอกระบบการศึกษา

• ผลักดันให้ครูนอกระบบการศึกษา 

มี เส้นทางอาชีพที่มั่นคง  ได้รับการ 

ยอมรับและมีตัวตนในสังคม  (หลัก 

ประกัน)

แผนงานการส่งเสริมและพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาระดับสูงกว่า 

ภาคบังคับ/ครูนอกระบบการ

ศึกษา

แผนงานการส่งเสริมและพัฒนา 

เยาวชนและประชากรวยัแรงงาน 

นอกระบบ/ครูนอกระบบการ 

ศึกษา
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3.7.2 การจัดการโครงสร้าง
มุ่งบูรณาการกลไกภายใต้โครงสร้างการดําเนินงานทุกส่วนให้สอดประสานสู่ผลงานตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ 

การออกแบบแผนงานและโครงการที่จะเกิดข้ึนสอดคล้องและครอบคลุมกลุ่มประชากรเป้าหมาย 4 กลุ่ม5 (Quadrants)  

และเช่ือมประสานกลไกในส่วนต่าง  ๆใหต้อบสนองตอ่ปญัหาดา้นการสง่เสริมโอกาสทางการศกึษาแกก่ลุม่เปา้หมายแตล่ะกลุม่ 

สรุปดังภาพต่อไปนี้

โครงสร้างคณะอนุกรรมการตามแผนกลยุทธ์ฉบับน้ียึดหลักตามกลุ่มเป้าหมายเป็นโจทย์ในการทํางาน โดย 

คณะอนุกรรมการจะมีภารกิจในการพัฒนาแผนงานโครงการเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย 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

อนุกรรมการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความ 
เหลื่อมลํ้า               

5

1

6
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3.7.3 การบริหารจัดการองค์กร

• โครงสร้างและทักษะบุคลากรในระดับกลางอยู่ในขอบเขตจํากัดจนไม่สอดคล้อง 

กับยุทธศาสตร์องค์กรที่ต้องการบุคลากรระดับกลางในสัดส่วนที่สูง (Shifted  

Diamond) เพื่อสร้างงานที่มีผลกระทบสูง ขณะเดียวกันบุคลากรมีภาระงาน 

ธุรการมาก จึงต้องการระบบบริหารจัดการที่สามารถลดภาระงาน เพื่อให้เวลา 

กับงานที่ให้ผลกระทบสูงได้อย่างสมดุล

• กระบวนการวางแผน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน หรือการ 

กํากับดูแลให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาให้เป็นไปตาม 

มาตรฐานของหน่วยงานและสากล

• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังอยู่ในระยะเร่ิมต้นของการพัฒนา เพื่อให้เป็น 

เคร่ืองมือสนับสนุนการดําเนินงาน ลดภาระงานธุรการ และเป็นไปตาม 

กฎ ระเบียบ 

• แม้ว่า  พ.ร.บ. กสศ.เปิดโอกาสให้สามารถระดมทุนหรือรับงบประมาณจาก 

แหล่งอื่นได้ แต่ กสศ.อาศัยแหล่งงบประมาณจากรัฐเป็นหลัก และการจัดสรร 

งบประมาณยังคงมุ่งเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง ขณะที่แนวโน้ม 

ของการได้รับงบประมาณเพิ่มในอนาคตมีไม่มากนัก

สถานการณ์
ปัญหา

เป้าประสงค์

วตัถุประสงค์หลัก

G4 

O4

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

ระบบสํานักงาน (Organization  
System) ประสิทธิภาพการดําเนิน 
พันธกิจ และธรรมาภิบาลที่ดี

• Organization System/ประสิทธิภาพการดำาเนิน

พันธกิจและธรรมาภิบาลที่ดี

บริหารงานที่สามารถให้การติดตาม ช่วยเหลือกลุ่ม 

เป้าหมายด้วยความรวดเร็ว มีธรรมาภิบาล ด้วย 

หลักการ ดังนี ้

1. People and Partnership ทํางานร่วมกับภาคี 

เครือข่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ส่งผล 

ต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

77

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567



G4, O4, K8, K10

วตัถุประสงค์หลัก 2. Process วางแผน บริหาร ควบคุมให้มีขั้นตอน 

การทํางานที่กระชับ รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และ 

เป็นธรรมาภิบาล

3. Technology นําเทคโนโลยีมาใช้เป็นเคร่ืองมือ 

เพื่อช่วยลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาในองค์กร  

แผนงาน และเครือข่ายดําเนินงาน

1) กสศ.มีบุคลากรภายในที่มีสมรรถนะสูง สามารถ 

ทํางานร่วมกับบุคลากรภายนอกเพื่อสร้างงานที่มี 

ผลกระทบต่อสังคม โดยมีโครงสร้างเป็น Shifted  

Diamond มีระบบ กระบวนการสรรหา รักษา และ 

พัฒนาบุคลากรจากปัจจุบันสู่บุคลากรระดับกลาง  

(Middle Level) 

2) กสศ.และภาคเีครือข่ายมกีารปฏบิติังาน การรายงาน 

ผลการดําเนินงาน ผลการตรวจสอบที่แสดงให้เห็นถึง

การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารความ

เสี่ยงที่ดี 

3) กสศ.มีระบบการประเมินผล (Evaluation) การ 

ทํางานในภาพรวมขององค์กร และผลการดําเนิน 

โครงการ โดยสามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

เชิงระบบ (System Change) หรือนําไปสู่ข้อเสนอ 

เชิงนโยบาย รวมถึงระบบการติดตาม (Monitoring)  

สถานการณ์ของความเหลือ่มลํา้ดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละ

การศึกษารอบด้านอย่างสมํ่าเสมอ

4) การเบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ ประหยัด  

ทันกําหนดเวลาตามแผนปฏิบั ติการ  มีการระดม 

ทรัพยากรสมทบจากแหล่งอื่น และมีนวัตกรรมทาง 

การเงินที่เกิดประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

ระบบสํานักงาน (Organization  
System) ประสิทธิภาพการดําเนิน 
พันธกิจ และธรรมาภิบาลที่ดี

ผลลัพธ์
ระดับแผนงาน

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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5) ระบบข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ  

กสศ.เป็นระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัย เป็นไปตาม 

กฎหมายถูกต้อง แม่นยํา เป็นแหล่งอ้างอิงในทาง 

วิชาการ นําไปใช้ขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร และ 

เกิดพื้นที่ สําหรับส่งเสริมการเรียนรู้และลดความ 

เหลื่อมลํ้าทางการศึกษา บนความร่วมมือกับภาค 

เอกชนและองค์กรที่มีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศ

การบริหารงานบุคคล

เหนี่ยวนําบุคลากรความสามารถสูงให้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนงานที่สร้างผลกระทบ 

สูง ด้วยรูปแบบที่ยืดหยุ่น อันรวมถึงการรับผิดชอบโครงการ การจ้าง และ 

สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล

ปรับปรุงกระบวนการและระบบสนับสนุนของสํานักงาน การบริหารจัดการ และ 

การกํากับ ติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มาตรการป้องกันการมีส่วนได้ เสีย 

ในกิจการของกองทุน การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

งบประมาณและการเงิน

พัฒนาระบบเพื่อวิเคราะห์การใช้งบประมาณตามกลยุทธ์ กลุ่มเป้าหมาย และ 

พื้นที่ โดยกํากับ ติดตามสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบบริหารโครงการ 

ที่  กสศ.พัฒนาข้ึน และการทดลองโครงการนวัตกรรมทางด้านการเงิน (Innovative  

Financing) เพื่อแสวงหาแหล่งงบประมาณเพิ่มเติม

ผลลัพธ์
ระดับแผนงาน

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

ระบบสํานักงาน (Organization  
System) ประสิทธิภาพการดําเนิน 
พันธกิจ และธรรมาภิบาลที่ดี

แนวทาง 
การดาํเนินงาน
โดยสรุป
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผลสัมฤทธ์ิหลัก
(Key Result Areas)

ระบบสํานักงาน (Organization  
System) ประสิทธิภาพการดําเนิน 
พันธกิจ และธรรมาภิบาลที่ดี

ระบบติดตามประเมินผล

จัดทําฐานข้อมูล  โดยเฉพาะข้อมูลประชากรที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายของ  กสศ.  

และรวบรวมฐานข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ 

เกิดระบบติดตาม (Monitoring) สถานการณ์ของความเหลื่อมลํ้าด้านทรัพยากร 

มนุษย์ รวมทั้งระบบประเมินผลข้อมูลของโครงการต่างๆ และส่งเสริมให้ภาคีนํา 

ฐานข้อมูลของ  กสศ.  ไปขยายผล ทั้งการวิจัย พัฒนา ทําข้อเสนอเชิงนโยบาย  

สนับสนุนการประเมินผล เพื่อการพัฒนาการทํางานต่อกลุ่มเป้าหมาย 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พัฒนาระบบตามแผนดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยลดภาระงาน 

เชิงปริมาณ เกิดความแม่นยํา ลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดเชิงปฏิบัติงาน  

และเป็นไปตามหลักการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการเช่ือมโยงระบบ 

และข้อมูลทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือร่วมกับภาคเอกชน  

องค์กรที่มีความเช่ียวชาญในการพัฒนาพื้นที่ (P latform) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  

และลดความเหลื่อมลํ้า ทั้งนี้ได้ดําเนินการทํางานผ่านกลยุทธ์ 5 ด้าน ดังนี ้

1) พัฒนาการบูรณาการ (Integration) ของกระบวนงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร

2) พฒันาการขับเคลือ่นองคก์รดว้ยการใช้ข้อมลูสารสนเทศ เพือ่สร้างนวัตกรรมตน้แบบ  

และขยายผลการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายไร้รอยต่อ (Seamless)

3) ส่งเสริมการทํางานร่วมกันระหว่างองค์กรและภาคี เพื่อค้นหา ช่วยเหลือ และ 

ติดตามกลุ่มเป้าหมายด้วยเทคโนโลยี

4) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน 

การปฏิบัติงานขององค์กรและภาคี

5) เสริมสรา้งธรรมาภบิาลดา้นการบริหารจดัการดว้ยมาตรฐานสากล และเพิม่ขีดความ 

สามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

แนวทาง 
การดําเนินงาน
โดยสรุป
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กลยุทธ์การดำาเนินงานระยะ  3 ปี  (Strategic Plan) ฉบับนี้  

มีพื้นฐานจาก “ทฤษฎีการสร้างความเปลี่ยนแปลง” ของ กสศ. ดังนี้

• แนวคิดหลัก
การลดความเหลื่อมลํ้าและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษานั้น  

เป็นปัญหาระดับชาติที่มีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน  

ในขณะที่  กสศ.จัดเป็นหน่วยงานขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของ 

ปัญหา จึงไม่สามารถจัดการและแก้ไขได้เองโดยลําพัง

อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับ 

การลดความเหลื่อมลํ้าและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาใน “นิเวศใน 

การสร้างความเสมอภาคการศึกษา” (Ecology of Equitable Education)  

พบว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ประกอบด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาค 

เอกชน และภาคประชาสังคมจํานวนมาก กระจายอยู่ในหลากหลาย 

ภาคส่วน โดยต่างมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาการศึกษา แต่ก็มีภารกิจ  

บทบาท และทรัพยากร รวมถึงพันธกิจตามกฎหมายของตนเองที่ 

แตกต่างกัน หน่วยงานแนวร่วมดังกล่าวจึงถือเป็น  “ทุน”  อันทรงคุณค่า  

หากนํามาหนุนเสริมกันภายใต้เป้าหมายร่วม โดยมีการบริหารให้เกิด 

พลังในระดับที่สามารถจะผลักดันการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้สอดคล้อง 

กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

กสศ.จึงจัดวางตําแหน่งทางกลยุทธ์  (Strategic Positioning)  

ขององค์กรไว้ในฐานะของ “ตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ” (Catalyst  

for System Change) ด้วยความเชื่อมั่นว่า การเหนี่ยวนําพลังความ 

ร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายจะนําไปสู่ระบบที่ดีขึ้นในการลดความ 

เหลื่อมลํ้าที่มีสาเหตุทั้งจากทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพการศึกษา 

และสามารถส่งผลกระทบเชิงบวกไปสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยเริ่มต้นจาก 

กลุ่มตัวอย่างในระยะบุกเบิกแล้วจึงขยายผลออกไปภายในเวลาที่เป็นจริงได้

ทฤษฎี
ก. ทฤษฎี 
การสร้างความ
เปลี่ยนแปลง  
(Theory of 
Change)

82

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567



หลักการดังกล่าวเป็นพืน้ฐานในการกําหนดทฤษฎีการสร้างความเปลี่ยนแปลง  
(Theory of Change) ของ กสศ.ที่มอีงค์ประกอบดังภาพต่อไปน้ี

ภาพแสดงองค์ประกอบหลักในทฤษฎีการสร้างความเปลี่ยนแปลง 
(Theory of Change) ของ กสศ.

”เข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ผลลัพธ์การเรียนรู้  
การศึกษาทางเลือก”ต่อ 4 กลุ่มเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Public Policy Process - PPP) 

ผลลัพธ์ 2 ด้าน ”ระดับประเทศและระดับองค์กร/พื้นที่”
ของการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (System Change)

พ.ร.บ.จัดตั้ง กสศ. กำาหนดให ้ 

กสศ.เป็นหน่วยงานของรัฐที่ม ี

ความคล่องตัว ไม่ใช่ส่วน 

ราชการ เอื้อต่อการทํางาน 

ในฐานะ  “ตัวเร่ง”  ให้เกิดการ 

เปลี่ยนแปลงเชิงระบบ 

1) สื่อสารคุณค่าของการสร้างความเสมอภาคเพื่อหลอมรวมพลังทุกฝ่าย  

(Share The Same Mindset: All-for-Education) 

2) ใช้ข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อชี้นำาสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายทุกระดับ  

(Data & Evidence As Driver Of Change) 

3) ทำางานร่วมกับภาคีในการสร้างแนวทาง นวัตกรรมและการขยายผล  

(Mobilizing Partner) 

4) กระตุ้นการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ  

(Leveraging Resources) 

5) เน้นการวิจัยเชิงประจักษ์และประเมินผล  

(Programming Excellence & Developmental Evaluation) 

ทิศทางและจุดเน้นเพื่อการเปลี่ยนแปลง 5 ประการ 
(5 Change Focus Areas)

4
3
2
1
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กสศ.กําหนดเป้าหมายการสร้างความเปลี่ยนแปลง 

ไว้ 2 ข้ันตอน ได้แก่ การสร้างความเปล่ียนแปลงเชิงระบบ  

เพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่อกลุ่มเด็กและเยาวชน 

เป้าหมาย โดยมีสาระสําคัญดังนี้

-	การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (System Change)

การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเป็นเป้าหมายที่ในขั้น 

ผลลัพธ์ (Outcome) โดย กสศ.จะทําหน้าที่เป็น  “ตัวเร่ง”  

ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่ 2 ระดับ ได้แก่ 

(1) ระดับพื้นที่/แผนงาน (โรงเรียน สถานศึกษา  

จังหวัด ท้องถิ่นหรือหน่วยบริหารอื่นๆ) เป็นระดับที่ กสศ. 

จะทุ่มเทชักนําหน่วยงานภาคีร่วมกันพัฒนาเปลี่ยนแปลง 

ระบบการศึกษาให้สําเร็จได้ในภายในระยะเวลาไม่นานนัก  

รวมถึงสามารถพิสูจน์ผลและเก็บเกี่ยวบทเรียนองค์ความรู ้

จากการเปลี่ยนแปลงได้ 

(2) ระดับประเทศ อันหมายถึง ระบบหรือนโยบาย 

สาธารณะในรูปแบบต่างๆ (อาทิ มาตรการด้านการศึกษา  

การจัดสรรทรัพยากร ระเบียบกฎหมายต่างๆ     รวมถึง 

มาตรการทางการคลัง) โดยในบางกรณี กสศ.อาจค้นพบ 

โอกาสในการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ 

ในระดับชาติได้นับตั้งแต่เริ่มต้น ขณะเดียวกัน  กสศ.  

ก็ตระหนักด้วยว่า ในบางกรณีอาจต้องรอจังหวะเวลาที่ 

เหมาะสม เพราะในสถานการณ์จริง การเปลี่ยนแปลง 

ในระดับชาติมักจะเกิดตามมาจากผลลัพธ์ในเชิงบวกของ 

ระบบที่เกิดขึ้นในระดับองค์กรหรือพื้นที่ ที่พร้อมสําหรับ 

การยกระดับขยายผลสู่ระดับชาติเมื่อปัจจัยแวดล้อม 

เอื้ออํานวย 

ทั้งนี้ ความเชื่อมต่อระหว่างระบบทั้ง 2 ระดับ  

ถือเป็นหัวใจสําคัญของการทําให้เกิดผลความเปลี่ยนแปลง 

สู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ กสศ.เชื่อว่า ปัจจัยสําคัญแห่ง 

ความสําเร็จในขั้นนี้ ได้แก่ (1) การกำาหนดเป้าหมาย  

การพัฒนาให้ชัดเจน (Strategic Target) และตรงกับ 

ปัญหาของกลุ่ม เป้ าหมาย  (2 )  การมีส่ วนร่ วมของ 

หน่วยงานหลักผู้เป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะตั้งแต่เริ่ม 

พัฒนาไปจนบรรลุผลลัพธ์ ในระดับตัวแบบ (Model)  

องค์กรหรือพื้นที่ (3) สมรรถนะและสถานะองค์กรที่มี 

ความยืดหยุ่นคล่องตัวตามเจตนารมณ์ของ  พ.ร.บ.  จัดตั้ง  

กสศ. โดยสมรรถนะภายในของ  กสศ.ต้องสอดคล้องกับ 

การมุ่งสู่เป้าหมาย และสามารถจัดการกระบวนการด้วย 

ประสิทธิภาพที่สูง

กสศ.จึงกําหนดเป้าหมายการพัฒนาด้วยการ 

วิ เคราะห์ให้ เห็นว่ากลุ่มประชากรเป้าหมายในระยะ 

ปีที่  4  -  6 ให้ชัดเจน จนพบว่าควรให้ความสําคัญกับ 

กลุ่มเด็กและเยาวชน  (อายุ 3 -  24 ปี) ร้อยละ 15 ซึ่ง  

ขาดแคลนทุนทรัพย์มากที่สุดของสังคมไทย  (Bottom  

15%) รวมถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ  

จํานวนรวมประมาณ 2.8  ล้านคน จากนั้นได้ทําการ 

วิเคราะห์ปัญหาจําแนกตามกลุ่มเป้าหมายสําคัญเพื่อให้ 

สามารถกําหนดแผนให้ตอบสนองต่อปัญหาใหญ่ที่สุดของ 

กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มได้อย่างตรงจุด

• เป้าหมายการสร้างความเปลี่ยนแปลง
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ผลกระทบเชิงบวกต่อกลุ่มเป้าหมายที่  กสศ.กําหนดเป็นเป้าหมายปลายทางในการลด 

ปัญหาความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษานั้น เป็นผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ จนค้นพบ  

4 กลุ่มเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Quadrants) ที่สะท้อนปัญหาความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา 

ในประเทศไทยครอบคลุมทุกช่วงวัย กสศ.ได้นําข้อค้นพบน้ีมาใช้ออกแบบภาพความเปล่ียนแปลง 

ที่มุ่ งทําให้ เกิดผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ 

ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างมีนัยสําคัญ โดยแต่ละกลุ่มมีข้อมูลสําคัญ ดังนี ้

1. นักเรียนยากจนและยากจนพิเศษที่อยู่ในระดับการศึกษาภาคบังคับ นับตั้งแต่การ 

ศึกษาปฐมวัย (3 - 5 ปี) จนถึงการศึกษาภาคบังคับ (อายุประมาณ 15 ปี) โจทย์สำาคัญของ 

กลุ่มเป้าหมายนี้คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการป้องกันไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษา 

2. เด็กยากจนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่หลุดออก 

นอกระบบมีจำานวนคิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึง 1 ใน 3 ของเด็กยากจนทั้งหมด และเป็นกลุ่มที่นำากลับ 

คืนสู่ระบบการศึกษาได้ยากที่สุด 

3. นักเรียน นักศึกษากลุ่มยากจนและยากจนพิเศษ อายุ 15 - 24 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ จำานวนราว  200,000 คน ซึ่งจะอยู่ใน 

ระบบการศึกษาอีกเพียง 1 - 3 ปี หลังจากนั้นจะออกจากระบบการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน  

จำานวนมากจะกลายเป็นแรงงานฝีมือตำ่าและมีรายได้ตำ่าตลอดช่วงชีวิต 

4. เยาวชนอายุ 15  - 24 ปีที่ยุติการศึกษา รวมถึงประชากรวัยแรงงาน ส่วนใหญ่จบ 

เพียงการศึกษาภาคบังคับหรือตำ่ากว่า เยาวชนกลุ่มนี้มีจำานวนสะสมมากที่สุด เส้นทาง 

ในอนาคตคือ แรงงานนอกระบบไร้ฝีมือ หรือมีฝีมือระดับตำ่า มีรายได้ตำ่า ขาดสวัสดิการ มี 

แนวโน้มที่จะตกอยู่ในวงจรความยากจนข้ามชั่วคน ปัจจุบันตลาดแรงงานไทยมีแรงงานไร้ฝีมือ 

นอกระบบมากถึงร้อยละ 60 อันเป็นสาเหตุสำาคัญที่ดึงรั้งขีดความสามารถในการแข่งขันของ 

ประเทศ

กสศ. กําหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงจากอะไร
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ครูสูงกวา่การศึกษาภาคบังคบั 1 แสนคน
การศึกษาภาคบังคบั
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-	การเปลี่ยนแปลงต่อกลุ่มเป้าหมาย

การเปลี่ยนแปลงต่อกลุ่มเป้าหมายเป็นเป้าหมาย 

ที่มุ่งในขั้นผลกระทบ  ( Impact) ที่กําหนดขึ้นจากผล 

การวิเคราะห์กลุ่มประชากรเป้าหมายในระยะปีที่ 4 - 6  

(Strategic Target) และปัญหาหลักที่เกิดขึ้นกับแต่ละ 

กลุ่ม สามารถสรุปเป็นผลการเปลี่ยนแปลงต่อกลุ่ม 

เป้าหมายใน 3 ด้านหลัก ดังนี้

(1) เด็ก เยาวชน และประชาชน มีโอกาสอย่าง 

เสมอภาคในการเข้าถึง  การเรียนรู้ (Learning Access)  

ที่มีคุณภาพ 

(2) เด็ก เยาวชน และประชาชน มีผลลัพธ์การ 

เรียนรู้  (Learning Outcome) ที่สู งขึ้นอย่างทั่ วถึง  

โดยเฉพาะการเรียนรู้พัฒนาทักษะสําหรับโลกในศตวรรษ 

ที่ 21 

(3) เยาวชนและประชาชนกลุ่มที่แม้ออกจากระบบ 

การศึกษาไปแล้ว ยังสามารถได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 

การจัดการอาชีพและทักษะชีวิตที่พร้อมสําหรับโลกยุคใหม่ 

ผ่านช่องทาง  การศึกษาทางเลือก (Alternative Educa- 

tion) ที่เหมาะสมกับความสนใจของผู้เรียนภายใต้บริบท 

ของชุมชนหรือท้องถิ่น

บทบาทของ  กสศ.ในการทําหน้าที่เป็นตัวเร่งเพื่อ 

สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเพื่อนําไปสู่ผลกระทบ 

ดังกล่าว มุ่งรักษาสมดุลระหว่างบทบาทของการเป็น  

“ผู้เหนี่ยวนำา”  ในการทําให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคี 

เครือข่าย กับหน่วยงานหลักเจ้าของนโยบายสาธารณะ  

กับบทบาทของการเป็น  “เจ้าของเรื่อง”  ที่ดําเนินการเอง 

ในภารกิจตามที่ กสศ. ได้รับมอบหมายตาม พ.ร.บ. กสศ. 

ในการเหนี่ยวนําให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคี 

เครือข่าย กสศ.จะดําเนินการผ่าน  กระบวนการนโยบาย 

สาธารณะอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Public Policy  

P rocess :  PPP) โดยการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบมุ่ ง 

ขับเคลื่อนไปสู่ เป้าประสงค์การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ 

และเป้าประสงค์เชิงผลกระทบ 3 ประการข้างต้น
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จากการดําเนินงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา กสศ.ได้ 

สกัดต้นทุนที่เป็นจุดแข็งออกมาเป็น  จุดเน้นเพื่อขับเคลื่อน 

ให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 5 ด้าน (5 Focus Areas for  

Change)6 และขับเคลื่อนกระบวนการดําเนินงานด้วย  

กรอบแนวคิด  “ห่วงโซ่มาตรการ” (Intervention Value  

Chain)7 เพื่อให้เกิดการออกแบบและใช้ประโยชน์จาก 

ผลงานทั้งหมดในลักษณะบูรณาการ โดยมีสาระสําคัญ 

ดังนี้

• หลักการขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

6

 จากการวิเคราะห์ประสบการณ์การดําเนินภารกิจในช่วงสามปีต้น (ปีงบประมาณ 2562 - 2564)

7

 ผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา Roland Berger (2021)

ตัวแบบหนึ่งของแนวคิดในการผลักดันนโยบาย 

สาธารณะของ  กสศ.เพื่อเร่งให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง 

เชิงระบบ และเหนี่ยวนําให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

เข้ า ร่ วมในการลดความเหลื่ อมลํ้ าและสร้ างความ 

เสมอภาคทางการศึกษา ด้วยการสร้างความเปลี่ยนแปลง 

เชิ งระบบ  คือกรอบแนวคิด  “ห่วงโซ่มาตรการ”  ซึ่ ง 

ครอบคลุมขั้นตอนสําคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลง 

เชิงระบบ ประกอบด้วยขั้นตอนของการทํางานตั้งแต่ 

การทําวิจัยเพื่อศึกษาค้นหาแนวทางหรือโครงการที่ 

เหมาะสม การทําต้นแบบเพื่อนําร่องบ่มเพาะ การ 

ขยายผลของแนวทางหรือโครงการที่ประสบความสําเร็จ  

การนําโครงการไปผลักดันเชิงนโยบาย โดยมีองค์ประกอบ 

ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดําเนินงาน ดังภาพต่อไปนี้

• กระบวนการดําเนินงานภายใต้กรอบแนวคิด 
”ห่วงโซ่มาตรการ” (Intervention Value Chain)

แผนกลยุทธ์ กสศ. 2565-2567
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ข้อมูลเบ้ืองต้น: Intervention Value Chain

1 2 3 4 5 6
วิจัย

(Generate  
Interven-

tion)

ขยายผล
(Scale &  

Accelerate)

ติดตาม 
ประเมิน

ผล
(Monitor & 
Evaluation)

นําร่องและ
บ่มเพาะ
(Pilot &  

Incubate)

ผลักดัน 
เชิง

นโยบาย
(Policy  

Advocacy)

ดําเนิน
การตาม
นโยบาย

(Operating)

กํ าหนดวาระ 

งานวิจัยสําหรับ 

ความเสมอภาค 

ทางการศึกษา 

ในประเทศไทย  

และการทํางาน 

ร ่ ว ม กั บ ภ า ค ี

เพื่อจัดทํางาน 

วิ จั ย เ พื่ อ ล ด 

ความเหลื่อมล้ํา 

ทางการศึกษา

ก า ร นํ า ฐ า น 

ข้อมูลทั้ งของ  

ก ส ศ .  แ ล ะ 

ภ า คี ม า ใ ช้  

เ พื่ อ ติ ด ต า ม 

ป ร ะ เ มิ น ผ ล 

การดําเนินงาน 

ของ กสศ.

ก า ร จั ด ส ร ร 

เ งิ น อุ ด ห นุ น 

โดยตรงให้แก่ 

นั ก เ รี ย น โ ดย 

ผ่านการทํางาน 

ของ กสศ. หรือ 

การนําข้อเสนอ 

เ ชิ ง น โ ย บ า ย 

ต่างๆ ไปใช้เอง 

โดยตรง

ส นั บ ส นุ น 

นโยบายเพื่ อ 

ค ว า ม เ ส ม อ

ภาคทางการ 

ศึ กษา  และ 

ข ย า ย ก า ร 

ส่งสารให้กว้าง 

ขึ้น ผ่านการ 

ทํางานร่วมกับ 

ภาคีเพื่อสร้าง 

ก า ร เ ป ลี่ ย น 

แปลงเชงิระบบ

ทํางานร่วมกับภาคีในการสร้าง 

แนวทางนวัตกรรมต่างๆ โดยใช้ 

กรอบการทํางานแบบมีหลักฐาน 

เชิงประจักษ์และธรรมาภิบาล และ 

ใช้ระบบเครือข่ายในการขยายผล 

โครงการที่ทดลองแล้วประสบความ 

สําเร็จ ในขณะที่สนับสนุนภาค 

เอกชนผา่นการบม่เพาะและโครงการ  

Accelerate

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

Medium-term
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1.1 สถานการณ์และแนวโน้ม เด็กปฐมวัยราวร้อยละ 21  
ยังไม่ได้เข้าเรียนในระดับปฐมวัย ครัวเรือนยังแบกรับค่าใช้จ่าย 
เข้าเรียน  6,833 บาท/คน/ปี  รายได้ ที่ ลดลงจากสถานการณ์ 

โควิด-19 ส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยมีแนวโน้มลดลง

โจทย์การทํางาน
มาตรการส่งเสริมการเข้าสู่ระบบการศึกษาและการได้รับการพัฒนา 

ของเด็กปฐมวัยในครัวเรือนยากจน/ยากจนพิเศษ โดยเชื่อมโยงการ 

ทำางานกับหน่วยงานต้นสังกัด โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ศพด.  

และโรงเรียนอนุบาล

ช่วงปฐมวัยถือเป็น  “หน้าต่างแห่งโอกาสของพัฒนาการการเรียนรู้”  

เพราะเป็นช่วงเวลาที่สมองเปิด รับการเ รียน รู้ได้ดีที่ สุด ในปี  2562  

ประเทศไทยมีเด็กปฐมวัย (2 - 5 ปี) จํานวน 2,818,408 คน แต่เด็กใน 

จํานวนน้ีไม่ได้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล จํานวน  

587,155  หรือราวหน่ึงในห้า  (ร้อยละ  21)
8
 เพราะสาเหตุส่วนหนึ่งจาก 

อุปสรรคทางการเงิน โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน 

ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย คิดเป็นจํานวน 6,833 บาท/คน/ปี9 ขณะที่ 

ครัวเรือนเด็กปฐมวัยกลุ่มยากจนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 12,824  - 16,467 บาท/ 

คน/ปี ทั้งนี้ เด็กอายุ 2 ปี มีค่าใช้จ่ายสูงสุด เน่ืองจากภาครัฐไม่มีเงิน 

อุดหนุนด้านการศึกษาให้ 

จากอุปสรรคในการเข้าถึงการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย ส่งผลให้เด็ก 

ยากจนมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้เพียงร้อยละ 48.5 ขณะที่ 

กลุ่มฐานะร่ํารวยสามารถอ่านออกเขียนได้อยู่ท่ีร้อยละ  76.4 นอกจากน้ี 

ยังพบว่าครอบครัวยากจนเพียงร้อยละ 14.2 เท่าน้ันท่ีมีหนังสือสําหรับเด็ก 

อย่างน้อย 3 เล่ม10

ข. ข้อมูล
สถานการณ์และ
โจทย์การทํางานตาม
กลุ่มเป้าหมาย

8การสํารวจสถานการณ์เด็กและสตร ี (MICS), พ.ศ. 2562, สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)  

ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย
9

 โครงการพัฒนารูปแบบการคัดกรองและการจัดสรรงบประมาณรายบุคคลกลุ่มเด็ก 

ปฐมวัยด้อยโอกาสในระบบการศึกษาและเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษา, พ.ศ. 2563,  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

10

 การสํารวจสถานการณ์เด็กและสตรี (MICS), พ.ศ. 2562, สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)  

ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย 

1. เด็กวัยเรียน (อายุ 2 - 14 ปี)
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1.2 สถานการณ์และแนวโน้ม สถานการณ์ 
โควิด-19 ส่งผลให้จํานวนนักเรียนยากจนสูงขึ้น 
และเพ่ิมความเส่ียงในการหลุดออกจากระบบการ
ศึกษาของนักเรียนก่อนสําเร็จการศึกษาภาคบังคับ

โจทย์การทํางาน
ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาภาค 

บังคับทั่วประเทศเพื่อพัฒนาระบบและมาตรการป้องกัน 

การหลุดจากระบบการศึกษาภาคบังคับโดยเฉพาะในช่วง 

ชั้นรอยต่อ (อ.3, ป.6, ม.3)

อัตราการหลุดออกจากระบบการศึกษาของนักเรียน 

กลุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มสูงขึ้น ปัจจุบันยังพบการหายไป 

ของนักเรียนอันเนื่องมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและ 

สังคม ทําให้มีนักเรียนออกกลางคันและไม่เรียนต่อ  

จนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนยังคงเพิ่ม 

สูงขึ้นเป็นเท่าตัว โดยเฉพาะนักเรียนด้อยโอกาส 

สถานการณ์ โควิด-19  ระลอกใหม่ที่ส่ งผลต่อ 

ประชาชนกลุ่มที่มีรายได้น้อย ทําให้เกิดภาวะยากจน 

ฉับพลันมากขึ้นราวร้อยละ 10 และคาดการณ์ว่านักเรียน 

ยากจนพิเศษ ในภาคเรียนที่ 2/2564 และ 1/2565 จะมี 

แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จํานวน 291,234 คน11

 กลุ่มที่เฝ้า 

จับตาคือ เด็กในวัยเรียนกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อทางการศึกษา 

มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษามากขึ้นในปี 

การศึกษา 2564 - 2565 โดยเฉพาะนักเรียนทุนเสมอภาค 

ในช่วงชั้นรอยต่อ สังกัด  สพฐ. อปท. และ  บช.ตชด. 

ที่ กสศ.ช่วยเหลือทั้งหมด 294,454 คน พบว่า ศึกษาต่อ 

จํานวน 242,081 คน (ร้อยละ 82.21) และไม่พบรายชื่อ 

เข้าศึกษาต่อ 43,060 คน (ร้อยละ 14.6) 

11

 ผลการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ จากการสมัครคัดกรอง รอบที่ 1 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

12

 ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค, PISA, 2018, สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

สถานการณ์และแนวโน้ม  สถานการณ์  
โควิด-19 ส่งผลให้จํานวนนักเรียนยากจนสูงขึ้น 
และเพ่ิมโอกาสในการออกจากระบบการศึกษา 
หลังสําเร็จการศึกษาภาคบังคับเพ่ือประกอบอาชีพ
และหาเลี้ยงครอบครัว

โจทย์การทํางาน
ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ทั้งในและนอกระบบทั่วประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการ 

เรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น  (Flexible Learning)  

เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสทางการศึกษาและการประกอบ 

อาชีพควบคู่กันไป รวมทั้งร่วมกันทดลองต้นแบบระบบ 

การศึกษาทางเลือกใหม่  (Alternative Education)  

ให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

เยาวชนฐานะยากจนยังขาดโอกาสศึกษาต่อในระดับ 

ที่สูงขึ้น นักเรียนในครัวเรือนยากจนมีโอกาสศึกษาต่อ 

ในระดับ  ม.ปลายเพียงร้อยละ 53 ขณะเดียวกันนักเรียน 

ยากจนพิเศษสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ได้เพียงร้อยละ 10 เท่านั้น นับว่ามีสัดส่วนใกล้เคียงกับ 

ผลการประเมินของ OECD (ร้อยละ 13) ที่เป็น “นักเรียน 

ช้างเผือก”12

ข้อมูลจากผลการศึกษาของ  OECD ที่ได้สํารวจ 

เด็กช้างเผือกกลุ่มที่มีฐานะยากจนกลุ่มล่างสุดร้อยละ 25  

ของประเทศ แต่สามารถทําคะแนนสอบ PISA ได้อยู่ 

ในกลุ่มที่ ได้คะแนนสูงสุด  25 ของประเทศ ซึ่งมีอยู่ 

ประมาณร้อยละ  13 คิดเป็นสัดส่วนนักเรียนช้างเผือก 

ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 11 พบว่า  

นักเรียนกลุ่มช้างเผือกของไทยร้อยละ  81.49 มีความ 

คาดหวังต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือ 

การศึกษาที่สูงกว่ามัธยมปลาย ดังนั้นหากไม่มีการ 

วางแผนให้เกิดมาตรการส่งต่อเพื่อสร้างโอกาสในการ 

ศึกษาหรือการพัฒนาทักษะที่สู งขึ้นในระยาว ย่อม 

เป็นการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไปอย่าง 

น่าเสียดาย

2. เยาวชนในระบบการศึกษาสูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ
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 3.1 สถานการณ์และแนวโน้ม นักเรียน 
ในโรงเรียนชนบทมีผลการเรียนรู้ช้ากว่านักเรียน 
ในโรงเรียนเขตเมืองถึง 2 ปีการศึกษา ซ่ึงส่วน
ใหญ่อยู่ในโรงเรียนห่างไกล ขาดโอกาส 

โจทย์การทํางาน
ทำาอย่างไรจึงจะลดความต่างคุณภาพของสถาน- 

ศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 

ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระหว่าง 

นักเรียนในโรงเรียนชนบทและเขตเมือง พบว่า นักเรียน 

ในชนบทมีความรู้ตามหลังนักเรียนในเมืองถึง 2 ปีการ 

ศึกษา13 และยังมีแนวโน้มที่จะห่างมากขึ้น นอกจากนี้  

ในภาพรวมของคุณภาพการศึกษาของประเทศ พบว่า 

ผลประเมินด้านการอ่านของเด็กไทยยังคงลดลงอย่าง 

ต่อเนื่อง

คุณภาพโรงเรียนในประเทศไทยที่มีความแตกต่าง 

กัน โดยเป็นผลมาจากองค์ประกอบที่จําเป็นต้องเร่งแก้ไข 

ต่อไปนี้  (1) การได้รับงบประมาณหรือทรัพยากรเพื่อ 

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนของภาครัฐที่ไม่ได้คํานึงถึงบริบท 

ของการพัฒนาที่แท้จริง (2) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ของครูและบุคลากรทางการศึกษายังขาดทักษะการคิด 

ขั้นสูง (Active Learning) แม้ว่าจะมีการเข้าถึงการ 

ศึกษาในระบบโรงเรียนแล้วก็ยังไม่สามารถรับการพัฒนาได ้

ตามที่ควรจะเป็นคงอยู่จนจบการศึกษา และ (3) บทบาท 

ของผู้บริหารยังขาดความเป็นผู้นําทางวิชาการ ขาดการ 

บริหารโดยใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และการบริหารงาน 

ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ปัญหาเชิงระบบและการจัดการศึกษา 

ที่ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ยังส่งผลต่อ 

ผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของผู้เรียน จึงจําเป็นต้องได้รับ 

การแก้ไขและยกระดับในเรื่องสําคัญ ได้แก่ (1) เนื้อหา  

หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับทักษะ 

ที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ (2) การประกันคุณภาพ 

ทั้ งระบบภายในและภายนอกยั งไม่มีประสิทธิภาพ  

(3) ระบบการบูรณาการเรียนรู้กับการทํางาน  (Work  

Integrated Learning) มีปัญหาในเชิงคุณภาพและ 

ประสิทธิภาพ

3. คุณภาพการจัดการศึกษา และครู

13

 สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล หรือ PISA ปี 2012, 2015, 2018 ประเมินโดย OECD
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3.2 สถานการณ์และแนวโน้ม  ผลผลิต
ทางการศึกษาขาดทักษะที่จําเป็นสูงในโลกของงาน 

โจทย์การทํางาน 

ทิศทางการจัดการศึกษาอย่างไรที่ตอบโจทย์โลก

ของงานในเทคโนโลยีการผลิตยุค 4.0 

ผลผลิตจากระบบการศึกษากระทบต่อระบบ 

เศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จากปัญหาการขาดบุคลากรที่มี 

ทักษะและสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการของโลก 

การทํางาน และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อ 

ขับเคลื่อนประเทศไทย  4.0 โดยเฉพาะบุคลากรระดับ 

สายอาชีพชั้นสูง ซึ่งเป็นแรงงานสําคัญที่จะส่งผลเชิงบวก 

ต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าแรงงานในระดับ 

การศึกษาอื่นๆ โดยมีความต้องการจ้างงานเฉพาะใน 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกจํานวนเพิ่มถึง 83,183  

คน ในขณะที่ผู้จบการศึกษายังมีปัญหาทั้งเชิงปริมาณและ 

คุณภาพ รวมถึงโจทย์ทิศทางการผลิตกำาลังคนเพื่อก้าวสู่ 

การเป็นผู้ประกอบการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม  

เทคโนโลยีและสร้างงานใหม่ โลกของการเรียนรู้ในอนาคต  

เช่น หลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพจะมีส่วนช่วยเติมเต็ม 

ที่สําคัญ 
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 รายงานโครงการสํารวจสถานะความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยสําหรับประเทศไทย ระยะที่ 4 ประเมินจาก 

เด็กปฐมวัยใน 25 จังหวัดทั่วประเทศ, 2564, รศ. ดร.วีระชาติ กิเลนทอง หัวหน้าคณะวิจัย และคณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย 

หอการค้าไทย 

3.3 สถานการณ์และแนวโน้ม การเรียนรู้ 
ถดถอย  (Learning Loss) จากสถานการณ์  
โควิด-19 

โจทย์การทํางาน 
มาตรการจัดการเรียนรู้หลังสถานการณ์โควิด-19  

(post COVID-19) ควรมีแนวทางอย่างไรเพื่อลดช่องว่าง 

การเรียนรู้ที่หายไป และโอกาสทางเทคโนโลยี 

ตั้งแต่ปี 2563 - 2564 สถานการณ์โควิด-19 ส่งผล 

กระทบต่อคนทั่วโลกในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านการศึกษา 

ที่ทําให้นักเรียนเกิดภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอย ไม่สามารถ

รับการศึกษาได้อย่างเป็นปกติ สําหรับประเทศที่ยังคง 

มีปัญหาการเรียนรู้ที่ ตกตํ่ าลงแล้ว  ผลกระทบทาง 

เศรษฐกิจและสังคมที่ เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ทําให้การเรียนรู้ของนักเรียนหยุดชะงักโรงเรียนหรือ 

สถานศึกษาไม่สามารถจัดการศึกษาในรูปแบบเดิมที่เป็น 

ความเชี่ยวชาญของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อีก 

ต่อไป การจัดการเรียนการสอนหรือแม้แต่การบริหาร 

จัดการโรงเรียนจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีความท้าทาย 

ต่อระบบการศึกษาของประเทศ

ผลการวิเคราะห์ในรายงานโครงการสํารวจสถานะ 

ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย 

สําหรับประเทศไทย ระยะที่ 4 (ปี  2564) บ่งบอกว่า  

เด็กในช่วงอนุบาล 3 มีภาวะถดถอยเนื่องจากสถานการณ์ 

โควิด-19 อย่างรุนแรง กล่าวคือ การปิดเรียนเป็นเวลา 

นานทําให้เกิดภาวะความรู้ถดถอยทั้งในด้านคณิตศาสตร์ 

และความจําใช้งาน  ( เป็นส่วนหนึ่ งของ  Execut ive  

Function หรือ EF) กว่าร้อยละ 90 ของความรู้ที่ควรจะ 

ได้รับ ยกตัวอย่างเช่น การปิดเรียนเป็นเวลานานกว่า  

5 เดือน ส่งผลให้เกิดความรู้ถดถอยอย่างน้อย 4.5 เดือน  

(ของการไปโรงเรียน) ภาวะถดถอยนี้เป็นผลมาจากการ 

เปรียบเทียบความพร้อมของเด็กปฐมวัยที่มีระยะเวลา 

ในการไปโรงเรียนที่แตกต่างกันเนื่องจากบางจังหวัด  

(4 จาก 25 จังหวัด) ถูกล็อกดาวน์ในช่วงเดือนมกราคม  

2564
14
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4.1 สถานการณ์และแนวโน้ม  เยาวชน 
นอกระบบไม่มีงานทําสูงถึง 1.3 ล้าน 

โจทย์การทํางาน
มาตรการเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้อยโอกาส  

หรืออยู่นอกระบบการศึกษาให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ 

และทักษะชีวิตที่พร้อมสำาหรับโลกยุคใหม่ได้อย่างไร

จากการวิเคราะห์ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา 

ประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยกําลังเผชิญปัญหา 

เยาวชนอายุ 15 - 24 ปี ที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา การ 

จ้างงาน และการฝึกอบรม หรือกลุ่ม NEET (Youth Not  

in Education, Employment, or Training) โดยในปี  

2562 กลุ่ม NEET ในประเทศไทยมีจํานวนมากถึง 1.3  

ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14 ของเยาวชนไทย และเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 1 ต่อปี สวนทางกับจํานวนเยาวชนไทยที่ลดลง 

เฉลี่ยร้อยละ 1.2 ในทศวรรษที่ผ่านมา โดยร้อยละ 65  

ของกลุ่ม NEET เป็นเพศหญิง และปัญหาการตั้งครรภ์ 

ในวัยเรียนเป็นสาเหตุสําคัญ ซึ่งจากสถิติพบว่า ร้อยละ 8  

ของกลุ่ม  NEET คือเพศหญิงทํางานบ้าน กว่าครึ่งมี 

สถานภาพสมรสและสําเร็จการศึกษาเพียงระดับมัธยม 

 ดร.นิโคลัส เบอร์เนตต์ นักเศรษฐศาสตร์การ 

ศึกษา อดีตผู้บริหารระดับสูงของยูเนสโกและธนาคารโลก  

ประมาณการไว้ว่า ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการ 

ศึกษาจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับ 

ประเทศไทยเป็นมูลค่าสูงถึง  330,000 ล้านบาททุกปี  

คิดเป็นร้อยละ  3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

(จีดีพี) ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ยของการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ของไทยตลอดทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าระบบการศึกษา 

ของไทยจะลงทุนสูง แต่สถานการณ์ของเด็กและเยาวชน 

นอกระบบการศึกษาของไทยยังคงมีแนวโน้มแย่ลงใน 

ทุกพื้นที่ของประเทศซึ่งสร้างความเสียหายแก่โอกาสในการ 

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ออกจากกับดัก 

ประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)

4. แรงงานนอกระบบ
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4.2 สถานการณ์และแนวโน้ม คุณภาพของ 
ประชากรวัยแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอก
ระบบที่ทํางานลักษณะกึ่ งฝีมือหรือไร้ฝีมือต้อง
เผชิญกับความไม่มั่นคงทางรายได้ 

โจทย์การทํางาน 

แนวทางการยกระดับทักษะอาชีพ  (UpSki l l  &  

Reskill) เพื่อตอบโจทย์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและตลาด 

แรงงาน

ประชากรวัยแรงงานมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยม 

ศึกษาตอนต้นและตํ่ากว่าจํานวนมากกว่า 16.1 ล้านคน  

แม้แนวโน้มจะดีขึ้นบ้างในกลุ่มประชากรรุ่นใหม่ โดย 

ส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบที่ทํางานลักษณะกึ่งฝีมือ 

หรือไร้ฝีมือต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงทางรายได้และ 

ขาดการคุ้มครองทางสังคม กําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 

จากเทคโนโลยีการผลิตยุค 3.0 ไปสู่ยุค 4.0 (Disruption)  

และกําลังเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ 

ประชากรวัยแรงงานอย่างรุนแรง 

จากการวิเคราะห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  

พบว่า ผลิตภาพโดยรวมของไทยตํ่าและไม่เพิ่มขึ้นใน 

ช่วงที่ผ่านมา รายงานของ World Economic Forum  

ปี 2560 ระบุว่า ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนโดยมีสัดส่วน 

การจ้างงานทักษะสูงเพียงร้อยละ  14 (อันดับที่  93)  

ของกําลังแรงงาน จึงยังเป็นแรงงานไร้ฝีมือและฝีมือตํ่า 

มีแนวโน้มที่จะตกอยู่ในวงจรความยากจนข้ามชั่วคน  

และเป็นสาเหตุสําคัญที่ดึงรั้งขีดความสามารถในการ 

แข่งขันของประเทศ 

การยกระดับทักษะอาชีพ (Upskill & Reskill) เพ่ือ 

ตอบโจทย์การขับเคล่ือนเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน 

เป็นกระบวนการที่สําคัญ แต่ไทยยังมีปัญหาเชิงระบบ 

และการจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ การจัดสรรทรัพยากร 

และรูปแบบการพัฒนาทักษะอาชีพยังมีจํากัดที่เน้นทักษะ 

พื้นฐานและงานฝีมือ และหลักสูตรอาชีพในปัจจุบัน 

ขาดความสอดคล้องและการเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจชุมชนและตลาดแรงงานที่แท้จริง
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