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เม่ือไม่นานมานี้ คณะนักเศรษฐศาสตร์จาก 
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สถาบันเทคโนโลยีแมสซา- 
ชเูซตส ์ และมหาวทิยาลยัสแตนฟอรด์ ไดท้ำางานวิจัย 
‘The Equality of Opportunity Project’ และ 
กล่าวชี้เป็นนัยสำาคัญว่า เด็กจากครัวเรือนยากจน 
ท่ีสุดของประเทศ แม้จะมีพรสวรรค์มากเพียงใด  
แต่หากขาดโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาคและ 
ระบบนิเวศท่ีส่งเสริมการพัฒนาพรสวรรค์ เด็กจะ 
ไม่สามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ และประเทศจะ 
สูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ หรือที่เรียกว่า 
ปรากฏการณ ์ ‘The Lost Einsteins’ 

ตลอดสามปทีีผ่า่นมา กสศ. มุง่มัน่ปอ้งกนัไม่ให ้
เด็กและเยาวชนผูด้อ้ยโอกาสหลดุจากระบบการศกึษา  
ส่งเสริมให้เยาวชนกลุ่มนี้ได้รับการศึกษาในระดับที่ 
สูงที่สุด ไกลที่สุดเท่าที่จะทำาได้ ไม่เพียงการให้ทุน 
อุดหนุน หากยังมีฐานข้อมูลของเด็กจำานวนนับ 
ล้านคนที่ในระยะอันใกล้จะเป็นเครื่องมือสนับสนุน 
การกำาหนดนโยบายความเสมอภาคทางการศึกษา 
ตลอดทุกช่วงวัย สำาหรับสถานศึกษาและหน่วยงาน 
ต้นสังกัดใช้ อันจะเป็นจุดเริ่มต้นของระบบหลัก 
ประกันโอกาสทางการศึกษาของประเทศไทย

เด็กและเยาวชนยากจนด้อยโอกาสเป็น 
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
(โควิด-19) มีความเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา 
มากขึ้น หากไม่ได้รับการช่วยเหลือโดยเร็ว ปัญหา 
จะย่ิงซับซ้อน และสังคมจะเห็นได้ชัดถึงความ 
เหลื่อมลำ้าท่ีขยายขนาดขึ้น ซึ่ง  กสศ.  ตระหนักถึง 
ความสำาคัญเร่งด่วนของเรื่องนี้ จึงได้จัดทำาโครงการ 
ในหลากหลายรปูแบบ โดยเฉพาะการใหเ้งนิอดุหนนุ 
ทุนเสมอภาคเพิ่มเติมแก่เด็กและเยาวชนยากจน 
พิเศษในช่วงชั้นรอยต่อ เช่น จากประถมศึกษา 

 การศึกษาเป็นเคร่ืองมือส�าคัญที่จะช่วยให้
เด็กตีฝ่าวงล้อมความยากจนข้ามรุ่นได ้
เพราะถ้าเรายกระดับการศึกษาเขาได ้

เขาก็จะมีศักยภาพ มีทักษะไปประกอบอาชีพ 
มีโอกาสไปใช้ชีวติที่ดีขึ้นได้กวา่คนรุ่นก่อน 

ตอนปลายไปมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษา 
ตอนต้นไปมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือประกันให้ 
พวกเขาไม่หลุดจากระบบและยังคงเรียนรู้ พัฒนา 
ตนเองได้อย่างเหมาะสม 

ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีสำ�คัญกว่�เงินอุดหนุน คือ  
โอก�สท่ีพวกเข�ได้รับ และคว�มอุ่นใจท่ีรู้ว่�ใน 
ห้วงย�กลำ�บ�กเช่นนี้จะไม่มีใครถูกทอดท้ิง ห�กแต่ 
จะพ�กันจูงมือเดินหน้�ฟันฝ่�จนกว่�จะก้�วผ่�น 
วิกฤตไปด้วยกัน 

กสศ.  ได้นำาบทเรียนการทำางานสามปีแรก  
(พ.ศ. 2561 - 2564) มาวิเคราะห์ทบทวนและนำามา 
ปรับปรุงเป็นแผนกลยุทธ์  กสศ. สามปี ฉบับใหม่  
(พ.ศ.  2565 -  2567)  ที่มุ่งยกระดับก�รทำ�ง�นท่ี 
หนักแน่นยิ่งข้ึนในก�รเหนี่ยวนำ�ทุกภ�คส่วนให้ร่วม 
ขับเคลื่อนก�รส่งเสริมโอก�สท�งก�รศึกษ�เพื่อลด 
คว�มเหลื่อมลำ้�ไปด้วยกัน

ชวนให้นึกถึงคำากล่าวหนึ่งจากภูมิปัญญาของ 
ชาวแอฟริกันที่ว่า ‘It takes a village to raise a  
child - การสร้างเด็กคนหน่ึงต้องอาศัยคนท้ังหมู่บ้าน’  
การส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับ กสศ. ในการ 
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาก็เช่นกัน เราได้เห็นความจริง 
สากลว่า ก�รบ่มเพ�ะให้เด็กคนหนึ่งเติบโตอย่�ง 
เต็มต�มศักยภ�พเป็นหน้�ท่ีของทุกคนในสังคมท่ีจะ 
เข้�ม�ช่วย 

ในนาม  กสศ.  ผมขอขอบคุณคณะรัฐมนตรี  
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และสำานักงบประมาณ  
ที่ได้ส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนให้คำาแนะนำาแก่   
กสศ. เป็นอย่างด ี ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วน 
ทีม่คีวามตัง้ใจรว่มสรา้งความเสมอภาคทางการศกึษา 
มาด้วยกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีภาพการ 
ทำางานที่งดงามเช่นนี้อีกในปีต่อ ๆ ไป 
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ในการปฏิบัติงานตลอดสามปีนับแต่การจัดตั้ง 
องค์กร กสศ. ได้คำานึงถึงบทบาทหน้าที่หลักในฐานะ 
หน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่จำากัด  
เ พ่ือแก้ปัญหาความเหลื่ อมลำ้ าทางการศึกษา  
โดยไม่ทำางานในลักษณะที่เคยทำากันมาอย่างไร 
ก็ทำาอย่างนั้น ทุกโครงก�รท่ีเลือกทำ�ไม่ใช่ก�ร 
สงเคร�ะห์ ไม่ใช่ก�รแก้ปัญห�เฉพ�ะหน้� แต่ต้อง 
วิเคร�ะห์วิธีทำ�ง�นในรูปแบบท่ีต่�งออกไป ที่สำ�คัญ 
ท่ีสุดคือก�รค้นห�ประเด็นก�รปฏิรูปเชิงระบบให้ได้  
แนวทางการทำางานเช่นนี้ทำาให้ไม่ถูกจำากัดด้วย 
งบประมาณ หากมีความท้าทายเพิ่มขึ้นว่า ภายใต้ 
เงื่ อนไขต่าง  ๆ  จะทำาอย่างไรให้ เกิดผลดีที่ สุด  
มีประสิทธิภาพที่สุด อีกนัยหนึ่ง ต้องหาจุดคานงัด 
ให้สามารถทำางานได้ดีภายใต้ทรัพยากรอันจำากัด

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 ยังคงเป็นปีที่ 
ยากลำาบากจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คณะกรรมการบริหาร 
ผู้บริหาร  และผู้ปฏิ บั ติงานทุกระดับของ  กสศ.  
ได้พยายามปรับเปลี่ยนวิธีการทำางาน และค้นหา 
มาตรการใหม่ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเด็ก เยาวชน และ 
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส จะได้รับ 
การช่วยเหลือดูแล  และได้รับประโยชน์อย่าง 
เ ต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการทำางานของ  กสศ.  
ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว

 โจทย์แรกคือ การใช้งบประมาณที่มีจ�านวนจ�ากัด 
เพ่ือบรรเทาอุปสรรคต่อการเข้าถึงการศึกษาโดยตรง ความท้าทายคือ

ท�าอย่างไรไม่ให้เป็นการใช้งบประมาณแบบตั้งรับหรือสงเคราะห์ 
แต่เป็นการสร้างโอกาสและศักยภาพให้เด็กมากที่สุด 

เท่าที่จะเป็นไปได้  

นอกจากภารกิจในลักษณะการให้ความ 
ชว่ยเหลือโดยตรง เชน่ ทนุเสมอภาค ทนุการศึกษา 
ต่าง  ๆ รวมทั้งการใช้ฐานข้อมูลและเทคโนโลยี 
ช่วยชี้เป้าเด็กยากจนแก่หน่วยงานอื่น ๆ แล้ว กสศ.  
ยังยึดมั่นในก�รทำ�โครงก�รเชิงนวัตกรรมต้นแบบ 
เป็นตัวอย่�งส่งมอบให้หน่วยง�นท่ีมีทรัพย�กรและ 
คนม�กกว่�นำ�ไปส�นทำ�หรือขย�ยผลต่อไป 

ในแง่กลยุทธ์ภาพใหญ่ กสศ.  ยังถือเป็น 
องค์กรใหม่ที่มีขนาดกะทัดรัด คาดหวังจะมีบทบาท 
เหนีย่วนำาทกุภาคสว่นเขา้มารว่มขบัเคลือ่นเพือ่สรา้ง 
ความเสมอภาคทางการศกึษาใหเ้กดิขึน้ในสงัคมไทย  
ซึ่งตลอดสามปีท่ีผ่านมา กสศ. ได้รับสัญญาณหรือ 
เสียงตอบรับจากทุกภาคส่วนในทำานองเดียวกันว่า  
การลดความเหล่ือมลำ้าทางการศึกษาเป็นเร่ืองสำาคัญ  
ทุกภาคส่วนพร้อมให้ข้อแนะนำาและสนับสนุนการ 
ทำางาน กระทั่งเข้ามามีส่วนร่วมท้ังในด้านการเป็น 
ภาครีว่มดำาเนนิงานและการบรจิาคเงนิเพือ่ชว่ยเหลอื 
กลุ่มผู้รับประโยชน์ ท่ีเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 เป็นเท่าตัว

ในฐานะผู้บริหารสำานักงาน กสศ. ผมขอใช้ 
โอกาสนี้แสดงความขอบคุณทุกหน่วยงาน ภาคี 
เครือข่าย ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม และผู้ปฏิบัติงาน 
ในสำานักงานทุกคน ที่ร่วมสร้างสรรค์ ผลักดัน 
ภารกิจสร้างความเสมอภาคทางการศึกษามา 
ด้วยกันในปีที่ผ่านมา และน้อมรับคำาแนะนำาติชม 
เพ่ือนำาไปปรับปรุงการทำางานใหด้ย่ิีงขึน้ในวาระตอ่ไป
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ส่วนที่ส่วนที ่ 11

ข้อมูลองค์กรข้อมูลองค์กร
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ความเป็นมา
และภารกิจ 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

เจตนารมณ์ในการจดัตัง้ กสศ. มาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พ.ศ. 2560 มาตรา 54 วรรคหก ทีก่�าหนดให้จัดตัง้กองทนุเพือ่ใช้ในการช่วยเหลือ 
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพือ่ลดความเหลือ่มล�้าในการศึกษา และเพือ่เสริมสร้างและ 
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยก�าหนดให้การบริหารจัดการกองทุน 
เป็นอิสระ มาตรา 257 (2) ที่ก�าหนดให้การปฏิรูปประเทศตามหมวด 16 ต้อง 
ด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 3 ประการ โดยประการที่ 2 คือ สังคมมีความ 
สงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน เพื่อขจัดความเหล่ือมล�้า  
และมาตรา 258 ข้อ จ (2) ให้ด�าเนินการปฏิรูปประเทศให้เกิดผลด้านการศึกษา 
โดยให้ด�าเนินการตรากฎหมายเพือ่จัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก  

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง 
การศึกษา หรือ กสศ. ได้รับการจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพือ่ความ 
เสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. กสศ.) 

ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ 

ภาคประชาสังคม เพื่อให้เด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย 

จิตใจ วินัย อารมณ ์ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย

ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลน 

ทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส จนสำาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เสรมิสรา้งและพฒันาคณุภาพและประสทิธภิาพคร ู ใหม้คีวามสามารถในการจดัการเรยีนการสอน สามารถ 

พัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกต่างกัน

ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษา 

หรอืพัฒนา เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการประกอบอาชพีตามความถนดั และมศีกัยภาพทีจ่ะพึง่พา 

ตนเองในการดำารงชีวิตได้

สง่เสรมิ สนบัสนนุ และให้ความช่วยเหลือสถานศกึษา เพือ่ใหม้กีารเรยีนการสอนท่ีทำาใหผู้เ้รยีนสามารถรู ้

และพัฒนาได้ตามความถนัดและศักยภาพของตน

ดำาเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย หรือค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาครู ให้มีจิตวิญญาณของความ 

เปน็คร ู มคีณุธรรม มจีรยิธรรม มคีวามรู ้ และมคีวามสามารถในการจัดการเรยีนการสอนและการพฒันา 

ผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมลำ้าในการศึกษาโดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมถึงส่งเสริมหรือสนับสนุน 

ให้มีการจัดตั้งสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู

ดำาเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจน 

ส่งเสริมและสนับสนุนการนำาองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้เพ่ือลดความเหลื่อมลำ้าในการศึกษา สนองความ 

ต้องการทางด้านกำาลังแรงงาน และการยกระดับความสามารถของคนไทย

ปณิธานของการจัดตั้ง กสศ. 
พ.ร.บ. กสศ. มาตรา 5 กำาหนดให้ กสศ. มวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างความเสมอภาคทางการศกึษา รวมทัง้ 

มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
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เป้าหมายของกองทุนน้ี 

ไม่ได้อยู่ที่การลดความ 
เหลือ่มล�้าทางการศึกษา 
ของเด็กเล็ก  ๆ  แต่เพียง 
อย่างเดียว แต่ต้องการ 
ให้มีส่วนในการปฏิรูป 
และพัฒนาระบบการ 
ศึ ก ษ า ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ 
ทั้งระบบ

นายมีชัย ฤชุพันธ์ุ
อดีตประธานกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2560

พระราชบัญญัตกิองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561
https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ 
พรบ-กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา-ราชกจิจา.pdf

ภารกิจ กสศ. - ต้นแบบลดความเหลื่อมล�้า 
และเหน่ียวน�าความร่วมมือ

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กสศ. มุ่งมั่น 
ขับเคลื่ อนภ�รกิจให้ เป็นไปต�มเจตน�รมณ์ ท่ี 
รัฐธรรมนูญและ พ.ร.บ. กสศ. กำ�หนดไว้ โดยได้วาง 

บทบาทเป็นหน่วยงานขนาดกะทัดรัดที่ใช้องค์ความรู ้ 

และฐานข้อมูล จากการวิจัยทดลองและนำาร่อง 

ปฏิบัติในพื้นที่จริง ร่วมสร้างต้นแบบและนวัตกรรม 

ท่ีสามารถลดความเหลือ่มลำา้และสรา้งความเสมอภาค 

ทางการศึกษา 

กสศ.  มุ่งเน้นการร่วมมือและเช่ือมโยงการ 

ทำางานกับภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

ภาคประชาสังคม เพ่ือให้สามารถส่งต่อต้นแบบ 

ที่เห็นผลสำาเร็จแล้ว แก่หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

หรือภาคประชาสังคมซึ่งมีทรัพยากรและงบประมาณ 

พร้อมไปใช้ดำาเนินการขยายผลตามอำานาจหน้าที่ 

และภารกิจ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มผู้รับ 

ประโยชน์ อันได้แก่ ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือ 

ด้อยโอกาสตั้งแต่เด็กปฐมวัยถึงวัยแรงงาน ครู และ 

หน่วยจัดการศึกษาตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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วสัิยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค1์ 
วสัิยทัศน์

 เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคน
มโีอกาสพฒันาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มคีุณภาพ 

การลงทุนทีใ่ช้ความรู้น�าเพือ่ช่วยเหลอืและสร้างคุณค่าเพิม่แกก่ลุ่มเป้าหมาย เสริมภารกจิ 
ของหน่วยงานหลัก

การพฒันาตัวแบบปฏรูิปหรือนวตักรรมทีม่ปีระสิทธิภาพสูงเพือ่ส่งผา่นไปยงัหน่วยงาน 
หลักส�าหรับขยายผล

การเสนอแนะมาตรการจากกระบวนการวชิาการเพือ่สร้างความเปลีย่นแปลงเชิงนโยบาย

การระดมการมส่ีวนร่วมอย่างสร้างสรรค์จากทุกภาคส่วน

สร้างความมัน่ใจในศักยภาพและประสิทธิภาพหน่วยบริการ

กระตุ้นการให้ทุนการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายประเทศ

เสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลในการท�างานร่วมกบัภาคี

สร้างความเขม้แขง็ให้จงัหวดัมกีลไกความพร้อมในการสร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา

ยกระดบัความสามารถในการพฒันาครูทัง้ในและนอกระบบ

พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการเชิงระบบ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
ทีม่ปีระสิทธิภาพยิง่ขึ้น

กระตุน้ให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

เป้าประสงค์
1

1

3

5

7

2

4

6

2 3

ยุทธศาสตร์

1 จากแผนแม่บท กสศ. (ปี 2561 – 2566) ซึ่ง กสศ. ใช้เป็นแผนกลยุทธ์สำาหรับดำาเนินงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564

พันธกิจ 
สร้างเสริมการจัดการเชิงระบบเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา โดย

1

2

3

4

ผู้ ด้ อ ย โ อ ก า ส ไ ด้ รั บ 
การช่วยเหลือและมี  
โอกาสในการศึกษา 
พฒันาตามศักยภาพ

ครูและหน่วยจัดการ 
เรียนรู้ทั้งในและนอก 
ระบบได้รับการพัฒนา 
คุณภาพทัว่ถงึ 

ภ า ค รัฐ แ ล ะ สัง ค ม มี  
แนวทางในการสร้าง 
ความเสมอภาคทางการ 
ศึกษาท่ีไดผ้ลยิง่ข้ึน

รายงานประจำาปี 2564 11



การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบทาง 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 

กลุ่ ม ผู้ รั บ ป ร ะ โ ยชน์ ข อ ง  กสศ .  ซึ่ ง เ ป็ น 

ผูข้าดแคลนทนุทรพัยห์รอืดอ้ยโอกาส ประกอบ 

กบัการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มทีก่ระทบต่อการ 

ดำาเนินงาน 

ความซบัซอ้นของปญัหาความเหลือ่มลำา้ 

ทางการศึ กษาที่ เพิ่ มขึ้ น  ข้ อจำ ากั ดทาง 

งบประมาณ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค 

ในการทำางานในระยะท่ีผ่านมา กสศ.  จึงได้ 

ปรับกลยุทธ์และทิศทางการดำาเนินงานในปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มีความเหมาะสม 

และสอดรับกับสถานการณ์ความท้าทายต่าง ๆ  

มากยิ่ งขึ้น  เพื่อให้ เ กิดประสิทธิภาพและ 

ประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มผู้รับประโยชน ์ ดังนี ้

กลยุทธ์
และทิศทางการด�าเนินงาน 
ปี 2564

มุ่งเน้นภ�รกิจท่ีตอบสนองต่อก�รช่วยเหลือ 
กลุม่ผูร้บัประโยชนที์เ่ปน็ผูข้�ดแคลนทุนทรพัย์ 
หรอืด้อยโอก�ส ตามวตัถปุระสงคข์อง พ.ร.บ. 

กสศ. มาตรา 5 ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงวัย 

แรงงาน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง 

ตามศักยภาพ และสามารถเข้าถึงการศึกษา 

ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  

ด้านที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาค 

ทางสังคม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ด้านที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกัน 

ทางสังคม แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  

ประเด็นที ่ 3 การปฏิรูปเพือ่ลดความเหลือ่มลำา้ 

ทางการศึกษา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -  

2564)  ยุทธศาสตร์ที่  2 การสร้างความ 

เป็นธรรมและลดความเหลื่อมลำ้าในสังคม

1.
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ทำ�ง�นในลักษณะบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือกับ 
กระทรวงและหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐ 

ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

เ พ่ือให้สามารถช่วยเหลือกลุ่ม ผู้รับประโยชน์ 

ได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง

สร้�งคว�มเข้�ใจแก่ผู้เก่ียวข้อง ให้เข้าใจบทบาท  

หน้าที่ และวัตถุประสงค์ของ  กสศ.  อย่างชัดเจน  

เพ่ือเชื่อมโยงและขยายผลการช่วยเหลือกลุ่มผู้รับ 

ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

กระตุ้นให้เกิดคว�มร่วมมือเพื่อให้เกิดเครือข่�ย 
ก�รทำ�ง�นและก�รระดมทุน ครอบคลุมทั้งภาครัฐ  

ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคมให้มากขึ้น 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนการสร้างความเสมอภาค 

ทางการศึกษาสามารถขยายผลไปสู่พื้นที่ที่กว้างขึ้น  

โดยเฉพาะการระดมความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือ 

กลุม่ผูร้บัประโยชนท์ี่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ 

การแพรร่ะบาดของโควิด-19 อยา่งเรง่ดว่นทนัการณ์

สร้�งระบบและฐ�นข้อมูลของกลุ่มผู้รับประโยชน์  
ท่ีถูกต้อง แม่นยำ� เป็นปัจจุบัน และน่�เช่ือถือ  

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือและสารสนเทศที่จำาเป็นในการ 

คัดกรองและชี้เป้ากลุ่มผู้รับประโยชน ์ เพื่อให้ความ 

ช่วยเหลือได้อย่างถูกคนและถูกปัญหา

เช่ือมโยงขย�ยผล เพือ่ช่วยเหลอืกลุม่ผูร้บัประโยชน ์
ได้ครอบคลุมทุกสังกัดและพื้นท่ี มุ่งผลลัพธ์ ใน 

ระยะยาว และเน้นการจัดลำาดับความสำาคัญที่มุ่ง 

ช่วยเหลือกลุ่มท่ีมีความยากลำาบากที่สุดเป็นอันดับ 

แรกหากมีข้อจำากัดด้านงบประมาณ 

ในป ี 2564 กสศ. ไดใ้ชท้ศิทางการดำาเนินงานขา้งตน้ 

ในการดำาเนินการโครงการและขับเคลื่อนภารกิจต่าง  ๆ  

เกิดเป็นผลผลิตและผลลัพธ์ต่อกลุ่มผู้รับประโยชน์ ดังจะ 

เห็นได้จากผลการดำาเนินงานโครงการต่าง ๆ ครอบคลุมตาม 

เจตนารมณ์ในการจัดตั้ง กสศ.     

เราท�างานกับทุกภาคส่วน 
สร้างการตระหนักรู้ให้กับ 
สังคมว่า  ทุกคนจะต้อง 
ร่วมมอืกนัให้โอกาสกบัเดก็ 
ด้อยโอกาส เพราะกลุ่มน้ี  
ถ้าเราช่วยกัน คือความ 
มั่นคงของประเทศ

รศ. ดารณี อุทัยรัตนกิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ กสศ.

2.

3.

4.

5.

6.
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ดว้ยงบประมาณทีไ่ดรั้บจดัสรรประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จ�านวน 6,084.76 ล้านบาท กสศ. ได้ด�าเนินภารกิจตามกลยุทธ์และ 
ทศิทางทีก่�าหนดไว ้ จนเกดิเป็นผลงานส�าคญัในปี 2564 ครอบคลมุ 
กลุ่มผู้รับประโยชน์ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดในมาตรา 5  
แห่ง พ.ร.บ.  กสศ. ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชากรวัยแรงงาน 
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส รวมจ�านวน 1.35 ล้านคน 
สรุปผลการด�าเนินงานได้ดังน้ี 

สรุปผล
การด�าเนินงานที่ส�าคัญ 
ปี 2564

โควดิ-19 ซ�้าเติม -  กสศ. เพ่ิมการดูแล

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบซำ้าเติม 

ต่อนักเรียนในครอบครัวยากจนพิเศษ โดยเฉพาะ 

กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อของระดับการศึกษา (อ.3, ป.6,  

ม.3 และ ม.6) ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะหลุดจากระบบ 

การศึกษา กสศ. จึงได้ช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่นักเรียน 

ยากจนพิเศษกลุ่มดังกล่าว จำานวน 294,454 คน*  

ในอัตรา 800 บาทต่อคน โดยทำางานร่วมกับหน่วยงาน 

ต้นสังกัด ได้แก่ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(อปท.) กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน (บช. 

ตชด.) สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)  

และสำานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน  

(สช.) ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้เรียนต่อในภาคเรียนที่  

1/2564 กว่าร้อยละ 82.2 สำาหรับกลุ่มที่ไม่เรียนต่อ  

กสศ.  ได้ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อ 

ติดตามและหาแนวทางช่วยเหลือในการนำากลับเข้าสู่ 

ระบบการศึกษาต่อไป

* จัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมแก่นักเรียนยากจนพิเศษ ชั้น ม.6 เฉพาะโรงเรียนในสังกัด ตชด.
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เข้มแข็งเร่ิมจากฐานราก -  เสมอภาคเร่ิมจากจังหวดั

นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือโดย 

งบประมาณของรัฐข้างต้น ยังมีเด็กและเยาวชน 

ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส  จำานวน  

33,532 คน ได้ประโยชน์จากโครงการระดมความ 

รว่มมอืภาคเอกชนและภาคประชาชน เพือ่ชว่ยเหลอื 

เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางในภาวะวิกฤต ทั้งใน 

รูปแบบเงินบริจาค สิ่งของยังชีพ และอุปกรณ์ 

ป้องกันโรคระบาด รวมถึงทีมอาสาสมัคร  กสศ.  

ในโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 โครงการ 

มื้อเช้าเพื่อน้องอิ่มท้อง โครงการนวัตกรรมเพื่อการ 

เรียนรู้ทุกท่ีทุกเวลา (ถุงปันยิ้ม, Blackbox, Free  

School-in-a-Box) และโครงการศูนย์ช่วยเหลือเด็ก 

ในวิกฤตการศึกษา  

ในปี  2564 กสศ.ดำาเนินงานร่วมกับ  15  

จังหวัดต้นแบบ ได้แก่ ลำาปาง น่าน แพร่ สุโขทัย  

พิษณุ โลก  ขอนแก่น  มหาสารคาม  สุ รินทร์   

อุบลราชธานี นครราชสีมา กาญจนบุรี นครนายก  

สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และยะลา เพ่ือพัฒนาต้นแบบ 

การใช้พ้ืนท่ีเป็นฐานในการจัดการศึกษา (area- 

based education) และค้นหาแนวทางเจาะจงเพ่ือ 

จัดระบบช่วยเหลือกลุ่มผู้รับประโยชน์  (target- 

based education) โดยมีเด็กปฐมวัยที่ขาดแคลน 

ทุนทรัพย์จำานวน 45,028 คน ในศูนยพ์ฒันาเดก็เล็ก  

3,769 แห่ง ได้รับการช่วยเหลือตามสภาพปัญหา  

และไดร้บัการดูแลอย่างเหมาะสมเพือ่ใหม้พีฒันาการ 

ที่ดีเหมาะสมตามวัย ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

นอกจากนี้มีเด็กและเยาวชนนอกระบบการ 

ศึกษา จำานวน 7,142 คน ได้รับการช่วยเหลือให้ 

กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือพัฒนาทักษะอาชีพ  

โดยอาศัยการทำางานเชิงพ้ืนท่ีหรือการใช้ชุมชน 

ท้องถิ่นเป็นฐานในการทำางาน ช่วยให้การขับเคล่ือน 

เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นไปอย่าง 

บูรณาการ เป็นการย่อขนาดโจทย์การแก้ปัญหา 

ความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษาจากระดับประเทศสู่ 

ระดับท้องถ่ิน โดยยกระดับของปัญหาในกลุ่มเด็ก 

และเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ขาดแคลน 

ทุนทรัพย์ให้เป็นประเด็นสำาคัญในการทำางานระดับ 

ท้องถิ่น  

นอกจากนี้ กสศ.  ยังได้ร่วมดำาเนินงานกับ 

ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเด็กและเยาวชน  

ในพื้นที่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จัดทำาระบบและ 

บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่  

เพื่อค้นหา วางแผน ช่วยเหลือดูแล และพัฒนา 

เด็กและเยาวชนนอกระบบอย่างเหมาะสมตาม 

สภาพปญัหาและความตอ้งการเปน็รายบคุคล โดยม ี

เด็กและเยาวชนนอกระบบที่อยู่ในภาวะยากลำาบาก 

ได้รับประโยชน์ จำานวน 36,268 คน พร้อมกับ 

ได้เสริมสร้างศักยภาพของครูนอกระบบการศึกษา  

ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการติดตาม ดูแล และ 

ให้คำาแนะนำาแก่เด็กและเยาวชนนอกระบบกลุ่มนี้  

จำานวน 3,471 คน
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ทุนเสมอภาค - ให้โอกาสจากจุดตั้งต้น

กสศ. ได้จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเง่ือนไขใน 

การเขา้เรียนแกเ่ดก็และเยาวชนทีข่าดแคลนทนุทรพัย ์

และด้อยโอกาส  รวมจำานวน  1,244,591  คน  

ผ่านโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 

แบบมีเงื่อนไข หรือ “ทุนเสมอภาค” เป็นภารกิจที่  

กสศ.ดำ า เนินงานมาอย่ างต่อ เนื่ อ ง เป็นปีที่  3  

เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มผู้รับประโยชน์ให้สามารถเข้าถึงโอกาส 

ทางการศึกษาและคงอยู่ในระบบการศึกษาตั้งแต่ 

อนุบาลจนจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ผ่านความ 

ร่วมมอือยา่งใกลช้ดิกบัครแูละสถานศกึษาใน 4 สังกดั  

คือ สพฐ. อปท. ตชด. และ พศ. และได้ช่วยเหลือ 

ให้เงินอุดหนุนเพิ่มเติมสำาหรับนักเรียนในกลุ่มความ 

เสี่ยงสูงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาในช่วง 

รอยต่อ (อ.3, ป.6 และ ม.3) รวมท้ังได้พัฒนาต้นแบบ 

ระบบสารสนเทศเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ 

ครอบคลุมมิติสุขภาพ มิติพฤติกรรม และมิติการ 

กสศ.ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาพร้อมไป 

กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อช่วยเหลือและ 

พัฒนาเยาวชนกลุ่มผู้รับประโยชน์อายุ 15 -  17 ปี  

จึงได้จัดสรรทุนการศึกษา  2  ประเภท  ได้แก่   

1) ทุนนวัตกรรมสายอาชพีชัน้สงู จำานวน 7,067 ทนุ  

เป็นทุนการศึกษาใหม่ 2,427 ทุน และทุนการศึกษา 

สะสม  4,640  ทุน  ในปี  2564 มีนักศึกษาทุน 

นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำาเร็จการศึกษารุ่นแรก 

จำานวน 1,106 คน ซึ่งส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉลี่ย 

เรียนรู้ โดยนำาร่องในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.จำานวน  

616 แห่ง ใน 29 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงสถานศึกษา 

สามารถใช้ระบบสารสนเทศดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือ 

ในการป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษาได้ 

ทันท่วงที และส่งต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุน 

เสมอภาคเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับที่ 

สูงขึ้นได้อีกด้วย 

ไม่ตำ่ากว่า 3.00 สะท้อนถึงคุณภาพของผู้สำาเร็จการ 

ศึกษา โดยผู้สำาเร็จการศึกษาท้ังหมดสามารถก้าว 

เข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ และ 2) ทุน 

พระกนิษฐาสัมมาชีพ จำานวน  85 ทุน เป็นทุน 

การศึกษาใหม่ 47 ทุน และทุนการศึกษาสะสม  

38 ทุน ควบคู่ไปกับการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ 

สถานศกึษาในสาขาวชิาทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการ 

แรงงานฝีมือใน 10 สาขาวิชาหลัก  

กสศ.ยังได้ดำาเนินงานในอีกมิติที่สำาคัญ คือ  

การพฒันาทกัษะอาชพีโดยใชช้มุชนเปน็ฐาน ซึง่ในป ี 

2564 กสศ.ได้จัดทำาโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 

โดยทำางานร่วมกับหน่วยพัฒนาอาชีพในระดับชุมชน  

เช่น อปท. สถาบันการศึกษา รวม 117 โครงการ  

ซึง่คาดว่าเมือ่โครงการแลว้เสรจ็ในชว่งเดอืนมถินุายน  

พ.ศ. 2565 จะช่วยให้เยาวชนและประชากรวัยแรงงาน 

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ประมาณ  

8,500 คน มีอาชีพ เพิ่มพูนรายได้ สามารถเล้ียงดู 

ตนเองและครอบครัวได้ ด้วยคาดหวังว่าจะเป็น 

ส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยลดความยากจนข้ามรุ่นในระยะยาว

ทุนนวตักรรมสายอาชีพ -  ชุมชนเป็นฐาน สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ
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ในปี 2564 กสศ. ร่วมกับต้นสังกัด สพฐ. อปท.  

และ  สช. พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนขนาดกลาง 

ในชนบท จำานวน 727 แห่ง และพัฒนาศักยภาพครู 

และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไปพร้อมกัน 

จำานวน 23,177 คน ซ่ึงส่งผลต่อนักเรียนในโรงเรียน 

ท่ีเข้าร่วมโครงการจำานวน 258,280 คน ภายใต้ 

แนวคิดท่ีให้โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพตนเอง 

ได้ท้ังระบบ (Teacher School Quality Program :  

TSQP) เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีมี 

คุณภาพ ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะ 

ท่ีจำาเป็นสำาหรับศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริมและพัฒนาครู 

สถาบันต้นแบบผลิตและพัฒนาครู - หนุนสร้างคุณภาพต้นทางของระบบการศึกษา

กสศ.  ร่วมมือกับคณะครุศาสตร์หรือคณะ 
ศกึษาศาสตร์ในสถาบนัอดุมศึกษา 15 แหง่ ส่งเสริม 
และสนับสนุนให้เกิดสถาบันต้นแบบในการผลิตและ 
พัฒนาครู และให้โอกาสนักเรียนยากจนด้อยโอกาส 
ทีม่ศีกัยภาพและมีใจรกัเปน็คร ู ได้เขา้ศึกษาในสาขา 
วิชาปฐมวัยและประถมศึกษา รวมจำานวน 867 ทุน  
ซึ่งเป็นทุนการศึกษาสะสม 2 รุ่น จำานวน 627 ทุน  
และคัดเลือกและเตรียมความพร้อมรุ่นที่ 3 จำานวน  
240 ทุน ภายใต้โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา 
สำาหรับนักเรียนในพ้ืนที่ห่างไกล “ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น”  
ซึ่งเป็นการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพสูง เพื่อ 
ตอบสนองต่อความต้องการของโรงเรียนในพื้นท่ี 
ทุรกนัดารห่างไกลทีม่ปีญัหาครขูอยา้ยบอ่ยเนือ่งจาก 
ไม่ใช่คนในท้องถิ่น 

กสศ. ทำางานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
นวัตกรรม (อว.) สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ.)  สำานักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำานักงาน 
 ก.ค.ศ.) และสำานกังานเลขาธกิารครุสุภา ในลักษณะ 

ของการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบครบวงจร ใหน้กัเรยีน 
ทุนเข้าศึกษาตามหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
ที่ออกแบบไว้สำาหรับการเป็นครูในโรงเรียนพื้นท่ี 
ทุรกันดารห่างไกลซึ่งเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง  
และเมือ่สำาเรจ็การศึกษาจะทำาหนา้ทีเ่ปน็ครนูกัพฒันา 
ทีท่ัง้มจีติวญิญาณของความเปน็คร ู มคีวามสามารถ 
ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน  
เพื่อลดความเหล่ือมลำ้าในการศึกษา และเป็นผู้นำา 
ที่จะสร้างการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนและชุมชน  
จำานวน 553 แห่ง ใน 492 ตำาบล 216 อำาเภอ  
และ 53 จังหวัดต่อไป

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดกลางในชนบท - ยกโรงเรียนพัฒนาตนเอง
ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้และทักษะความสามารถ 

ของนักเรียนแต่ละคนได้ โครงการน้ีแสดงให้เห็นถึง 

แนวคิดของ  “โรงเรียนพัฒนาตนเอง”  ท่ีจะสามารถ 

ขยายผลต่อไปได้อย่างย่ังยืนในโรงเรียนทุกประเภท 

และสังกัด และเป็นหน่ึงในจุดคานงัดสำาคัญท่ีจะ 

ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพราะโรงเรียนเป็นหน่วย 

จัดการเรียนรู้ท่ีสร้างพ้ืนฐานชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน 

กลุ่มใหญ่ของประเทศ
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ในปี  2564 กสศ.  ได้พัฒนาองค์ความรู้   

งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการลดความ 

เหลื่อมลำ้าทางการศึกษา และการขับเคลื่อนภารกิจ 

ร่วมกันระหว่าง  กสศ.  และภาคีเครือข่าย ได้แก่  

นวัตกรรมระบบเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ  

งานวิจัยและประเมินผล และการพัฒนาเครือข่าย 

การใชป้ระโยชนจ์ากนวตักรรมและการจดัทำาขอ้เสนอ 

เชิงนโยบาย รวมจำานวน 33 ชิ้นงาน* 

กสศ. ได้นำาองค์ความรู้และนวัตกรรมดังกล่าว 

ขยายผลสง่ตอ่สูภ่าคเีครอืขา่ยทัง้ระดบัทอ้งถิน่ ระดบั 

จังหวัด และระดับประเทศ อาทิ การพัฒนาระบบ 

สารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  

(Information System for Equitable Education -  

iSEE) เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการบูรณาการ 

ข้อมูลเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ 

ดอ้ยโอกาสมากกวา่ 4 ลา้นคนท่ัวประเทศ ออกแบบ 

ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีง่าย และแสดงสถานการณ์ 

ความเหลื่อมลำ้ าได้ชัดเจนทุกพื้นที่ทั่ วประเทศ  

เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายสามารถเข้าถึงและนำาข้อมูลไปใช้ 

ในการขับเคลื่อนภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

การขยายผลส่งต่อข้อเสนอแนวทางการจัดทำา 

งบประมาณในลักษณะบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อ 

ความเสมอภาคทางการศึกษาท่ี  กสศ.ดำาเนินการ 

ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ที่ค้นพบ 

ข้อเสนอสำาคัญในการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว 

สำาหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารเพิ่มเติม  

2 องค์ประกอบ ได้แก่ การอุดหนุนเพิ่มเติมตาม 

สภาพภูมิประเทศ และการอุดหนุนเพิ่มเติมตาม 

ขนาดสถานศึกษา ทดแทนการอุดหนุนอัตราเดิม 

ที่ให้อัตราเดียวกัน ซึ่ง สพฐ. จะนำาไปทดลองใช้ใน 

พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาในป ี 2565 

ความรู้และนวตักรรม - เคร่ืองมอืน�าสู่การเปลีย่นแปลง 

* รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 : ผลการดำาเนินงาน  “งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการศึกษา”
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ส่วนที่ส่วนที ่ 22

รายงานแนวโน้มรายงานแนวโน้ม
สถานการณ์สถานการณ์
ความเหลื่อมลํ้าความเหลื่อมลํ้า
การศึกษาไทยการศึกษาไทย  
ปีปี  25642564  --  25652565
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อการ 

ศึกษาไทยในหลายมิต ิ ทั้งต่อสุขภาพและสวัสดิภาพ 

ในชีวิตของนักเรียนและผู้ปกครอง สถานภาพทาง 

เศรษฐกิจของครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ สถาน 

ศึกษาที่ต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปประมาณ  

2 เดือน ทำาให้ครู โรงเรียน และนักเรียนต้อง 

ปรับตัวเข้าสู่รูปแบบการเรียนการสอนแบบทางไกล 

ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียนผ่านระบบออนไลน์  

(online) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และต้องใช้ 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์แบบสมาร์ตโฟน  

หรือการเรียนแบบออนแอร์ (on-air) ผ่านระบบ 

โทรทัศน์ดาวเทียมทางไกล หรือการเรียนผ่านระบบ 

ใบงาน รวมทั้งการขาดแคลนอาหารกลางวันที่ 

นักเรียนกลุ่มยากจนในพื้นที่ห่างไกลจะไม่ได้รับ  

เนื่องจากโรงเรียนยังทำาการปิดการเรียนการสอน 

และส่งผลต่อภาวะโภชนาการของนักเรียน
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ผลกระทบของสถานการณ์โควดิ-19 ที่มีต่อการศึกษาไทย
จำาแนกผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ที่มีต่อการศึกษาไทยได้ใน 4 มิต ิ ได้แก ่

ผลกระทบในมิติชีวิตและสุขภ�พ 

ผลกระทบทางชีวิตและสุขภาพของเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เกิดจากการติดเชื้อ 

โควิด-19 ถือเป็นผลกระทบท่ีมีความรุนแรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในห้วงปี 2564 ถึง 

ตน้เดือนกมุภาพันธ ์ 2565 มผีูป่้วยเดก็จำานวนกวา่ 300,000 คน ในจำานวนนี ้ เสยีชวีติจำานวน  

59 คน และมีเด็กจำานวนหลายแสนคนได้รับผลกระทบจากการขาดอาหารในกรณีที่โรงเรียน 

ต้องเลื่อนการเปิดเรียนออกไป รวมท้ังผลกระทบจากฐานะของเศรษฐกิจของครัวเรือนที่มี 

รายได้ลดลงอย่างฉับพลัน 

ทั้งหมดนี้ส่งผลต่อสวัสดิภาพและสวัสดิการในด้านต่าง  ๆ รวมถึงด้านสุขภาพและชีวิต 

ของนักเรียน 

ผลกระทบในมิติคว�มเหลื่อมลำ้�ในโอก�สก�รศึกษ� 

สถานการณ์โควิด-19 ทำาใหต้น้ทนุชอ่งวา่งความเหลือ่มลำา้ทางการศกึษาในประเทศไทย 

มีอยู่เดิมแล้ว ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะความเหล่ือมลำ้าอันเกิดจากโอกาสในการ 

เขา้ถงึทรพัยากรทางการศกึษาของนกัเรยีนจากฐานะทางเศรษฐกจิของครวัเรอืนทีแ่ตกตา่งกนั  

หรืออุปสรรคในการเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนทางไกล เช่น สัญญาณอินเทอร์เน็ต โทรทัศน์  

หรือไฟฟ้า ระหว่างนักเรียนกลุ่มยากจนหรือยากจนพิเศษ กับนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ 

ทัง้หมดนีผ้ลกระทบดงักลา่วทำาใหน้กัเรยีนกลุ่มยากจนหรอืยากจนพเิศษไมส่ามารถเรยีน 

ได้อย่างเต็มที่เหมือนกับนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ 

ผลกระทบในมิติก�รศึกษ�และภ�วะก�รเรียนรู้ถดถอย 

ผลกระทบจากความเหลื่อมลำ้าของโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา การขาดแคลน 

ทรัพยากรที่จำาเป็นในการเรียนแบบทางไกล หรือประสิทธิภาพของการเรียนที่ลดลง ปัญหา 

ทางบา้น สขุภาพกาย สขุภาพจติ ทำาใหน้กัเรยีนเกดิภาวะการเรยีนรูถ้ดถอย (learning loss)  

โดยเฉพาะในนักเรียนกลุ่มยากจนด้อยโอกาสที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงกว่ากลุ่มอื่น ๆ

ผลกระทบในมิติสุขภ�พจิต 

จากการที่โรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลานาน และการที่เด็กต้องใช้ 

เวลาอยูห่นา้จอในการเรยีนออนไลนม์ากเกนิไป ทำาให้ตอ้งเผชญิกบัสภาวะความเครยีด ความ 

กงัวล ท่ีไม่สามารถไปเรียนหนงัสอืไดต้ามปกต ิ ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู ้ การขาดปฏสัิมพนัธ ์

กับเพ่ือนนักเรียน ความโศกเศร้าจากการสูญเสียผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัว และ 

ผลกระทบของปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือน ล้วนส่งผลต่อสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน 

1.

2.

4.

3.
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อตัราการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ในเดก็และ 

เยาวชน (อายุ 0 -  18 ปี) ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 

ตอ่เนือ่งในภาคเรยีนที่ 1/2564 เฉพาะเดือนสงิหาคม  

2564 พบการติดเชื้อมากกว่า 100,000 คน เป็น 

วิกฤตการณ์ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและ 

สขุภาพของเดก็ เยาวชน และผูป้กครอง โดยเฉพาะ 

ครวัเรอืนฐานะยากจนหรอืดอ้ยโอกาสเดก็และเยาวชน  

(อายุ 0 - 18 ปี) ติดเชื้อโควิด-19 สะสมระหว่าง 2  

มกราคม 2564 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2565 จำานวน  

359,226 คน อยู่ใน กทม. 53,424 คน และภมิูภาค  

305,802 คน อัตราติดเช้ือมากกว่า 2,119 รายต่อวัน  

เด็กอายุ 6-18 ปี กลายเป็นเด็กกำาพร้าเน่ืองจากพ่อแม่ 

หรอืผูป้กครองตดิเชือ้โควดิ-19 จนเสยีชวิีต 448 คน  

ต้องการความช่วยเหลือท้ังท่ีพักพิงและการดูแลเป็น 

รายกรณีอย่างเร่งด่วน รายละเอียดแสดงในแผนภาพท่ี 1

เดก็และเยาวชนทีก่ำาพรา้พ่อแมผู่ป้กครองจาก 

โรคโควิด-19 นี้ควรได้รับการเยียวยาและสนับสนุน 

ทุนการศึกษาจนสำาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ 

อุดมศึกษาตามศักยภาพ เพื่อลดความเสี่ยงในการ 

หลุดออกจากระบบการศึกษาของเด็กและเยาวชน 

กลุ่มนี้ รวมทั้งแบ่งเบาภาระสมาชิกครอบครัวที่ 

เหลอือยูจ่ากการสญูเสียผูห้ารายได้หลกัของครวัเรอืน 

จากโควิด-19 ในระยะยาว นอกจากนั้นเด็กและ 

เยาวชนที่ติดเชื้อโควิด-19 จำานวน 359,226 คน  

ผลกระทบของโควดิ-19:
มิติชีวติและสุขภาพ1.

กรุงเทพมหานคร 1 187
สมุทรปราการ2 175
ภูเก็ต3 84
นนทบุรี4 82
นครราชสีมา5 80

(ขอมูลจาก ศบค.)ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565

+2,119
+187
กทม. สวนภูมิภาค

+1,932

เด็กติดเช้ือวันน้ี

359,226
53,424
กทม. สวนภูมิภาค

305,802

เด็กติดเช้ือสะสม
ระหวางวันท่ี 2 ม.ค. 64 - 8 ก.พ. 65

ขอมูลเด็กกำพรา
จากสถานการณโควิด-19 
สะสม ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2565

5 อันดับประจำวัน
ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2565

ใน 55 จังหวัด 439 คน และ กทม. 9 คน

448 คน

ท่ีมา : ศูนยชวยเหลือเด็กโควิด-19

รายงานสถานการณ์โควิด-19

กลุ่มเด็กและเยาวชน

แผนภาพที ่ 1 
รายงานสถานการณ์โควดิ-19 ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

รายละเอียดของแต่ละมิติมีดังนี้

เหล่านี้ แม้จะหายจากอาการป่วยแล้ว แต่ทุกคน 

ก็ยังมีความเสี่ยงจากภาวะท่ีพบผลกระทบระยะยาว 

ของการติด เชื้ อ โควิด-19  (pos t  COVID-19  

condition  หรอื  long COVID) ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การ 

ใช้ชีวิต และการศึกษาของเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ 

ในระยะยาว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการ 

ติดตามและดูแลช่วยเหลือประชากรกลุ่มนี้อย่าง 

ใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูโอกาสทางการศึกษา 

ที่เสมอภาคให้แก่ประชากรเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ 

อย่างยั่งยืน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะกลุ่มผู้มี 

รายได้น้อยท่ีสุด ในภาพรวมปี 2564 เศรษฐกิจประเทศไทยในไตรมาสท่ีสามปรับตัวลดลงจากไตรมาสท่ีสอง 

ร้อยละ 1.1 และปรับตัวลดลงร้อยละ 0.3 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 7.6 ในไตรมาสก่อนหน้า2 

จำานวนคนว่างงานเพ่ิมข้ึนและว่างงานยาวนานข้ึน ส่งผลให้ขาดรายได้ และขาดการพัฒนาทักษะและความ 

สามารถหางานในอนาคต อัตราการว่างงานเพ่ิมข้ึนสูงสุดในไตรมาสท่ีส่ี มีผู้ว่างงานท้ังส้ิน 8.7 แสนคน หรือ 

ว่างงานร้อยละ 2.25 โดยเป็นผู้เคยทำางานมาก่อน 5.8 แสนคน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.6 เทียบกับช่วงเดียวกัน 

ของปีก่อน ผู้ประกอบการจำาเป็นต้องเลิกจ้างมากข้ึนและชะลอการขยายตำาแหน่งงาน ทำาให้บัณฑิตจบใหม่ไม่มี 

งานรองรับ3 

ผลกระทบของโควดิ-19:
มิติความเหลื่อมล�้าในโอกาสการศึกษา2.

ที่มา: ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควดิ-19, ข้อมูล ณ วนัที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2565

2 รายงานเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3/2564 และแนวโน้มปี 2564- 2565 สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
3 รายงานภาวะสังคมไตรมาสที่ 3/2564 สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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นักเรียนย�กจนพิเศษในปีก�รศึกษ� 2564 มีจำ�นวน 
สูงสุดนับแต่เคยมีก�รสำ�รวจโดย กสศ.  

ผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ 

โควิด-19 ทำาให้สมาชิกในครอบครัวท่ีมีบุตรหลาน 

ในวัยเรียนตกเป็นผู้ว่างงาน ไม่สามารถรับภาระ 

คา่ใช้จา่ยดา้นการศกึษา สง่ผลตอ่โอกาสในการศกึษา 

ต่อของบุตรหลาน ในภาคเรียนท่ี 1/2564 นักเรียน 

ยากจนพิเศษชว่งวยัการศึกษาภาคบงัคบั (ป.1 - ม.3)  

มีจำานวนเพ่ิมข้ึน  250,163  คน  เมื่อเทียบกับ 

ภาคเรียนท่ี 1/2563 ซ่ึงเป็นช่วงการแพร่ระบาดของ 

โควิด-19 ระลอกแรก โดยรายได้ของครอบครัวเด็ก 

และเยาวชนกลุม่น้ีลดลงจากชว่งกอ่นการแพรร่ะบาด 

ของโควิด-19 จาก 1,159 บาทต่อเดือน เหลือ 1,094  

บาทต่อเดือน สอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่า  

เกิดความยากจนฉับพลัน ส่งผลให้นักเรียนกลุ่ม 

ยากจนพเิศษในเกณฑท่ี์จะไดร้บัเงนิอดุหนนุจาก กสศ.  

ในภาคเรียนที่ 1/2564 มีจำานวนถึง 1,244,591 คน  

รายละเอียดแสดงในแผนภาพที ่ 2

ส่งผลให้จํานวนกลุ่มเป้าหมาย 
กสศ. ในภาคเรียนที่ 1/2564

 เพ่ิมขึ้นกวา่ 20-25% 
ต่อเน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นในภาคเรียนที่ 1/2563

จากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19

ภาคเรียนที่ 1/2565
1,302,968 คน*

ภาคเรียนที่ 1/2564
1,244,591 คน

ผลการคัดกรองนักเรียนยากจนพเิศษ จากการคัดกรองภาคเรียนที่ 1/2564 เดือนกันยายน

250,163 คนภาคเรียนที่ 1/2563
994,428 คน
652,341 คน

ประมาณการ
จํานวนนักเรียน

กรณีความรุนแรงจาก 
COVID-19 เพ่ิมเติม

แผนภาพที ่ 2 
เปรียบเทียบจ�านวนนักเรียนยากจนพเิศษ
ในภาคเรียนที ่ 1/2563, 1/2564 และ 1/2565

ที่มา: สถาบันวจิัยเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)

คว�มเสี่ยงต่อก�รหลุดออกจ�กระบบก�รศึกษ�ของนักเรียนช่วงชั้นรอยต่อ 

จากการดำาเนินงานของ กสศ. ในการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมเพ่ือดูแลนักเรียนทุนเสมอภาคในกลุ่ม 

รอยต่อ (อ.3 ป.6 และ  ม.3) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สถานศึกษาได้รายงานผล 

การศึกษาต่อและติดตามนักเรียนกลุ่มรอยต่อเป็นรายบุคคล พบว่า เด็กนักเรียนยากจนที่เส่ียงหลุดจากระบบ 

การศกึษามคีวามรนุแรงมากขึน้ และเหน็ไดช้ดัในกลุ่มชว่งชัน้รอยตอ่ เนือ่งจากนกัเรียนตอ้งเปลีย่นสถานศกึษา 

เพ่ือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น โดยเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดของการศึกษาภาคบังคับ 

จำาเป็นต้องเดินทางไปศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาที่ห่างไกลจากภูมิลำาเนาเดิม 

เฉลีย่มากกว่า 10-20 กโิลเมตรตอ่วนั ซึง่ทำาใหน้กัเรยีนมคีา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปเรยีนสงูขึน้ และอาจสง่ผล 

ให้ออกกลางคันได้

จากการสำารวจนักเรียนทุนเสมอภาคในช่วงชั้นรอยต่อ จำานวน 294,454 คน ณ วันที่ 14 สิงหาคม  

2564 พบว่า มนีกัเรยีนในชว่งชัน้รอยตอ่ทีห่ลุดจากระบบการศกึษาแล้ว จำานวน 43,013 คน เปน็นกัเรยีนชัน้ ม.3  

มากถึง 33,710 คน หรือร้อยละ 78.3 รองลงมาเป็นนักเรียนชั้น ป.6 จำานวน 8,699 คน หรือร้อยละ 20.2 

กสศ. จึงจำาเป็นต้องสนบัสนนุมาตรการเฝา้ระวงัและหาแนวทางปอ้งกนัรว่มกบัหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง เพือ่ 

ลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อสถานการณ์ความเหลื่อมลำ้าในระบบการศึกษาไทย

โอก�สศึกษ�ต่อระดับอุดมศึกษ�ของนักเรียนย�กจนพิเศษ	

ปัญหาการหลุดออกจากระบบการศึกษาของเด็กเยาวชนไทยก่อนสำาเร็จการศึกษาภาคบังคับ การศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน หรือระดับอุดมศึกษา ถือเป็นความสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่สำาคัญของประเทศท้ังในระยะสั้น 
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และระยะยาวเปน็อยา่งมาก จากการประเมนิมลูคา่ความเสยีหายทางเศรษฐกจิของประเทศไทยอันเนือ่งมาจาก 

ปัญหาการหลุดออกจากระบบการศึกษาของเด็กเยาวชน ในปี 2015 องค์การยูเนสโกพบว่า ปัญหาเด็ก 

นอกระบบ (out of school children) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย คิดเป็นร้อยละ 0.64 ของ GDP  

หรือคิดเป็นมูลค่า 387,300 ล้านเหรียญสหรัฐ4 หากระบบการศึกษาไทยสามารถรักษาเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ 

เอาไว้ในระบบการศึกษาจนสามารถสำาเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดตามศักยภาพของเขาได้แล้ว ประเทศไทยจะมี 

กำาลังคนที่มีคุณภาพสูงจำานวนหลายแสนคนที่จะเป็นกำาลังสำาคัญในการสนับสนุนการก้าวออกจากกับดักรายได้ 

ปานกลางสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน 20 ปีข้างหน้าตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ตัวอย่างเช่น จากการสำารวจของโครงการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme  

for International Student Assessment: PISA) ในป ีพ.ศ. 2561 โดยองค์การเพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ 

และการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) พบว่า  

มีนักเรียนไทยร้อยละ 13 อยู่ในกลุ่มเศรษฐฐานะยากจนที่สุด แต่สามารถทำาคะแนนสอบ PISA ได้ในกลุ่ม 

สูงสุดร้อยละ 25 ของประเทศ

OECD ให้นิยามว่า เป็น “กลุ่มนักเรียนช้างเผือก (resilient student)” เป็นผู้ที่มีศักยภาพสูง มีความ 

สามารถและคุณสมบัติพิเศษในการฝ่าฟันอุปสรรค แต่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน หาก 

นกัเรยีนกลุม่นีถ้กูละเลยจะทำาให้ไม่อาจหลดุออกจากวงจรความยากจนขา้มรุน่ (intergenerational poverty) ได ้ 

และประเทศจะสูญเสียทรัพยากรที่มีคุณค่าสำาหรับอนาคตไปอย่างน่าเสียดาย 

ข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับข้อมูลของ กสศ. และท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ท่ีพบว่า แม้ใน 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทีรุ่นแรง ในปีการศกึษา 2564 ยังมีนกัเรียนยากจนรวม 11,541 คน  

คดิเปน็รอ้ยละ 11.54 จากนกัเรยีนท้ังหมดประมาณ 100,000 คน ทีส่ามารถฝา่ฟันอปุสรรคจนผา่นการคดัเลือก 

ของ TCAS64 เข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้สำาเร็จ 

ในปี 2564 กสศ. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ  ทปอ.  

จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมระบบข้อมูลสารสนเทศที่จะเป็นส่วนสำาคัญในการส่งต่อ 

ข้อมูลเพื่อติดตามและพิจารณาให้ทุนการศึกษาจากภาครัฐและเอกชนแก่นักเรียนเหล่านี้อย่างเป็นระบบ เพื่อ 

สนับสนุนการพัฒนากำาลังคนและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว

คว�มเหลื่อมลำ้�ด้�นทรัพย�กรก�รศึกษ�

ผลการสำารวจโดย กสศ. รว่มกบัสำานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) เก่ียวกับทรพัยากร 

ทางการศึกษาท่ีจำาเป็นต่อการเรียนในช่วงภาคเรียนที่ 1/2564 ซึ่งสถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอน 

ได้ในพ้ืนท่ี 29 จังหวัดที่รัฐบาลกำาหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พบว่า นักเรียนกลุ่มยากจนพิเศษ 

ประสบปญัหาการเขา้ถงึอุปกรณท่ี์จำาเปน็ตอ่การเรยีนในรปูแบบออนไลน ์ หรอืออนแอร ์ (เช่น คอมพวิเตอรแ์ละ 

โทรทัศน์) สูงถึงร้อยละ 87.94 หรือ 271,888 คน โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส  

ปัตตาน ี และยะลา) และยังพบว่า บางครัวเรือนไม่มีแม้กระทั่งไฟฟ้า รายละเอียดแสดงในแผนภาพที ่ 3 

ผลกระทบของโควดิ-19:
มิติการศึกษาและภาวะการเรียนรู้ถดถอย3.

4 Nicholas Burnett, The Economic Cost of Out-of-School Children in Southeast Asia, UNESCO, 2015
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ผลการสำารวจดงักลา่วสอดคลอ้งกบัผลสำารวจการเขา้ถงึอปุกรณค์อมพิวเตอรแ์ละอนิเทอรเ์นต็ของนกัเรยีน 

ในกลุ่มเศรษฐฐานะต่าง  ๆของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ โดย OECD ในช่วงปี 2561 ท่ีพบว่า นักเรียนไทย 

กลุม่เศรษฐฐานะลา่งสดุรอ้ยละ 25 และเศรษฐฐานะบนสดุรอ้ยละ 25 มกีารเข้าถงึอปุกรณค์อมพวิเตอรร์อ้ยละ 17  

และร้อยละ 91 ตามลำาดับ การเข้าไม่ถึงอุปกรณ์และไฟฟ้าของนักเรียนกลุ่มยากจนพิเศษส่งผลโดยตรงต่อ 

ประสทิธภิาพในการเรยีนของนกัเรียนกลุม่ยากจนพเิศษ มคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะไดรั้บผลกระทบจากภาวะการเรยีนรู ้

ถดถอย และอาจนำาไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ได ้

ที่มา: สถาบันวจิัยเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)

นักเรียนทุนเสมอภาคในพื้นที่ 29 จังหวัด
ที่ประสบปัญหาการเรียนช่วง COVID-19 เนื่องจากครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าและอุปกรณ์

แผนที่แสดง
ความหนาแน่น
ของปัญหา

จำนวนนักเรียนที่ประสบปัญหา

271,888 คน

จำนวนนักเรียนที่ไม่มีโทรทัศน์

คน

จำนวนนักเรียนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์

คน

จำนวนนักเรียนที่บ้านไม่มีไฟฟ้า

คน

จังหวัด นักเรียน (คน) โรงเรียน

นราธิวาส
ปัตตานี

ตาก
นครราชสีมา

ยะลา

49,890
36,329
29,283
25,809
24,284

365
350
275

1,325
242

นักเรียนทุนเสมอภาค 5 จังหวัด
ที่ประสบปัญหาไม่มีไฟฟ้าและอุปกรณ์มากที่สุด

จำนวนนักเรียนที่บ้านไม่มี
โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์

รวมถึงไฟฟ้า

2,672 คน

ข้อมูลภาคเรียน
ที่ 2/2563

แผนภาพที ่ 3
จ�านวนนักเรียนทุนเสมอภาคในพืน้ที ่ 29 จังหวดัที่ประสบปัญหาการเรียนช่วงโควดิ-19

ภ�วะก�รเรียนรู้ถดถอย (learning loss) ของนักเรียนไทย

การปดิสถานศกึษาและการเรยีนการสอนรปูแบบทางไกล สง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการเรยีนรูข้องนกัเรยีน  

โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษท่ีขาดการเข้าถึงอุปกรณ์ที่จำาเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ  

ส่งผลให้นักเรียนต้องตกอยู่ในภาวะการเรียนรู้ถดถอย กล่าวคือ มีความรู้ในระดับตำ่ากว่าที่ควรจะเป็น ซึ่ง 

ระยะยาวอาจทำาให้ขาดพ้ืนฐานทางวิชาการ และอาจจะนำาไปสู่ปญัหา เชน่ การหลุดจากระบบการศึกษากลางคนั  

ซึ่งจะส่งผลเสียหายในระยะยาวต่อนักเรียน สังคม และประเทศชาต ิ นอกจากนี้ ภาวะการเรียนรู้ถดถอยของ 

ประชากรวัยเรียนในประเทศยังสะท้อนไปยังคุณภาพของตลาดแรงงานในอนาคตที่จะด้อยคุณภาพลง และ 

ส่งผลลดทอนศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยโดยตรง และการพัฒนาประเทศในทุกด้าน

กสศ. ร่วมกับสถาบันวิจัยเพ่ือการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

ดำาเนินการสำารวจสถานะความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย (school readiness)5  

ระดบัอนบุาลปทีี ่ 3 ในสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัท่ีถกูปดิเนือ่งจากสถานการณ์โควดิ-19 จำานวน 30,000 คน จาก  

20 จงัหวดั ในป ี 2563 พบวา่ มภีาวะการเรยีนรูถ้ดถอย ทัง้ด้านภาษา คณติศาสตร ์ และสติปญัญา จากการ 

ประเมินทักษะความจำาขณะทำางาน (working memory) ซึ่งเป็นทักษะที่สะท้อนความสามารถในการจำาและ 

5รายงานโครงการฯ ฉบับสมบูรณ์ https://research.eef.or.th/research/school-readiness/ 
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นำาไปใช้ พบว่า เดก็ปฐมวยักลุม่นีม้คีวามสามารถในการจำาและการนำาไปใชล้ดลงเหลือเพยีง 1 ใน 3 จึงบง่ชีไ้ดว้า่  

การปดิสถานศกึษาสง่ผลใหเ้กดิภาวะการเรยีนรูถ้ดถอยของนกัเรยีนหรอืกา้วหนา้ชา้กวา่ท่ีควรจะเปน็ โดยเฉพาะ 

กลุ่มเด็กปฐมวัยอย่างมีนัยสำาคัญ

นอกจากนัน้ ผลการศกึษาเกีย่วกบัผลกระทบของโควดิ-19 โดยธนาคารโลกพบวา่ หากการปดิโรงเรยีน 

ในประเทศไทยยังไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงปลายเดือนธันวาคม  2564 เด็กจะมีภาวะการเรียนรู้ถดถอยถึง  

1.27 ป ี คดิเปน็ความเสยีหายทางเศรษฐกจิมลูคา่ 3.9 แสนลา้นดอลลาร ์ หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 30 ของผลติภณัฑ์ 

มวลรวมของประเทศ (GDP) โดยคิดประมาณการจากผลิตภาพของแรงงานของประเทศในอนาคตที่จะลดลง

ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีต่อเศรษฐกิจครัวเรือน การหยุดการเรียนการสอนของ 

สถานศึกษาเป็นระยะเวลานาน การที่เด็กต้องใช้เวลาอยู่หน้าจอในการเรียนออนไลน์มากเกินไป การเรียน 

ตามเน้ือหาไม่ทัน การไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนนักเรียน ความกังวลกับสถานการณ์การระบาดและโศกเศร้า 

จากการสูญเสียผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัว ล้วนส่งผลทางลบต่อสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน 

จากการประเมินสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นไทยโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงตั้งแต่  

1 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2564 พบว่า เด็กและเยาวชนมีสุขภาพจิตที่แย่ลง เมื่อเทียบกับช่วงก่อน 

การแพร่ระบาดของโควิด-19 เด็กและเยาวชนมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้ามากที่สุด รองลงมาคือ การ 

มีภาวะเครียดสูง และการมีความเสี่ยงในการคิดฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตในเด็กและเยาวชน 

ที่ต้องเฝ้าระวัง 

กสศ.  ได้ร่วมมือกับภาคีในประเทศ ได้แก่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ 

วัยรุ่นราชนครินทร์ และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 เพื่อทำางานแบบ 

บรูณาการในการชว่ยเหลอืผูป้ว่ยเดก็กลุม่เปราะบาง เดก็กำาพรา้ทีพ่่อแมเ่สยีชีวติจากโควดิ-19 เดก็ที่ไดรั้บความ 

กระทบกระเทอืนทางจติใจไมม่ผีูด้แูลไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี โดย กสศ. ใชก้ลไกของอาสาสมัครและภาคประชาสังคม  

ไดแ้ก่ เจา้หนา้ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ อาสาสมคัรพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ อาสาสมคัร 

ชมุชน อาสาสมัครครทัูง้ในและนอกระบบ และอาสาสมคัรสภาเด็กและเยาวชน กทม. เพือ่เฝา้ดแูล ระมดัระวงั  

และให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบทางร่างกายและจิตใจในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้

แนวโน้มก�รฟื้นตัวของระบบก�รศึกษ�ไทย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้นในช่วงปลายภาคเรียนที่ 1/2564 จากการที่ 

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าถึงวัคซีนได้มากเพียงพอ ทำาให้โรงเรียนเริ่มกลับมาเปิด 

เรียนแบบปกติได้ในภาคเรียนที่ 2/2564 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของระบบการศึกษาไทยในยุคหลังโควิด-19 (post COVID-19) มีสิ่งที่ 

ทา้ทายและจำาเปน็ตอ้งรบัมอืหลายประการ เชน่ การฟ้ืนฟูความรูท้างวิชาการทีถ่ดถอยไป การดแูลพัฒนาการ 

ผลกระทบของโควดิ-19:
มิติสุขภาพจิต4.

https://www.eef.or.th/news-eef-world-
bank- raise-the-quality-of-the-school/
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ด้านอารมณ์และสังคม (socio-emotional learning) ของนักเรียน ปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนและ 

บุคลากรทางการศึกษาอันเกิดจากสถานการณ์โควิด-19 รวมไปถึงการปรับตัวให้เข้ากับแนวทางการเรียน 

การสอนรปูแบบใหม่ เชน่ การเรียนแบบผสมผสาน (hybrid learning) ทัง้แบบออนไลน์และการเรียนในโรงเรยีน  

การที่นักเรียนมีช่องทางเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกฝนทักษะชีวิตใหม ่ๆ ของนักเรียนและคร ู

จากการวิเคราะห์แนวโน้มการฟ้ืนตัวของระบบการศึกษาไทยของสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทาง 

การศึกษา กสศ. พบว่า หากไม่มีการดำาเนินการใด ๆ นักเรียนและโรงเรียนที่มีความพร้อมจะสามารถปรับตัว 

กับโลกยุคหลังโควิด-19 ในลักษณะก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่นักเรียนและโรงเรียนกลุ่มด้อยโอกาส 

ซึ่งขาดความพร้อมทั้งทรัพยากรและบุคลากรหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่จำาเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงสำาหรับโลกยุคหลัง 

โควิด-19 จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ลง จะปรากฏความแตกต่างระหว่างนักเรียนและโรงเรียนทั้งสองกลุ่ม 

อย่างมีนัยสำาคัญ 

อีกนัยหนึ่ง ความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษาของประเทศไทยจะเป็นไปในทิศทางที่รุนแรงขึ้นอย่างไม่อาจ 

หลีกเลี่ยง ปรากฏการณ์นี้แสดงได้ดังรูปกราฟ รายละเอียดแสดงในแผนภาพท่ี 4 การฟ้ืนตัวหลังโควิด-19  

จะมเีปน็ลกัษณะคลา้ยอกัษร K (K-Shaped Recovery) ทีบ่ง่ชีว้า่ ความเหล่ือมลำา้จะย่ิงเพิม่ขึน้แม้สถานการณ ์

ของโควิด-19 จะจบสิ้นลงแล้ว

แผนภาพที ่ 4 
การฟ้ืนตัวของระบบการศึกษาไทยหลังการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ในลักษณะ K-Shape และ V-Shape
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เพ่ือป้องกันพัฒนาการในลักษณะ K-Shape 

ดังกล่าว ทุกภาคส่วนจำาเป็นต้องคำานึงถึงมิติของ 

ความเหลื่อมลำ้าที่จะเกิดขึ้นในระยะการฟื้นตัวยุค 

หลังโควิด-19 และพิจารณาการออกแบบมาตรการ 

หรือนโยบายท่ีจะไม่ยอมให้นักเรียนในกลุ่มยากจน 

หรือด้อยโอกาสถูกทิ้งไว้ข้างหลังในระยะห่างออกไป 

ยิ่งขึ้น โดยใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น การเร่งยกระดับ 

การลงทุนในทรพัยากร การฟืน้ฟสูขุภาพและความรู ้

แก่นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส รวมทั้งสถาน 

ศึกษาท่ีขาดความพร้อม อันเป็นกลุ่มที่ได้รับผล 

กระทบหนักที่สุด ในลักษณะเข้มข้นและครอบคลุม 

ทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้ 

ระบบการศึกษาไทยสามารถกลับสู่ภาวะปกติได้ 

อย่างรวดเร็วและมีพลัง แสดงได้ดังรูปกราฟคล้าย 

อักษร V (V-Shaped Recovery) ที่จะสะท้อนการ 

ฟื้นตัวอย่างสมดุลซึ่งเป็นปัจจัยเก้ือหนุนให้สามารถ 

สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาได้ในไม่ช้า

ยังมี เด็กตกหล่นและ 
เ ด็ ก ที่ ห ลุ ด อ อ ก จ า ก 
ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษา อี ก 
จ�านวนมาก มากกว่า  
100,000 คน ที่รัฐบาล 
แ ล ะ ทุ ก ห น่ ว ย ง า นที่  

เกี่ยวข้องต้องช่วยกัน 
ทุกวิถีทาง เพ่ือสร้าง 
โอกาสทางการศึกษา 
ให้กลุ่มคนดังกล่าว

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ที่มา: สถาบันวจิัยเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)

แผนภาพที ่ 4 (ต่อ)
การฟ้ืนตัวของระบบการศึกษาไทยหลังการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ในลักษณะ K-Shape และ V-Shape
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ส่วนทีส่วนท่่ี  3 3 

ผลการด�าเนินงานผลการด�าเนินงาน
• มาตรการเร่งด่วนตอบสนองต่อ 

การแพร่ระบาดของโควดิ-19

• ภาพรวมผลการด�าเนินงานส�าคัญ ปี 2564

• ผลการด�าเนินงานส�าคัญ จ�าแนกตามกลุ่มผู้รับประโยชน์:

• เด็กปฐมวยั เด็ก เยาวชนนอกระบบการศึกษา  
และประชากรวยัแรงงาน

• เด็กและเยาวชนในระบบการศึกษา
• นักศึกษาครู ครู และสถานศึกษา

• งานวจิัยและนวตักรรมด้านการศึกษา

• เพราะเราคือเครือข่าย ALL FOR EDUCATION
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กสศ. ได้ริเริ่มจัดให้มีมาตรการการรณรงค์ และ 

กิจกรรมต่าง  ๆ  ให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ 

อย่างเหมาะสม ทั้งระยะการระบาดหนักของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แต่ละระลอก และระยะ 

ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายและทุกฝ่ายต้องช่วยกันฟื้นฟู 

ในยุคหลังโควิด-19 

มาตรการตอบสนองตอ่การแพรร่ะบาดของโควดิ-19  

ที่ กสศ. ดำาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถ 

ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และได้รับ 

ผลกระทบอยา่งรนุแรงจากสถานการณ์โควดิ-19 ไดจ้ำานวน  

33,532 คน สรุปดำาเนินการได้ดังนี้

มาตรการเร่งด่วน
ตอบสนองต่อการ
แพร่ระบาดของโควดิ-19
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1. ศูนย์ช่วยเหลือเด็ก
โควดิ-19

ในชว่งกลางป ี 2564 มผีูต้ดิเชือ้โควดิ-19 เพิม่สงูขึน้อย่างกา้วกระโดด อตัราผูป้ว่ยเด็กเพิม่ขึน้ 

เป็นสองเท่า เพ่ิมจาก 65,000 คน เป็น 120,000 คน ภายในเวลาไม่ถึง 20 วัน6 โดยเฉพาะ 

ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมียอดสะสมสูงสุดเกือบ 30,000 คน ในจำานวนนี้ประมาณร้อยละ 80  

เป็นกลุ่มยากจนด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาและติดเชื้อทั้งครอบครัว เนื่องจากอาศัย 

อยู่รวมกันในชุมชนแออัด หรือห้องเช่าคับแคบ ไม่สามารถแยกกักตัวได้ ทำาให้มีการแพร่ระบาด 

เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่เด็กกำาพร้าที่สูญเสียพ่อแม่จากโควิด-19 ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่อง ตามที่ปรากฏเป็นข่าว 

กสศ.ได้ริเริ่มจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 โดยระดมความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ  

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อาทิ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมัน่คงของมนษุย ์ กรมสขุภาพจิต กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข องคก์ารยูนเิซฟ  

ประเทศไทย และกลุ่มเส้นด้าย โดยบูรณาการความร่วมมือให้เกิดกลไกทำางานเชิงรุก เพื่อปกป้อง  

คุม้ครอง ฟืน้ฟ ู และเยยีวยาเดก็  ๆอยา่งครอบคลุมทกุมติ ิ ทัง้ดา้นสุขภาพกาย ใจ สภาวะทางสังคม  

รวมถงึการปอ้งกนัไม่ใหห้ลดุจากระบบการศกึษา โดยเปดิให้มีการแจ้งเหตไุดต้ลอดเวลา 24 ชัว่โมง  

ผ่านสายด่วน 1300 และ LINE @savekidscovid19

ในคืนวันแม่แห่งชาติ อาสาสมัคร กสศ.น�าสองพี่น้อง 
ที่เพิ่งสูญเสียคุณย่าที่เปรียบเสมือนแม่คนเดียวส่งยัง 
ศูนย์พกัคอยเด็ก

6 ระหว่างวันที่ 6 - 25 สิงหาคม 2564
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อาสาสมคัร กสศ. น�าการเรียนรู้ไปให้ 
เด็กกลุ่มวกิฤต ถุงการเรียนรู้ + ชุดยา 
ส�าหรับผู้ป่วยเด็ก เด็กที่ต้องกักตัว 
ในไซต์ก่อสร้างหรือชุมชนแออัด

ในการดำาเนินงานดังกล่าว กสศ.  สนับสนุนให้ 

จัดตั้งศูนย์พักคอยเกียกกายข้ึน เพื่อดูแลผู้ป่วยเด็ก 

กลุ่มเปราะบางจากทุกพื้นที่ ในกรุงเทพมหานครและ 

ปริมณฑล โดยมีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  

(โรงพยาบาลเด็ก) ร่วมสนับสนุนและส่งต่อผู้ป่วยเด็ก 

กลุ่มสีเหลือง-แดงให้ได้รับการรักษาได้ทันท่วงท ี

ศูนย์พักคอย (community isolation) นี้ถือเป็น 

ศูนย์พักคอยสำาหรับผู้ป่วยเด็กแห่งแรกของ กทม. เพื่อ 

ส่งเสริมการทำางานในลักษณะ “จิตอาสา” กสศ. ได้ระดม 

ความร่วมมือผ่านกลไก เรียกว่า “อาสาเพื่อน กสศ.” ซึ่ง 

ทำางานร่วมกับคณะแพทย์และเภสัชกรของโรงพยาบาล 

เดก็ ตลอด 24 ชัว่โมง เพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ว่ยเดก็ในพืน้ท่ี 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ได้รับการดูแลรักษา 

อย่างรวดเร็ว ด้วยระบบการดูแลตัวเองจากที่บ้าน  

(home isolation) และส่งต่อกรณีผู้ป่วยมีอาการหนัก  

โดยมีเยาวชนนอกระบบการศึกษาในโครงการพัฒนา 

ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของ  กสศ.  เข้าร่วมเป็น 

อาสาสมัครดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มอาสาสมัครต่าง  ๆ  ที่ร่วม 

สมทบทำางานกับ กสศ. ประกอบด้วย อาสาสมัครสภา 

เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร อาสาสมัครจุดคัดกรอง  

สปสช.  อาสาสมัครสนับสนุนชมรมแพทย์ชนบท  

อาสาสมัครศูนย์พักคอยผู้ป่ วยเด็ก  อาสาสมัคร 

รถพยาบาลกู้ชีพ อาสาสมัครส่งน้องกลับบ้าน และ 

อาสาสมัครส่งยาและอุปกรณ์ช่วยชีวิต การจัดตั้ง 

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 ได้รับความร่วมมือด้วยดี 

จากกลุ่มบริษัท TCP ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด  

(มหาชน) บริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย และคณะ 

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ส่งผลให้มีการร่วมสนับสนุนทรัพยากรที่จำาเป็นในการ 

จัดตั้งศูนย์ขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทันสถานการณ์

ความร่วมมือของทุกภาคส่วนดังกล่าว ทำาให้ 

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 สามารถช่วยเหลือเด็กและ 

ครอบครัวกลุ่มเปราะบางได้ประมาณ 22,000 คน และ 

สามารถนำาไปพัฒนาเป็นต้นแบบการระดมความร่วมมือ 

เพื่อการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบางในภาวะวิกฤต  

และขยายผลได้ในพื้นที่ต่าง ๆ หรือในสถานการณ์อื่น ๆ 

รายงานประจำาปี 256432



อาสาสมัคร กสศ.  ท�างานใน 
หลายฝ่าย ทั้งช่วยส่งอาหาร  
ยา และส่งถุงยังชีพ ขับรถ 
คอยรับส่งผู้ป่วย งานเหล่าน้ี 

ไ ม่ ได้มี ความหมายแค่ ช่ วย 
ประทังชีวิต แต่คือก�าลังใจ 
ที่ ส่งไปถึงผู้คนว่าจะไม่มีใคร 
ถู ก ทิ้ ง ใ ห้ โ ด ด เ ดี่ ย ว  แ ล้ ว ที่  

ประทับใจคือ มีการให้คู่มือ 
การเรียน แบบฝึกหัด อุปกรณ์ 
การเรียน ของเลน่ที่ช่วยน้อง ๆ  
ได้พัฒนาทักษะ ให้เขายังอยู่ 
กับการศึกษาแม้ยังกลับไป 
โรงเรียนไม่ได้

 

นางสาวขนิษฐา สิงห์ศรีโว
(นาเดีย)

นักศึกษาช้ันปี 2 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่ึงในอาสาสมคัรของ
ศูนย์ช่วยเหลือเด็ก 

โควดิ-19

บทบาทของ  กสศ .  คื อ  ผู้ ที่  

พ ย า ย า ม เ ช่ื อ ม โ ย ง ค ว า ม 
ช่วยเหลือทุกทางเพ่ือให้ทั้ง 
สุขภาพของเด็กและการศึกษา 
ได้รับการดูแลและเดินต่อไปได้ 
พร้อม ๆ กัน และ กสศ. สะท้อน 
ให้เห็นว่า การศึกษากับสุขภาพ  
คื อ ส่ิ ง ที่ แ ย ก ส่ว น กัน ไ ม่ ไ ด้   
สุขภาพที่ดีเท่ากับการศึกษา 
ที่ดี  ถ้าละเลยส่ิงใดส่ิงหน่ึง  
เราคงไม่มีทางไปถึงเป้าหมาย 
ในการพัฒนาประเทศได้

 

รศ.พิเศษ พญ.วารุณี 
พรรณพานิช วานเดอพิทท์

แพทย์เช่ียวชาญด้านโรคติดเช้ือ 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

มหาราชินี
ที่ปรึกษาศูนย์ช่วยเหลือเด็ก 

โควดิ-19
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2. ถุงปันยิ้ม 
น�าการเรียนรู้สู่เด็ก ๆ 
ในวกิฤตโควดิ-19  

กสศ. เห็นความสำาคัญในการเชื่อมโยงความ 

ช่วยเหลือในทุกมิติเพ่ือให้สุขภาพและการศึกษาของ 

เด็ก ๆ ได้รับการดูแลไปพร้อมกัน 

สถานการณ์โควิด-19 ในขณะนั้นทำาให้เด็ก 

ยากจนด้อยโอกาสจำ านวนมากประสบความ 

ยากลำาบากในการเข้าถึงการเรียนรู้ รวมถึงความ 

เศรา้โศก ความพลดัพราก และความสญูเสียอนัเปน็ 

ผลจากสถานการณ์โควิด-19

โครงการ “ถุงปันย้ิม” เป็นการจัดถุงการเรียนรู้ 

ตามช่วงวัย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง  กสศ.  

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิ 

สร้างสรรค์เด็ก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และช่วยเสริม 

กำาลงัใจให้แกเ่ดก็ ๆ จำานวน 1,000 คน ทีอ่ยูร่ะหวา่ง 

การรกัษาหรอืกักตัวในชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโควิด-19  โดยได้ผนวกชุดความรู้เกี่ยวกับ 

โควิด-19 เข้าไปด้วยเพื่อให้เด็ก  ๆ  รู้จักวิธีป้องกัน 

และดูแลสุขภาพของตัวเอง รวมทั้งรู้วิธีปฏิบัติท่ีจะ 

ไม่กระจายเชื้อโควิด-19 ไปสู่คนอื่น 

ชุดการเรียนรู้ที่ประกอบ 
ด้ ว ย ห นั ง สื อ  อุ ป ก ร ณ์   
การ เ รียน  สมุดภาพ  สี   
ขนม จะเป็นส่ิงที่ ช่วยให้ 
เ ด็ ก ไม่หยุดพัฒนาการ 
เรียนรู้ เป็นพ้ืนที่และเวลา 
ของความสนุกสนานเลก็ ๆ  
น้อย  ๆ  กับกิจกรรมเชิง 
สร้างสรรค์ ที่อาจจะช่วย 
ท� า ใ ห้ เขายิ้ มออกมาได้  
บ้าง หลังจากต้องอยู่ใน 
สถานการณ์วิกฤตมานาน

นางสาวทองพูล บัวศรี (ครูจิ๋ว) 
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
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3. ศูนย์ช่วยเหลือเด็ก
ในวกิฤตการศึกษา

การช่วยเหลือดูแลเด็กท่ีได้รับผลกระทบจาก 

สถานการณ์โควิด-19  ไม่สิ้นสุดเพียงการนำาตัว 

เด็กที่ต้องกักตัวหรือรักษาหายจากโควิด-19 แล้ว 

กลับบ้าน เนื่องจากครอบครัวของเด็ก  ๆ  เหล่าน้ี 

มกัประสบปญัหารมุเรา้หลายดา้น ทีส่ง่ผลเชือ่มโยง 

ใหเ้ดก็หลดุจากระบบการศึกษา ไดแ้ก ่ ความเครยีด 

จากปัญหาเศรษฐกิจ สมาชิกในครอบครัวตกงาน 

หรือถูกเลิกจ้าง ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  

ปัญหาการหย่าร้าง  และบาดแผลทางใจของ 

เด็กกำาพร้าจากพ่อแม่เสียชีวิตหรือฆ่าตัวตายจาก 

ผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19

กสศ.ได้จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือเด็กในวิกฤต 

การศึกษา  เพื่อระดมทรัพยากรเพิ่มเติมจาก 

งบประมาณแผ่นดิน สำาหรับช่วยเหลือเด็กกลุ่ม 

วิกฤตทางการศึกษา รวมจำานวน 1,656 ทนุ ไดแ้ก ่

• มูลนิธิก้�วคนละก้�ว  โดยนายอาทิวราห์   

คงมาลัย หรือตูน บอดี้สแลม ประธานมูลนิธิ 

ได้ริเริ่มกิจกรรมการวิ่ง  “ก้าวเพื่อน้อง”  และ 

นำารายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย รวม 

ประมาณ 27.09 ล้านบาท ไปใช้เป็นทุนการ 

ศกึษาตอ่สำาหรบันกัเรยีนทีจ่บการศกึษาในระดบั 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  

ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อจนจบการศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐาน ไมว่า่จะศึกษาตอ่ระดบัมธัยมศกึษา 

ตอนปลายสายสามญั (ม.4 - 6) หรอืสายอาชพี 

(ปวช.)  จำานวน  109 ทุน  โดยสนับสนุน 

ค่าใช้จ่ ายเดือนละ  6,500  บาทต่อเดือน  

ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เกิน 10,000 บาท 

ต่อปี รวม 264,000 บาทต่อคน

นายอาทิวราห์ คงมาลัย 
ประธานมูลนิธิก้าวคนละก้าว 

พวกเราหวังให้น้อง ๆ ก้าว 
ไปในระบบการศึกษาให้  
สูงที่ สุด  เท่ าที่ ศักยภาพ 
แ ต่ ล ะ ค น จ ะ ไ ป ถึ ง ไ ด้   
อย่างน้อยท่ีสุดถ้าน้อง ๆ  
ได้เรียนจนจบช้ัน  ม.6 เขา 
จะมีทางเลือก มีหนทาง 
มากมายที่มองเห็นได้มาก 
ขึ้น สามารถพาตนเองไป 
ได้ไกลกว่าแค่  ‘งาน’ และ  

‘คุณภาพชีวิต’ อันจ�ากัด

• เครือข่�ยเพ่ือน กสศ. โดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา  

จำากัด (มหาชน) บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์  

กรุป๊ จำากดั มลูนธิติลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ 

ไทย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)  

จำากัด และกลุ่ม TCP ซึ่งได้ร่วมสมทบทุน รวม 

ประมาณ 11.73 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ  

ในชว่งชัน้รอยตอ่ ไม่ใหห้ลดุจากระบบการศกึษา  

จำานวน 1,547 ทุน
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4. นวตักรรมเพ่ือการ
เรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โควิด-19 ทำาให้เด็กจำานวนหนึ่งต้อง 

หลุดออกจากระบบการเรียนแบบฉับพลัน  

เพ่ือบรรเทาผลกระทบและส่งเสริมให้ 

เด็ก  ๆ  เหล่านี้สามารถเรียนรู้ได้อย่าง 

ต่อเนื่อง กสศ.  ได้ร่วมกับบริษัท ทรู  

คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) บริษัท  

ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำากัด และ 

บริษัท เคอร่ี เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย)  

จำากัด (มหาชน) ริเริ่มโครงการ “Free 

School-in-a-Box” ขึ้น 

โครงการนีเ้รยีกไดว้า่เปน็โรงเรยีน 

หลังที่สองของเด็ก  ๆ  ช่วยให้ เด็กที่ 

หลุดจากการเรียนการสอนเพราะไม่มี 

อุปกรณ์สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ 

ทุกท่ีทุกเวลา ด้วยแอปพลิเคชันด้าน 

การศกึษา  StartDee  โดยเริม่ตน้นำารอ่ง 

จำานวน 6,500 คน ซึ่งมีชุดการเรียน 

ประกอบด้วย 

• รหัสสำาหรับการเข้าถึ งทุกคลัง 

ความรู้ทั้งหมดในแอปพลิเคชัน  

StartDee หรือซอฟต์แวร์และ 

สือ่การสอนทีป่ระกอบด้วยวชิาหลกั 

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 - 

มัธยมศึกษาปีที ่ 6 

• โทรศัพท์มือถือ

• ซิมอินเทอร์เน็ต

• ครูอาสาสมัครสนับสนุนให้คำาแนะนำา 

เกี่ยวกับการเรียนการสอน และ 

คำาแนะนำาเกี่ยวกับสถานการณ์ 

โควิด-19 

• Free School-in-a-Box
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จากปรากฏการณ ์ “โรงเรยีนปดิ” เพราะ 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบ 

ต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนท่ัวประเทศ  

จนต้องมีการนำารูปแบบวิธีการต่าง ๆ  มาใช้  

เพ่ือให้การศึกษาสามารถดำาเนินต่อไปได้  

ผลกระทบนี้ทำาให้เกิด “ช่องว่างการเรียนรู้” 

(learning gap) หรือ “ภาวะความรู้ถดถอย” 

(learning  loss)  ในเด็กจำานวนมาก โดยเฉพาะ 

กลุม่ทีข่าดแคลนอปุกรณ ์ เชน่ คอมพิวเตอร ์

หรือแท็บเล็ต หรือเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต 

กสศ. รว่มกบัเครอืขา่ยโรงเรยีนพฒันา 

คุณภาพตนเอง พัฒนา  “Blackbox”  หรือ 

เครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่ส่งเสริม 

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ที่บูรณาการจากวิชา 

ต่าง  ๆ  ตามความจำาเป็นในชีวิตประจำาวัน  

เชื่อมโยงเร่ืองราวและสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ 

น่าสนใจ รวมถึงช่วยสานสัมพันธ์ครอบครัว 

ในช่วงที่เด็ก  ๆ  ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับ 

บ้าน สามารถเลือกเวลาเรียนเองได้ตาม 

ความสนใจ ไม่จำาเป็นต้องเรียงตามลำาดับ  

เมือ่เด็กไดป้ฏบิติัด้วยตวัเองแลว้ จะพบความ 

หลากหลายทางความคิด และได้คำาตอบ 

ไม่เหมือนกัน ทำาให้เกิดสีสันในการเรียนรู้  

ส่งเสริมให้มีการพูดคุยแลกเปล่ียนเม่ือได้ 

กลบัมาเรยีนด้วยกนัตอนโรงเรยีนเปดิอกีครัง้ 

โครงการนี้ได้มีการมอบ   Blackbox  

ให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษที่ไม่สามารถ 

เรียนออนไลน์ได้ ในพื้นที่เสี่ยงสูง 5 จังหวัด  

ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี  

และตราด รวมประมาณ 485 คน

• Blackbox
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5. มื้อเช้า
เพ่ือน้องอิ่มท้อง 

นายธนาพศิษฐ์ สุกศิริเมธีกุล 
(ครูนุ้ย)

โรงเรียนบ้านแมจ๊่าง
ส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย

อ.แมส่ะเรียง จ.แมฮ่่องสอน

เด็กที่ น่ีครอบครัวค่อนข้าง 
ย า ก จ น  เ ป็ น เ ด็ ก บ น ด อ ย  
อาหารก็จะเป็นน�า้พริก หน่อไม้ 
ตามท่ีเก็บได้บนภู เขา อาจ 
ไ ม่ ค่ อ ย มี โ ป ร ตี น เ ท่ า ไ ห ร่   
เพราะอยู่ห่างจากตวัเมืองดว้ย  
พอเราท�าอาหารให้นักเรียนกนิ 
ตอนเจ็ดโมงเช้า เด็กก็ชอบ  
มีความสุข มาโรงเรียนกัน 
แต่เช้า เด็กช้ัน ป. 4 - 6 ตีห้า 
คร่ึงก็มาช่วยท�าอาหาร แล้ว 
เขาก็ ช่วยเตรียมอาหารใน 
ตอนเย็นด้วย

เ ม นู ที่ เ ด็ ก  ๆ  ช อ บ คื อ  ผั ด 
กะเพรา ไข่พะโล้ ต้มย�าขาหมู 
ส่ิงทีเ่ปลีย่นแปลงคือ นักเรียน 
มาโรงเรียนเช้าขึ้น เดก็มีอตัรา
ขาดเรียนน้อยมากตั้งแต่มี  
โครงการอาหารเช้า

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  

ก่อให้เกิดปัญหาทุพโภชนาการในนักเรียน 

ยากจนพิเศษ โดยเฉพาะท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่ 

ห่างไกล

กสศ. ได้จัดทำาโครงการอาหารเช้าสำาหรับ 

นักเรียนยากจนในพื้นที่ห่างไกลขึ้น จาก 

แนวคิดที่ว่า โรงเรียนไม่เพียงเป็นพ้ืนท่ีการ 

เ รียนรู้  แต่ยังเป็นพื้นที่ที่ เด็ก  ๆ  จะได้รับ 

โภชนาการที่ดีด้วย โดยได้ริเร่ิมในโรงเรียน 

ที่มีนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ 

มากกว่าร้อยละ  80 ขึ้นไป รวม  23 แห่ง  

ครอบคลุมพื้นท่ี 4 จังหวัด 4 ภูมิภาค โดย 

เป็นการขยายผลจากกิจกรรม “มื้อนี้พี่เลี้ยง”  

ที่สนับสนุนโดยแกร็บ ประเทศไทย บริษัท  

เกรฮาวด ์ คาเฟ ่ จำากดั เครือบริษทั แสงทอง 

สหฟาร์ม อัครา กรุ๊ป จำากัด บริษัท ซีวา  

แอนิมัล เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำากัด และ 

บริษัท เงินติดล้อ จำากัด

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมื้อเช้าเพื่อ 

น้องอ่ิมท้องสามารถจัดการโดยวิธีต่าง  ๆ  

เพ่ือให้เด็ก ๆ ได้รับอาหารได้แม้ในช่วงวิกฤต 

โควิด-19 ซึ่งโรงเรียนบางแห่งยังไม่สามารถ 

เปิดเรียนได้ เช่น การจัดสรรถุงยังชีพท่ีเน้น 

โปรตีนพร้อมสูตรอาหารท้องถ่ินให้แก่เด็ก ๆ  

หรอืใหเ้ดก็ ๆ มารบัอาหารพรอ้มกบัใบงาน ซึง่ 

มีนักเรียนได้รับประโยชน์ จำานวน 1,891 คน 
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ภาพรวม
การด�าเนินงานส�าคญั 
ของ กสศ. 
ปี 2564
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วตัถปุระสงค์
มาตรา 5 พ.ร.บ.  กสศ.

กลุ่มผู้รับประโยชน์ โครงการ งบประมาณ
(บาท)

5(1), (4)

5(4), (7)

5(3), (4)

5(2)

5(4)

เด็กปฐมวัย เด็ก และ 

เยาวชนผู้ขาดแคลน 

ทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส 

นอกระบบการศึกษา  

(อาย ุ 2 - 21 ปี)

ประชากรวัยแรงงาน 

(15 ปีขึ้นไป) ที่ขาดแคลน 

ทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส 

ซึ่งได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์การระบาด 

ของโควิด-19

เด็กและเยาวชน 

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

หรือด้อยโอกาสนอก 

ระบบการศึกษา (2 - 25 ปี)

เด็กและเยาวชนในวัยเรียน

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ 

ด้อยโอกาสทั่วประเทศ  

ในสังกัด สพฐ. อปท. 

บช.ตชด. และ พศ.

เยาวชนในระดับ ม.ต้น/  

ม.ปลาย/ปวช./ปวส./ 

เทียบเท่า (15 - 17 ปี) 

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

หรือด้อยโอกาส

โครงก�รจัดก�รศึกษ�
เชิงพื้นที่เพื่อคว�ม 
เสมอภ�คท�ง 
ก�รศึกษ�

โครงก�รพัฒน�ทักษะ 
แรงง�นข�ดแคลน 
ทุนทรัพย์และ 
ด้อยโอก�สที่ใช้ 
ชุมชนเป็นฐ�น

โครงก�รสนับสนุน 
ก�รพัฒน�ครูและเด็ก 
นอกระบบก�รศึกษ�

โครงก�รจัดสรร 
เงินอุดหนุนนักเรียน 
ย�กจนพิเศษ 
แบบมีเงื่อนไข  

“ทุนเสมอภ�ค”

โครงก�รทุนนวัตกรรม 
ส�ยอ�ชีพชั้นสูง

374,295,000

120,270,000

74,780,000

3,882,497,400

527,945,500
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วตัถปุระสงค์
มาตรา 5 พ.ร.บ.  กสศ.

กลุ่มผู้รับประโยชน์ โครงการ งบประมาณ
(บาท)

5(4)

5(3), (5), (6)

5(3), (5), (6)

5(6), (7)

นักเรียน ปวช./ปวส. 

(17 - 21 ปี) ที่ขาดแคลน 

ทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส

นักเรียน ม.ปลาย/ปวส.  

(15 - 17 ปี) ที่ขาดแคลน 

ทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส 

ในพื้นที่ห่างไกลที่มี 

ศักยภาพ มีใจรักและ 

จิตวิญญาณความเป็นครู

ครู โรงเรียน และ 

สถานศึกษาขนาดกลาง 

ที่มีเด็กด้อยโอกาส 

หนาแน่นในสังกัด  

สพฐ. อปท. และ สช.

งานวิจัยและนวัตกรรม 

ด้านการศึกษา

โครงก�รทุนพัฒน� 
เต็มศักยภ�พ 
ส�ยอ�ชีพ “ทุน 
พระกนิษฐ�สัมม�ชีพ”

โครงก�รสร้�ง 
โอก�สท�งก�รศึกษ� 
สำ�หรับนักเรียน 
ในพื้นที่ห่�งไกลเป็น 
ครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒน� 
คุณภ�พโรงเรียนของ 
ชุมชน “ครูรัก(ษ์)ถิ่น”

โครงก�รพัฒน�ครูและ
โรงเรียนเพื่อยกระดับ
คุณภ�พก�รศึกษ�
อย่�งต่อเนื่อง 

โครงก�รวิจัย 
และนวัตกรรม 
ด้�นก�รศึกษ�

คว�มร่วมมือกับภ�คี 
เครือข่�ยและทุกภ�คส่วน

ก�รบริห�รและ 
พัฒน�ระบบง�น

38,140,000

139,694,000

350,000,000

287,000,000

86,084,100

204,055,000

6,084,761,000งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การดำาเนินงานของ กสศ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังคงสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในกลุ่ม 

ผู้รับประโยชน์ท่ีกำาหนดไว้ตาม พ.ร.บ. กสศ. โดยเกิดผลลัพธ์และผลสำาเร็จของการดำาเนินงานจำาแนกตามกลุ่ม 

ผู้รับประโยชน ์ ดังต่อไปนี้
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ผู้รับประโยชน์:  
เด็กปฐมวยั  
เด็กและเยาวชน 
นอกระบบ 
การศึกษา  
และประชากร
วยัแรงงาน
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โครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่

เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

ก�รจัดก�รศึกษ�เชิงพื้นท่ี เป็นแผนง�น 
สำ�คัญที่  กสศ.  ริเริ่มข้ึนเพื่อค้นห�และทดลอง 
ตัวแบบที่มีสัมฤทธิผล (effective model) ในก�ร 
แก้ปัญห�คว�มเหลื่อมลำ้�ท�งก�รศึกษ�ในระดับ 
พืน้ท่ีตัง้แตร่ะดบัจงัหวดัไปสูร่ะดบัท้องถิน่ เนน้การ 

บูรณาการเพื่อตอบสนองโจทย์เฉพาะของพื้นท่ี  

ส่งเสรมิใหพ้ืน้ทีม่บีทบาทเปน็หนว่ยรับผดิชอบหลกั 

ในการวางแผน จัดระบบความร่วมมือ และสร้าง 

ความเขม้แขง็ในระยะยาว เพือ่นำาไปสูก่ารขยายผล 

ทางนโยบายเมื่อต้นแบบดังกล่าวประสบความ 

สำาเร็จ การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ถือเป็นกลยุทธ์ 

สำาคัญที่กองทุนการศึกษาโลก หรือ  Global  

Partnership for Education (GPE) สนับสนุน 

ให้ 76 ประเทศทัว่โลกใชเ้ปน็แนวทางในการปฏิรปู 

การศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสได้ 

เข้าสู่ระบบการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา 

ใหส้ามารถตอบโจทยค์วามทา้ทายในศตวรรษที ่ 21  

ซึ่งแนวคิดนี้ยังปรากฏในร่างพระราชบัญญัติ 

การศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ. .... อกีดว้ย “ตน้แบบการ 

จัดการศึกษาเชิงพื้นที่”  จึงเป็นโจทย์ทางนโยบาย 

ที่สำาคัญและตอบโจทย์ภารกิจของ  กสศ.  ในการ 

สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาที่หน่วยระดับ 

จังหวัดและระดับท้องถิ่นเป็นเจ้าของ

ดำาเนินงานเป็นปีท่ี 2 เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพของกลไกจังหวัดในการค้นหาและช่วยเหลือ 

กลุ่มผู้รับประโยชน์ ได้แก่ เด็กปฐมวัย เด็ก และเยาวชน ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส 

นอกระบบการศึกษา (อายุ 2 - 21 ปี) เพื่อยกระดับการทำางานเชิงคุณภาพ และค้นหาแนวทาง 

ในการถ่ายโอนการดำาเนินงานไปยังหน่วยงานรับผิดชอบหลักและภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้เกิด 

ความยั่งยืน

สถานะโครงการ: 

ความสอดคลอ้ง  
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที่ 4 การสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บท  
ด้านที่ 17 ความเสมอภาค 
และหลักประกันทางสังคม

แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 
(3) การปฏิรูปเพือ่ลดความ 
เหลื่อมล�้าทางการศึกษา

เป้าหมายด�าเนินงาน
พัฒนาต้นแบบจังหวัดที่แก้ไขปัญหา 
ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาด้วย 
ตนเองได้อย่างเหมาะสมยั่งยืน

กลุม่ผู้รับประโยชน์
เด็กปฐมวยั เด็ก และเยาวชน 
ผูข้าดแคลนทุนทรัพยห์รือดอ้ยโอกาส
นอกระบบการศึกษา (อาย ุ 2 - 21 ปี)
ตามวตัถุประสงค์ของ พ.ร.บ. กสศ.
มาตรา 5 (1), (4)

งบประมาณ
374,295,000 บาท
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กสศ. ใช้เทคนิคการย่อส่วนปัญหาความเหลื่อมลำ้า 

ทางการศกึษาระดับประเทศทีซ่บัซอ้น ใหล้ดลงเหลือเพยีง 

ขนาดที่จัดการได้ในระดับท้องถิ่นหรือจังหวัด ซึ่งเป็นการ 

ลดขนาดของปญัหาลงมา 50 - 100 เทา่ ทำาให้การพฒันา 

ต้นแบบเพื่อช่วยเหลือและป้องกันการหลุดจากระบบการ 

ศึกษาของกลุ่มผู้รับประโยชน์ชัดเจนและสอดคล้องกับ 

สภาพบริบทปัญหาจริง

การดำาเนินโครงการจึงมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและ 

สนับสนุนให้ท้องถิ่นหรือจังหวัดมีระบบการช่วยเหลือและ 

แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่ 

ได้เอง และสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือในระดับ 

พื้นที่ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และประชาชน  

พร้อมกับบูรณาการความร่วมมือและทรัพยากรระหว่าง 

หน่วยงานภาครัฐในสังกัดต่าง ๆ 

การขับเคลื่อนการสร้างความเสมอภาคทางการ 

ศึกษาในระดับท้องถิ่นหรือจังหวัดให้บรรลุผลสำาเร็จอาศัย 

ปัจจัยสำาคัญเบื้องต้น 3 ประการ ได้แก่ (1) กลไกการ 

ขับเคล่ือนงานแบบบูรณาการ (2) ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ทีเ่ชือ่มโยง แม่นยำา และเชือ่ถอืได ้ และ (3) กระบวนการ 

ดูแลช่วยเหลือและพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลน 

ทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสที่ตอบโจทย์ความต้องการได้จริง 

แนวคิดโครงการ 
ปี 2564
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ตน้แบบ/ระบบการท�างานใหมส่�าหรับจงัหวดั

• ต้นแบบกลไกคณะทำ�ง�นขับเคล่ือนง�นแบบบูรณ�ก�รระดับ 
จังหวัด 15 จังหวัด ในช่ือสมัชชาการศึกษา สภาการศึกษา หรือคณะ 

ทำางานอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นต้นแบบท่ีขับเคล่ือนในลักษณะนำา - หนุน ได้แก่ 

(1) ต้นแบบ อปท.นำา - ประชาสังคมหนุน จำานวน 4 จังหวัด 

(2) ต้นแบบประชาสังคมนำา - หน่วยงานรัฐหนุน จำานวน 5 จังหวัด

(3) ต้นแบบหน่วยงานรัฐนำา จำานวน 4 จังหวัด 

(4) ต้นแบบภาควิชาการนำา จำานวน 2 จังหวัด 

• ระบบ ABE Information System หรือระบบสารสนเทศ 

เพ่ือการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีนำาร่อง 15 จังหวัด ครอบคลุมข้อมูล 

สถานการณ์และการจำาแนกลักษณะเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา  

ครู สถานศึกษา สภาวะแวดล้อม และสถิติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง สามารถ 

ใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจท้ังในเชิงนโยบายและปฏิบัติการได้ 

ในแต่ละจังหวัด 

• ต้นแบบ Case Management System: CMS หรือระบบการ 

ดูแลกลุ่มผู้รับประโยชน์รายกรณีแบบครบวงจร ซ่ึงดำาเนินการต้ังแต่ 

ค้นหาและคัดกรองเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา (อายุ 2 - 21 ปี)  

วางแผนการช่วยเหลือดูแลตามสภาพปัญหาเป็นรายบุคคล ด้วย 

การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวง 

ศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.)  

และกรมสุขภาพจิต พร้อมกับการติดตามผลเพ่ือนำามาวิเคราะห์เป็น 

ต้นแบบสำาหรับใช้ขยายผลในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ต่อไป

• ต้นแบบก�รพัฒน�ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก จำานวน 300 แห่ง ใน 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพ่ือให้มีความพร้อมในการดูแลและ 

พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสม

กลุม่ผูรั้บประโยชน์

• เด็กปฐมวัยท่ีข�ดแคลนทุนทรัพย์ในศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก จำานวน  

45,028 คน ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเพ่ือให้มีพัฒนาการสมวัย  

และต้องมีอัตราการมาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด  

ความเส่ียงท่ีเด็กปฐมวัยจะมีพัฒนาการล่าช้าไม่เกินร้อยละ 10 เด็กปฐมวัย 

ในช้ันเรียนสุดท้ายมีความพร้อมเข้าเรียนระดับประถมศึกษาไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 90 และในกรณีท่ีพบปัญหาจะมีการส่งต่อไปยังผู้เช่ียวชาญ 

เพ่ือให้การช่วยเหลือทันที

•	เด็กและเย�วชนนอกระบบก�รศึกษ� จำานวน 7,142 คน ได้รับ 

การช่วยเหลือ ดูแล หรือพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการกลับเข้าสู่ระบบ 

การศึกษา (โรงเรียนหรือ กศน.) หรือได้รับการฝึกทักษะอาชีพ เพ่ือสร้าง 

รายได้ และสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้

ผลการด�าเนินงาน 
โครงการ ปี 2564

การขับเคลื่อนงาน 
ระดับจังหวัด ต้อง 
ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ กิ ด 
ความ ร่วมมือ ใน 
พ้ืนที่ โดยใช้ข้อมูล 
ชุ ด เ ดี ย ว กั น ใ น 
ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ 
กลุ่มเป้าหมาย และ 
ประสานแผนงาน 
ใ น ร ะ ดั บ พ้ื น ที่  

ร่วมกัน

นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ
อดีตผู้วา่ราชการ

จังหวดันครนายก
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นายมุขตาร์ มะทา  
นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวดัยะลา/
ประธานสภาการศึกษา
เชิงพืน้ที่จังหวดัยะลา   

ในเมื่อการเป็นจังหวัด
ต้ น แบ บ ไ ด้ ห ล อ ม ร ว ม
ความร่วมมือร่วมใจของ
คนทุกหน่วย ทุกสังกัด 
และทุกพ้ืนที่ได้แล้ว เราจะ
รักษาความเข้มแข็งและ
ขยายการท�างานให้เติบโต
ต่อไปได้อย่างไร การจัด
ตั้ง ‘กองทนุเพ่ือการศึกษา
เพ่ือเด็กและเยาวชนยะลา’ 
จึง เกิดขึ้ นบนรากฐาน
จากการท�างานที่ เราได้
ฝ่าฟันกันมา และจะเป็น
กลไกส�าคัญซ่ึงจะมีหน้าที่ 

ด� า เ นิน ง า น เ พ่ื อ ส ร้ า ง 
ความเสมอภาคทางการ 
ศึกษา และสร้างอนาคต 
ข อ ง ค น ย ะ ล า ท่ี ยั่ ง ยื น 
สืบไป

ตัวอย่างจังหวดั
ต้นแบบและการดูแล
ช่วยเหลือ

ยะลาเสมอภาค
วกิฤตทางการศึกษา การมาของโควดิ-19

จังหวัดยะลามีเด็กปฐมวัยจำานวนมากท่ียัง 

เข้าไม่ถึงการศึกษา รวมท้ังมีเยาวชนท่ีหลุดจากระบบ 

การศึกษากลางคันด้วยเหตุปัจจัยท่ีซับซ้อนต่างกันไป  

จึงนำามาสู่การทำางานเชิงพ้ืนท่ี ท่ีชาวยะลาทุกภาคส่วน 

มาร่วมประสานการทำางาน โดยมีเด็กเป็นตัวต้ัง เพ่ือ 

ช่วยเด็กให้กลับเข้าเรียน พัฒนาทักษะอาชีพ และ 

ประคองกลุ่มเส่ียงหลุดจากระบบการศึกษาให้อยู่ใน 

โรงเรียนต่อไปได้ จำานวน 2,435 คน

การเป็นจังหวัดต้นแบบท่ีประสบความสำาเร็จ 

ในการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือความเสมอภาคทาง 

การศึกษาของจังหวัดยะลา เกิดจากการหลอมรวม 

ความร่วมมือร่วมใจของคนทุกหน่วย ทุกสังกัด และ 

ทุกพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นการทำางานของคนในจังหวัดอย่าง 

แท้จริง โดยมุ่งค้นหา ช่วยเหลือ และฟ้ืนฟูดูแลกลุ่ม 

เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กหลุดและ 

เส่ียงหลุดจากระบบการศึกษา ซ่ึงมีองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด (อบจ.) ทำาหน้าท่ีขับเคล่ือนเป็นแกนนำา  

เช่ือมร้อยความร่วมมือกับภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน  

และภาคประชาสังคม จนทุกหน่วยสามารถทำางาน 

ประสานเป็นเน้ือเดียวกัน มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน

https://www.eef.or.th/ 
article-yala-equality-180122/
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”ช้อนไว้ก่อนร่วงหล่น” 
ด้วยเครือข่ายการจัดการศึกษา
เชิงพื้นที่ จังหวัดยะลา

น้องบิ๊กเป็นหนึ่งในเยาวชนที่ต้องเผชิญ 

ความเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา ซึ่งไม่ใช ่

เพียงครั้งแรก แต่เมื่อปีการศึกษาก่อน การ 

แพรร่ะบาดของโควดิ-19 ทำาใหโ้รงเรยีนตอ้งปดิ  

เศรษฐกิจหยุดชะงัก น้องบิ๊กได้รับผลกระทบ 

รุนแรง ทั้งขาดอุปกรณ์การเรียนออนไลน์และ 

ขาดรายได้จากการทำางานเลี้ยงชีพ เส้นทาง 

การเรียนจึงเกือบต้องหยุดลงตั้งแต่ก่อนจบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
น้องบ๊ิก นักศึกษา ปวช.1

วิทยาลัยเทคนิคยะลา จ.ยะลา

https://www.eef.or.th/ 
article-the-dream-was-lost-200122/

แมเ้ถา้แกโ่รงไมท้ีน่อ้งบิก๊ทำางานจะยืน่มอื 

เข้ามาช่วย ด้วยการมอบโทรศัพท์ให้เป็น 

อุปกรณ์การเรียนออนไลน์ แต่สภาพแวดล้อม 

ท่ีไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้และความขาดแคลน 

ปัจจัยพ้ืนฐาน จึงทำาให้คิดว่าไม่น่าจะเรียน 

จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ได้แล้ว

ครูนูรียา กาซอ ครูโรงเรียนยะลาบำารุง 

ผดงุประชา ในฐานะครผููด้แูลกลา่ววา่ “นอ้งบิก๊ 

มีความเสี่ยงอย่างมากที่จะหลุดจากระบบก่อน 

จบการศึกษาภาคบังคับ  จึ งคอยให้การ 

ช่วยเหลือดูแลมาตลอด และเห็นความเสี่ยง 

ชัดเจนมากขึ้น จากวิกฤตทั้งเร่ืองปากท้อง  

ซำ้าซ้อนด้วยอุปสรรคจากการเรียนท่ีบ้าน จึง 

ส่งเรื่องของน้องบิ๊กไปยัง อบจ.ยะลา ในฐานะ 

กรณีเรง่ดว่นทีต่อ้งไดร้บัความชว่ยเหลือโดยเรว็”  

จนน้องบิ๊กได้รับการช่วยเหลือและได้เรียนต่อ 

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างเช่ือม 

ผลิตภัณฑ ์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา
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https://www.eef.or.th/article-guidance- 
teachers-story-051221/ 

พิษณุโลกโมเดล 
ฐานขอ้มลูเทา่กบัทนุการท�างานของพ้ืนที่

ภารกิจนี้เป็นการวางเส้นทางอนาคตของชาติ ด้วยการนำา 

ต้นทุนจากองค์ความรู้ท้องถ่ินในจังหวัดพิษณุโลกมาใช้ขับเคล่ือน  

การทำางานของจังหวัดพิษณุโลก เร่ิมต้นข้ึนจากพ้ืนท่ีเพียง 3 อำาเภอ  

สามารถช่วยเด็กและเยาวชนนอกระบบได้จำานวน 558 คน จาก 

เปา้หมายท่ีต้ังไว้ 500 คน ในป ี 2564 ไดข้ยายพืน้ท่ีเปน็ 7 อำาเภอ  

ช่วยเหลือได้อีกจำานวน 1,070 คน ท้ังหมดนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความ 

ร่วมมือจากหลายหน่วยงาน จากวันแรกท่ีมีคณะทำางานเพียงหยิบมือ  

จนถงึปจัจุบนันีที้มงานจงัหวดัพษิณโุลกกระจายอยูเ่ตม็พืน้ทีจ่งัหวดั  

พิสจูน์ใหเ้ห็นว่าทกุคนเหน็ประโยชนท่ี์จะเกดิขึน้ร่วมกนั และพรอ้ม 

ที่จะเดินหน้าช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบต่อไป

การแกป้ญัหาของจงัหวดัพษิณโุลกไมไ่ดม้องเรือ่งการศกึษา 

เพียงอย่างเดียว แต่ลงลึกไปที่ปัญหารอบตัวของเด็กและเยาวชน 

นอกระบบ ซึ่งมีหลากหลายสภาพปัญหา การทำาฐานข้อมูลจะ 

ทำาให้เดก็และเยาวชนนอกระบบได้รบัการชว่ยเหลือทีต่รงกบัปญัหา  

ขณะเดียวกันหน่วยงานในพ้ืนท่ีท่ีมีความพร้อมและมีทรัพยากร 

จะสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันท ี ดังนั้น การมีฐานข้อมูลเด็กและ 

เยาวชนนอกระบบของจังหวัดจึงเป็นเร่ืองสำาคัญ สามารถช่วย 

เปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กได้จริง 

องศางานที่กว้างขึ้น กับศูนย์วัยใสเพื่อนใจวัยเรียน
ศูนย์วัยใสเพื่อนใจวัยเรียนจัดตั้งมาแล้ว 16 ปี เดิมเป็น 

ศูนย์ของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จ.พิษณุโลก ที่มุ่งแก้ไข 

ปัญหาการต้ังครรภ์ ในวัยเรียน แต่พบว่ายังมีอีกหลายปัญหา 

ที่ทำาให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษาก่อนเวลาอันควร โรงเรียน 

จึงร่วมกับพิษณุโลกโมเดล และพัฒนาให้เป็นศูนย์ให้คำาปรึกษา 

และดแูลเด็กท่ีครอบคลมุทุกปญัหา เพือ่ชว่ยปอ้งกนัเดก็ไม่ให้หลุด 

จากระบบการศึกษา และสู้กับปัญหาเพียงลำาพัง

กลไกการทำางานลักษณะนี้ของพิษณุโลกโมเดลกระจายตัว 

อยู่ทั่วจังหวัด ซึ่งสามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของเด็กและ 

เยาวชนนอกระบบได้ทันที สอดคล้องกับปัญหาที่เด็กต้องเผชิญ  

นับเป็นต้นแบบกลไกการทำางานระดับจังหวัดที่ดี

นายรณชัย จิตรวเิศษ
ผู้วา่ราชการจงัหวดัพษิณุโลก

เราพบว่ามีเด็กเส่ียงหลุด 
ออกจากระบบการศึกษา 
ทั้งในระดับประถมศึกษา 
แ ล ะ มั ธ ย ม ศึ ก ษา  ท า ง 
จังหวัดได้ร่วมมือกับ กสศ.  
และภาคีเครือข่ายติดตาม 
และคัดกรองเด็กให้ตรง 
เ ก ณ ฑ์ ก า ร ช่ ว ย เห ลื อ ที่  

ตั้งเป้าไว้จ�านวน  200  คน 
เ พ่ื อพา เด็ กก่ อนที่ หลุ ด 
จากระบบการศึกษา ซ่ึง 
พ่อแม่ตัดสินใจว่าจะไม่ส่ง 
ลูกเรียนต่อ มาฝึกอาชีพ 
เพ่ือให้อย่างน้อยมีความรู้ 
ไม่ใช่แรงงานไร้ฝีมือ และ 
ยั ง เผื่ อ ไปต่อยอดได้ ใน 
อนาคต
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เสียงสะท้อน
จากภาคีเครือข่าย

ปัญจภาค ี- จงัหวดัสุรินทร์

“ปัญจภาคี” เป็นโมเดลการขับเคล่ือนแก้ไขปัญหาเด็กและ 

เยาวชนนอกระบบการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร์ ซ่ึงเป็นการผนึก 

กำาลัง 5 ฝ่าย เป็นกลไกสมัชชาการศึกษาท่ีเข้มแข็ง ประกอบด้วย 

(1) พ่อแม่ ผู้ปกครอง (2) หน่วยจัดการศึกษาทุกสังกัด (3) หน่วย 

สนับสนุนการศึกษาทุกหน่วย (4) ท้องถ่ิน และ (5) มูลนิธิ สมาคม  

องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคมท่ีสนใจกิจกรรมทางการศึกษา  

โดยมียุทธศาสตร์สำาคัญ 5 ด้าน ได้แก่ (1) พัฒนาสติปัญญาและ 

ทักษะอาชีพ (2) พัฒนาสุขภาพ (3) พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

(4) พัฒนาทักษะชีวิต และ (5) ส่งเสริมการมีงานทำา เพ่ือให้เด็ก 

และเยาวชนในจังหวัดสุรินทร์อย่างน้อยต้องได้รับการศึกษาจนจบ 

การศึกษาภาคบังคับ หรือได้รับการฝึกทักษะอาชีพท่ีสอดคล้อง 

ตามบริบทและความต้องการจำาเป็นของแต่ละบุคคล ให้สามารถ 

ดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมท้ังการพัฒนาระบบ 

เฝ้าระวังป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดออกกลางคันเพ่ิมข้ึน 

นายไกรศักดิ ์ วรทัต
อดีตปลัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวดัสุรินทร์

การจัดการศึกษาและหลักสูตร 
ต่ าง  ๆ  ที่ มาจากส่วนกลางน้ัน  
วันน้ีดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกับ 
สภาพภูมิ สังคมของพ้ืนที่  ที่มี  
สภาพปัญหาและความต้องการที่ 

แตกต่างกัน ทั้งในเชิงโครงสร้าง 
ทางเศรษฐกจิ สังคม และประเพณี 
ซ่ึงการศึกษาควรทีจ่ะตอ้งออกแบบ 
ให้สอดคล้องกับส่ิงเหล่าน้ี

จงัหวดัสุรินทร์ มเีดก็หลดุจากระบบการศึกษา 4,000 คน

ผนึกกาํลงัในพ้ืนที ่5 ฝา่ยร่วมแกไ้ขปัญหา

สมัชชาการศึกษา คณะทํางานที่เข้มแข็ง
สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน กําหนดแผนการศึกษา วสัิยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

สาเหตุสําคญัมาจาก ความยากจน & ปัญหาครอบครัว

พอ่แม ่ผู้ปกครอง

หน่วยจดัการศึกษา
ทกุสังกดั หน่วนสนับสนุน

การศึกษาทุกหน่วย

ท้องถิน่ ท้องที่

มูลนิธิ สมาคม องค์กรเอกชน
ภาคประชาสังคมที่สนใจ
กิจกรรมทางการศึกษา

ในระยะแรก

ยทุธศาสตร์ กลไกช่วยเหลอื เป้าหมาย

ส่งเสริม การมีงานทํา5

1 พัฒนา สตปัิญญาและทกัษะอาชีพ
2 พัฒนา สุขภาพ
3 พัฒนา คณุธรรมและจริยธรรม
4 พัฒนา ทกัษะชีวติ ทีมโค้ช

ทีมพ่ีเลี้ยง

ÊíÒÃÇ¨Ã‹ÇÁ¡Ñº 25 Í»·. ¾ºà´ç¡·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ
¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í»ÃÐÁÒ³ 400 ¤¹ ª‹ÇÂàËÅ×Í
â´ÂÊ‹§àÃÕÂ¹µ‹Í áÅÐ½ƒ¡ÍÒªÕ¾

เดก็นอกระบบ
¡ÅÑºÁÒÊÙ‹ÃÐºº ¤Œ¹ËÒ µÔ´µÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í
àÃÕÂ¹ ¡È¹. ½ƒ¡·Ñ¡ÉÐÍÒªÕ¾

เดก็ทีเ่รียน กศน.
äÁ‹ä´ŒàÃÕÂ¹·Ø¡ÇÑ¹ ÊÒÁÒÃ¶àÊ¹Íâ¤Ã§§Ò¹
ÍÒªÕ¾·ÕèÍÂÒ¡·íÒ àª‹¹ ¢ÒÂ¢¹Á»˜§»�œ§
àÅÕéÂ§ä¡‹ àÅÕéÂ§»ÅÒ àÁ×èÍ¼‹Ò¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò
¨Ðä´ŒÃÑº¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í 4,000 ºÒ·µ‹Í¤¹
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โครงการพัฒนาทักษะแรงงานขาดแคลนทุนทรัพย์
และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

ประเทศไทยกำาลังเผชิญกับปัญหาจาก 

ผลกระทบของโควิด-19 โดยเฉพาะในกลุ่มประชากร 

วัยแรงงานตอนต้น กลุ่มประชากรผู้หญิง และ 

กลุม่แรงงานนอกระบบ ซึง่ถกูเลกิจา้งและย้ายกลบั 

ถิ่นฐานเป็นจำานวนมาก และด้วยสภาพเศรษฐกิจ 

ที่มีแนวโน้มชะลอตัวจากผลกระทบดังกล่าวยิ่ง 

ส่งผลกระทบรุนแรงต่อกลุ่มประชากรวัยแรงงาน  

โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งมีแนวโน้ม 

กลายเปน็แรงงานนอกระบบมากขึน้ และตอ้งเผชิญ 

กับความไม่มั่นคงทางรายได้และขาดการคุ้มครอง 

ทางสังคม 

การพัฒนาทักษะและฝีมือของแรงงาน  

โดยเฉพาะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ 

ผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ความสามารถในการ 

ประกอบอาชีพตามความถนัด ควบคู่ไปกับการ 

ยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การประกอบอาชีพ 

และมีศักยภาพพึ่งพาตนเองในการดำารงชีวิตได้  

จึงเป็นหนึ่งในภารกิจสำาคัญของ  กสศ.  ที่จะช่วย 

เสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ของ 

กลุ่มประชากรวัยแรงงานผ่านกลไกการมีส่วนร่วม 

ของภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับชุมชน จนนำาไปสู่การ 

ต่อยอดขยายผลให้เป็นไปตามศักยภาพและความ 

ต้องการของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

ดำาเนินงานเป็นปีท่ี 3 โดยเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยพัฒนาอาชีพผ่านการเชื่อมโยงความ 

รว่มมอืกบัพนัธมติรใหม่ ทัง้ภาครฐั (กศน. พม. อปท.) ภาคเอกชน เชน่ บรษิทั เซน็ทรัลพฒันา  

จำากัด (มหาชน) สถานประกอบการในท้องถิ่น และภาควิชาการ (มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย) และได้ขยายกลุ่มเป้าหมายเดิมให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบ 

ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสภาวะเศรษฐกิจเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

สถานะโครงการ: 

ความสอดคลอ้ง  
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที่ 4 การสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บท  
ด้านที่ 17 ความเสมอภาค 
และหลักประกันทางสังคม

แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 
(3) การปฏิรูปเพือ่ลดความเหลื่อมล�้า
ทางการศึกษา

เป้าหมายด�าเนินงาน
พฒันาตน้แบบการดแูลช่วยเหลอืและ 
พฒันาเด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และด้อยโอกาสนอกระบบ
การศึกษา ผ่านกลไกครูนอกระบบ
และเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้อง

กลุม่ผู้รับประโยชน์
ประชากรวัยแรงงาน (15 ปีขึ้นไป) 
ทีข่าดแคลนทนุทรัพยห์รือดอ้ยโอกาส
ซ่ึงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโควดิ-19
ตามวตัถุประสงค์ของ พ.ร.บ.  กสศ.
มาตรา 5 (4), (7)

งบประมาณ
120,270,000 บาท
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กสศ. ใช้แนวคิดในการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างชุมชน  

โดยใชช้มุชนเปน็ฐานในการพัฒนาทกัษะอาชพี ดว้ยการส่งเสรมิและ 

สนบัสนนุใหห้นว่ยพัฒนาอาชพีใหก้ลุ่มผูรั้บประโยชนเ์กดิการพฒันา 

ทักษะอาชีพ (hard skill) ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะชีวิต (soft  

skill) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ โครงการ 

มุ่งเน้นการเชื่อมโยงกลไกการทำางานกับหน่วยงานภาคีทั้งในระดับ 

ท้องถ่ินและระดับจังหวัด โดยมีหน่วยพัฒนาอาชีพเป็นผู้ให้คำาแนะนำา 

และสนับสนุนการทำากิจกรรม พร้อมกับการพัฒนารูปแบบการ 

พัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ 

ชมุชนนัน้ ๆ รวมถงึการส่งเสรมิและพฒันาทกัษะกลุ่มผูร้บัประโยชน ์

แบบองคร์วม เพ่ือสรา้งโอกาสในการพฒันาเปน็ผูป้ระกอบการขนาด 

เล็ก และแรงงานฝีมือในชุมชน ที่สามารถดึงต้นทุนทรัพยากร 

ในพ้ืนที่มาใช้เพื่อออกแบบในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้ 4 ทักษะ 

สำาคัญ ดังนี้

(1) ทักษะการดูแลสุขภาพจิตของกลุ่มผู้รับประโยชน์ท่ีได้รับ 

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

(2) ทักษะเฉพาะอาชีพที่เน้นการเป็นผู้ประกอบการเองหรือ 

การรวมกลุ่ม 

(3) ทักษะการบริหารจัดการสำาหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งเน้น 

ทำาให้เกิดแนวคิดแบบเติบโตและปรับตัว (growth mindset &  

adaptability) เช่น ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ 

แก้ปัญหา

(4) ทกัษะชวีติดา้นการเงนิ โดยเฉพาะในระดบัครวัเรอืนและ 

การบริหารวินัยทางการเงิน

แนวคิดโครงการ 
ปี 2564

ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ 
อาชีพโดยใ ช้ ชุมชน 
เป็นฐาน  หมายถึง  
กระบวนการเรียนรู้ 
ที่เกิดจากการรวมตัว 
ของกลุ่ มคน โดยมี  
ส่ิ ง ที่ เ ป็ น พ้ื น ฐ า น 
ร่วมกัน ตั้งแต่ พ้ืนที่   
ความสนใจ  สภาพ 
ปัญหาชุมชน รวมถึง 
ทุนทางเศรษฐกิจและ 
ทรัพยากรท่ีมีร่วมกัน  
ซ่ึงโครงการเน้นว่า  
จะต้องไม่ ใ ช่การฝึก 
อ บ ร ม อ า ชี พ ทั่ ว ไ ป  
แ ล ะ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ก า ร 
ส ง เ ค ร า ะ ห์  แ ต่ คื อ 
การสร้างการเรียนรู้  
บนฐานสุภาษิตที่ว่า  
แสงสว่างเสมอด้วย 
ปัญญาไม่มี...

นายภัทระ ค�าพิทักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ 

กสศ.
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• กลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  

ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ 

แพรร่ะบาดของโควดิ-19 ประกอบดว้ย แรงงาน 

นอกระบบ ผู้ว่างงาน เยาวชนนอกระบบการ 

ศึกษา  เยาวชนในสถานพินิจ  และผู้พิการ  

จำานวน 8,561 คน เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ 

และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต  

และมีแผนการประกอบอาชีพ รวมทั้งเป็น 

ผู้ประกอบการขนาดย่อม เกิดการรวมกลุ่มและ 

พัฒนาไปสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ 

ที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชนถูกยกระดับให้มีมูลค่าสูง 

ขึน้ และนำาเทคโนโลยีออนไลนม์าใชใ้นการตลาด 

• หน่วยพัฒนาอาชีพ จำานวน 117 แห่งใน 48  

จังหวัด 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้รับการพัฒนา 

ศักยภาพเพ่ือสร้างเป็นกลไกการขับเคล่ือนใน 

พื้นที่และเชื่อมโยงการทำางานกับชุมชนอย่าง 

ต่อเนื่อง ดังแสดงในแผนภาพที ่ 5

• เกิดต้นแบบการพัฒนาหน่วยพัฒนาอาชีพที่ใช้ 

ชุมชนเป็นฐานท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 

ในการประกอบอาชีพ ความถนัด และศักยภาพ  

ของกลุ่มผู้รับประโยชน์ โดยมีการพัฒนาทักษะ  

ความรู้ และทัศนคติ รวมถึงการสร้างความ 

สัมพันธ์ของหน่วยพัฒนาอาชีพ และการใช้ 

ทรัพยากรภูมิปัญญาชุมชนมาผสมผสานกับ 

การจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะ 

อาชีพให้กับกลุ่มผู้รับประโยชน ์

ผลการด�าเนินงานโครงการ7 

ปี 2564

7 โครงการนี้ดำาเนินงานคร่อมปีงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 กับปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 ผลงานที่แสดงในส่วนนี้เป็นผลงานที่เกิดขึ้น 

หรือคาดว่าจะได้รับ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ (เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565) 
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ประเภทหน่วยพัฒนาอาชีพ
ที่ได้รับทุนจาก กสศ.
รวมทั้งหมด 117 แห่ง

ประเภทอาชีพ 10 อาชีพ ที่ได้รับทุนจาก กสศ. รวมทั้งหมด 117 โครงการ

1. เกษตรกรรม
24 โครงการ

2. ผู้ประกอบการ
6 โครงการ

3. หัตถกรรมและงานฝีมือ
9 โครงการ

4. การแปรรูป
48 โครงการ

6. อื่น ๆ : พ่อแม่ ผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแลเด็กพิเศษ

1 โครงการ

7. งานช่าง
2 โครงการ

8. อื่น ๆ : ร้านอาหาร
และเคร่ืองดื่ม 

1 โครงการ

9. อาหาร
24 โครงการ

10. ดนตรี ศิลปะ
และวฒันธรรม

1 โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งหมด 8,561 คน

สถาบันการศึกษา
(30)

หน่วยงานภาครัฐ
(2)

ศูนย์การเรียนรู้/
ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน (3)

หน่วยงาน
ภาคเอกชน (6)

องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น (7)

องค์กรไม่แสวงหา
ผลกําไร

(24)

องค์กรระดับชุมชน
(35)

อื่นๆ
(10)

5. อุตสาหกรรม
1 โครงการ

แรงงานนอกระบบ
(เกษตรกร)

(3,704)

แรงงานนอกระบบ (ค้าขาย)
(252)

แรงงานนอกระบบ (บริการ)
(158)

แรงงานนอกระบบ
(อุตสาหกรรม) (25)

ผู้พิการ (462)

ผู้สูงอายุ (320)

เด็กและเยาวชน
ในสถานพินิจ (326)

ผู้เร่ร่อน (2)

ผู้พ้นโทษ (40)

ผู้ติดเช้ือ HIV หรือ
ครอบครัวได้รับ
ผลกระทบ (9)

อื่นๆ (441)

แรงงาน
นอกระบบ

(อื่นๆ)
(774)เยาวชน

นอกระบบ
การศึกษา

(661)

ผู้วา่งงาน
(1,387)

แผนภาพที ่ 5 
ภาพรวมผลการด�าเนินงานของโครงการ

https://csr.eef.or.th/ 
commubased-map/
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https://www.eef.or.th/
communities/beginning-32/

เสียงสะท้อน
จากภาคีเครือข่าย

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การประกอบการ 
ผ้าทอปกาเกอะญอและเกษตรอินทรีย ์  
โดย วสิาหกิจชุมชนสินค้าแมแ่ดดน้อย จ.เชียงใหม่

โครงการน้ีเร่ิมต้นจากการรวมกลุ่มสตรีปกาเกอะญอ อ.กัลยา- 

ณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีปัญหาซับซ้อนทั้งความ 

ขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ คนว่างงาน ขาดโอกาสเข้าถึงการ 

ศกึษา ปญัหาความเหลือ่มลำา้ในชมุชนและภาวะซมึเศรา้ของคนใน 

ชุมชน กลุ่มสตรีปกาเกอะญอร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ 

แบรนด์ “เดปอถู่” เติมความรู้เรื่องทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ไป 

จนถึงการสร้างเพจเฟซบุ๊กเพื่อเป็นช่องทางจำาหน่ายสินค้า ได้แก่  

ผ้าทอ เห็ด หน่อไม้ นำา้ผ้ึง และสินค้าเกษตรกรรมอ่ืน ๆ โครงการน้ี 

ช่วยจุดประกายสตรีปกาเกอะญอที่เคยอยู่อย่างสิ้นหวัง ให้กลับมา 

มีชีวิตชีวา สร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน 

นางอานันต์ศรี 
แก้วเลิศตระกูล 

ประธานวสิาหกิจชุมชน
สินค้าแมแ่ดดน้อย 

อ.กัลยาณิวฒันา 
จ.เชียงใหม่

ต อ นน้ี ทุ ก ค น เ ก่ ง 
แล้ว มีวิชาชีพติดตัว  
ดีใจที่ผลักดันกันมา 
ถึงจุดน้ีได้...อยากจะ 
บอกว่า โครงการน้ี 

ดีมาก เป็นโครงการ 
ที่ ดี แ ล ะ ใ ห้ โ อ ก า ส 
แก่ผู้ด้อยโอกาสให้ 
หลุดพ้นจากปัญหา  
ลดความเหลื่อมล�้า  
สร้างความยุติธรรม 
ให้กับสตรีในสังคม
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โครงการออกแบบอัตลักษณ์ชุมชนและ
พัฒนาทกัษะอาชีพทีใ่ช้ชุมชนเป็นฐาน  

“Doi Tao” (ศูนย์ก�รเรียนรู้ก�รทอผ้�จก 
บ้ � นชั่ ง แปล ง  8  อ . ดอย เ ต่ �  จ . เ ชี ย ง ใ หม่ )  
แม่แสงเดือน เปี้ยตั๋น ผู้นำากลุ่มเห็นความสำาคัญ 

ในการสืบทอดภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ท่ีเร่ิม 

จะเลือนหายไป ชวนฝึกทักษะและถ่ายทอดความรู้ 

เกีย่วกบัการทอผา้ตนีจกโดยใชฐ้านทนุทางทรัพยากร 

ของชมุชน ไมว่่าจะเป็นฝ้ายของชมุชนทีเ่ป็นวตัถุดิบ 

หลัก การย้อมสีธรรมชาติและทักษะการทอผ้าที่ 

ละเอียดซับซ้อนให้แก่ผู้ว่างงาน แรงงานนอกระบบ  

ผู้สูงอายุ รวมถึงคนรุ่นใหม่ เกิดเป็นศูนย์รวมของ 

สตรีในชุมชนที่ช่วยสร้างโอกาสทางอาชีพ และ 

พัฒนาเป็นแบรนด์สินค้า “Doi Tao” สำาหรับผลิตภัณฑ์ 

ของใช้และของตกแต่งบ้าน ซึ่งคณะทำางานและ 

นักออกแบบได้พัฒนาภายใต้แนวคิดที่คำานึงถึงการ 

ขยายโอกาสสร้างรายได้จากกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 

ในตลาดที่กว้างขึ้นในอนาคต

 “วิส�หกิจชุมชนส้มจุกจะนะ”  ( ชุมชน 
บ้�นแคเหนือ ต.แค อ.จะนะ จ.สงขล�) เป็นอีก 

ตัวอย่างหนึ่งของการพัฒนาทักษะอาชีพท่ีใช้ชุมชน 

เป็นฐานตามอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อช่วยส่งเสริม 

องค์ความรู้ด้านการเพาะพันธุ์และการดูแลส้มจุก 

ซึ่งเป็นพืชหายากที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ  

ให้กับแรงงานด้อยโอกาสในชุมชน โดยมีสำานักงาน 

เกษตรอำาเภอจะนะเป็นหน่วยงานสนับสนุนถ่ายทอด 

ความรู้และพัฒนาทักษะในการดูแลและขยายพันธุ์ 

ส้มจุกให้แก่คนในชุมชน และสนับสนุน  “ต้นทุน” 

เริ่มต้นให้กับผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ การคัดเลือกผู้ที่ 

ผ่านการประเมินมาขึ้นทะเบียนและสนับสนุนงาน 

อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดต้ังกองทุนเงินยืมปลอด 

ดอกเบี้ย เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกเป็นเจ้าของกิจการ 

สวนส้มจุกและสร้างงานให้คนในชุมชน 

นางแสงเดือน เป้ียตั๋น 
ผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้

การทอผ้าจกบ้านช่ังแปลง 8
อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

เมือ่กอ่นกลุม่แมบ้่านทีน่ี่ 

ตา่งคนตา่งอยู่บ้านของ 
ตัวเอง พอมีโครงการน้ี 

เข้ามา บางคนบอกเรา 
เลยวา่ เขารีบท�างานอ่ืน 
เพ่ือจะได้มาตรงน้ีเลยนะ 
มกีารทกัถามในไลน์กลุ่ม 
ว่ าวัน น้ีมี ใครมา บ้าง 
อยา่งกระตอืรือร้น

https://community.eef.or.th/
communities/beginning-66/ 
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โครงการสนับสนุนการพัฒนาครู
และเด็กนอกระบบการศึกษา

เด็กและเย�วชนนอกระบบเป็นกลุ่มท่ีมีคว�ม 
เสี่ยงสูงในก�รเข้�สู่วงจรอันตร�ย เช่น การกลาย 

เป็นแรงงานนอกระบบที่ไร้ฝีมือและมีรายได้ตำ่า การ 

เผชิญกับความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพ การเข้าสู่ 

วงจรการค้าประเวณี การกลายเป็นยุวอาชญากร  

การเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการลักขโมย  

ซึ่งการค้นหาเพื่อช่วยเหลือ ดูแล และพัฒนาเด็ก 

และเยาวชนกลุ่มนี้ก็มีความยากลำาบากมากเช่นกัน  

ในมุมมองทางเศรษฐกิจ นายนิโคลัส เบอร์เนตต์  

นักเศรษฐศาสตร์การศึกษา อดีตผู้บริหารระดับสูง 

ของยูเนสโกและธนาคารโลก ประมาณการไว้ว่า  

ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบของไทยจะสร้าง 

ความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ 

เป็นมูลค่าสูงถึง 330,000 ล้านบาททุกปี หรือคิด 

เป็นร้อยละ 3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ  

(GDP) ของประเทศ ซึง่เปน็เหตปุจัจยัสำาคัญทีฉ่ดุรัง้ 

ไม่ให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ 

ปานกลาง (middle income trap)

การช่วยเหลือ ดูแล และพัฒนาเด็กและ 

เยาวชนนอกระบบจึงเปน็อกีหนึง่ภารกจิสำาคญัที ่กสศ.  

ต้องเร่งดำาเนินการ  โดยเฉพาะในสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบให้เด็ก 

และเยาวชนนอกระบบตอ้งเผชญิกบัความยากลำาบาก 

มากขึน้ รวมท้ังส่งผลใหเ้ดก็และเยาวชนตอ้งออกจาก 

ระบบการศึกษากลางคันมากขึ้น 

ดำาเนินงานเป็นปีที ่ 2 เน้นการพฒันาต้นแบบการดำาเนนิงานร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และ 

เชือ่มโยงกบักลไกการทำางานของหน่วยงานรฐัทีม่อียู่ในปัจจุบนัและเครอืข่ายในระดบัพ้ืนที ่ เพ่ือพัฒนา 

และส่งต่อการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง

สถานะโครงการ: 

ความสอดคลอ้ง  
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที่ 4 การสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บท  
ด้านที่ 17 ความเสมอภาค 
และหลักประกันทางสังคม

แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 
(3) การปฏิรูปเพือ่ลดความ 
เหลื่อมล�้าทางการศึกษา

เป้าหมายด�าเนินงาน
พฒันาตน้แบบการดแูลช่วยเหลอืและ 
พัฒนาเด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์และด้อยโอกาสนอกระบบ 
การศึกษาผา่นกลไกครูนอกระบบและ 
เครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้อง

กลุม่ผู้รับประโยชน์
เด็กและเยาวชนทีข่าดแคลนทุนทรัพย ์
หรือด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษา 
(2  -  25 ปี)  ตามวัตถุประสงค์ของ  
พ.ร.บ.  กสศ. มาตรา 5 (3), (4)

งบประมาณ
74,780,000 บาท
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1. เหนี่ยวนำาให้เกิดการพัฒนาต้นแบบการ 

ช่วยเหลือ ดูแล และพัฒนากลุ่มเด็กและเยาวชน 

นอกระบบให้ครอบคลุมทุกประเภทปัญหาที่มีความ 

หลากหลาย โดยผ่านกลไกครูนอกระบบ องค์กร  

และหน่วยงานท่ีทำางานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 

ต่าง ๆ 

2.  ส่งเสริมและพัฒนาครูนอกระบบให้มี 

ศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ช่วยเหลือ  

ดูแล และพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบได้อย่าง 

เหมาะสมตามช่วงวัยและประเภทปัญหา

3.  ช่วยเหลือ  ดูแล  และพัฒนาเด็กและ 

เยาวชนนอกระบบในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ 

โควิด-19 ให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม มีโอกาส 

เข้าสู่ระบบการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพและตรงกับ 

ความต้องการของตนเอง จนเกิดความรู้ ความ 

สามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพที่จะพึ่งพา 

ตนเองในการดำารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และระดมความ 

ร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการสนับสนุน 

การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของ 

เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ดังนี้

(1) สนบัสนนุชว่ยเหลอืใหส้ามารถดำารง 

ชีวิตอยู่ได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19  

ได้แก่ การช่วยเหลือฉุกเฉินด้านปัจจัยการ 

ดำารงชีพ การให้ความรู้ในการป้องกันตนเอง 

จากโรคระบาด การประสานความร่วมมือกับ 

หนว่ยงานรฐัและเอกชนเพือ่บรรเทาผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้น และการจัดการเรียนการสอนใน 

รูปแบบ home-based learning 

(2) สง่เสรมิให้มโีอกาสเขา้รบัการเรยีนรู ้

ได้ตามศักยภาพและความต้องการ ได้แก่  

การเตรียมความพร้อมก่อนกลับเข้าสู่ระบบ 

การศึกษา การพัฒนาทักษะชีวิต การพัฒนา 

ทักษะอาชีพ และการกลับเข้าสู่ระบบการ 

ศกึษา ทัง้ศนูย์พัฒนาเดก็เล็ก การศกึษานอก 

ระบบ (กศน.) และศูนย์การเรียนรู้อื่น ๆ 

แนวคิดโครงการ 
ปี 2564

ศ.สมพงษ์ จิตระดับ
กรรมการผู้ทรงคุณวฒุ ิ

กสศ.

เราจะท�าเร่ืองการศึกษา 
ทางเลือกเป็นพันธกิจ 
ใ ห ญ่ จ ะ ไ ม่ ใ ช่ เ ป็ น แ ค่
ทางเลือกอย่างเ ดียว 
แ ต่ จ ะ เ ป็ น ท า ง อ อ ก
ทางรอดและความเท่า
เ ที ย ม กั บ ก า ร ศึ ก ษ า 
ในระบบ และการร่วมมือ 
กันจากทุกภาคีเครือข่าย 
จะท�าให้เราขับเคลื่อน 
งานน้ีต่อไปได้
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• ชว่ยเหลอื ดแูล และพฒันาเดก็และเยาวชนนอก 

ระบบ จำานวน 36,268 คน ตามสภาพปัญหา  

15 กลุ่ม เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือ ดูแล และ 

พัฒนาอย่างเหมาะสม ได้รบัโอกาสในการเรยีนรู ้

ตามศักยภาพ พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ  

รายละเอียดแสดงในแผนภาพที ่ 6 และ 7

• ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและทักษะของครู 

นอกระบบ จำานวน 3,471 คน ประกอบด้วย  

ครูนักพัฒนา จำานวน 843 คน ครูประจำาการ  

จำานวน  820 คน และครู จิตอาสา จำานวน  

1,808 คน เพือ่ใหส้ามารถจดักระบวนการเรยีนรู ้

ได้อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ การสร้างปฏิสัมพันธ์ 

และปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มผู้ รับประโยชน์   

การวิเคราะห์และการวางแผน การออกแบบ 

กระบวนการเรียนรู้และสามารถประสานความ 

ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความ 

เข้าใจจิตวิทยาเด็ก ระบบการคุ้มครองเด็ก 

• เกิดเครือข่ายองค์กรที่ทำางานด้านเด็กและ 

เยาวชน ประกอบด้วย 66 องค์กร ในพื้นที่ 74  

จังหวัด

ผลการด�าเนินงานโครงการ
ปี 2564

แผนภาพที ่ 6 
กลุ่มปัญหาของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที ่กสศ. ช่วยเหลือตามสภาพปัญหา

เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
จ�าแนกตามประเด็นปัญหา 15 กลุ่ม

จ�านวน (คน) ร้อยละ

เด็กยากจน

เด็กเปราะบาง (เด็กที่มพีฤติกรรมเส่ียง/เด็กบนท้องถนน)

เด็กชาติพนัธุ์

เด็กในระบบการศึกษาทางเลือก (เช่น ศูนย์การเรียนรู้)

เด็กในกระบวนการยุติธรรม

เด็กที่ใช้แรงงาน

คนไทยพลัดถิ่น/เด็กที่มปัีญหาด้านสิทธิสถานะ

เด็กที่ประสบปัญหาเฉพาะอื่น  
(เกษตรกรรม/ศิลปวฒันธรรม/ชุมชนเมอืง)

เด็กพเิศษทางร่างกาย/จิตใจ

เด็กครอบครัวแหวง่กลาง

เด็กท้องไมพ่ร้อม

เด็กก�าพร้า

เด็กที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย

เด็กเคลื่อนย้ายตามครอบครัว (internal migration)

เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทางเพศ

รวม

7,093

5,160

4,583

3,612 

3,443

2,979

2,869

1,969 

1,353

939

899

799

482

50

38

36,268

19.6

14.2

12.6

10.0 

9.5

8.2

7.9

5.4 

3.7

2.6

2.5

2.2

1.3

0.1

0.1

100
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แผนภาพที่ 7
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจ�าแนกตามภูมภิาค 

ภาคเหนือ
เด็ก 10,627 คน
(ร้อยละ 29.3)

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
เด็ก 7,599 คน
(ร้อยละ 21.0)

ภาคกลาง
เด็ก 3,554 คน
(ร้อยละ 9.8)

ภาคใต้
เด็ก 7,159 คน
(ร้อยละ 19.7)

ภาคตะวนัตก
เด็ก 3,139 คน
(ร้อยละ 8.7)

ภาคตะวนัออก
เด็ก 1,674 คน
(ร้อยละ 4.6)

รวม 36,268 คน

133 อาชีพของเด็กและเยาวชน
ที่เข้าร่วมโครงการ
https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/133.pdf
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เด็กนอกระบบการศึกษา 
ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม 

ถ้าเปรียบชีวิตมี 100 กิโลเมตร ตอนน้ีหนูเดินมา 
ได้ถึงกิโลเมตรที่  10 แล้วค่ะ หลังได้วุฒิ  ม.3 และ 
ออกจากสถานพินิจแล้ว ชีวิตหนูเร่ิมต้นใหม่ได้ 
อีกคร้ัง อย่างน้อย ๆ หนูก็ไม่อยู่จุดเดิม และจะ 
ไม่กลับไปอยู่ในจุดที่ตกต�่าที่สุด จุดที่ไม่มีทั้งงาน  
ไม่มีทั้งเงิน ส่วนอีก 90 กิโลเมตรที่เหลือ คือหนู 
จะรอให้เรียนจบ รอให้ได้งานที่ดีก่อน และมีเงิน 
เก็บ หนูอยากท�าบ้านให้น่าอยู่กว่าน้ี และจะค่อย ๆ 
ก้าวไป วันหน่ึงก็จะถึงกิโลเมตรที่ 100 ได้เองค่ะ

ส่ิงที่ ได้จากการฝึกออกแบบคือ  
ไม่มีอะไรพร้อมหมดจดไปทุกอย่าง  
ถึงมันจะมีข้อดีเป็นร้อย แต่ยังไง 
ก็ต้องมีข้อเสีย แต่ไม่ว่าจะอย่างไร 
หนูจะพยายามให้ถึงที่สุด ผลลัพธ์ 
ที่ ต า ม ม า จ ะ เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร  ห นู  
ไม่ทราบ แต่หนูหวังว่าแบรนด์หนู  
จะเป็นที่รู้จักมากข้ึน แค่น้ีหนูก็มี 
ความสุขแล้ว

น้องแพรว อายุ 19 ปี จ.สกลนคร

แพรวเคยหลงเข้าไปในวงัวนของยาเสพตดิ  
ท�าให้ต้องเข้าไปอยู่ในสถานพินิจฯ 

จังหวัดสกลนคร 
ได้พบกับศูนย์การเรียนซีวาย เอฟ 

และได้รับโอกาสให้เรียนต่อจนจบวุฒิ ม.3

กิตติพงษ์ จันทราลา (น้องปลื้ม) 

อายุ 20 ปี จ.สิงห์บุรี

น้องปลื้มอยู่ในครอบครัวยากจน พ่อแม่แยกทาง  
ต้องย้ายที่อยู่ ไม่ได้เรียนต่อ แต่ได้รับโอกาส 
และแรงสนับสนุนให้ท�าตามความฝัน  
ในการเป็นแฟช่ันดีไซเนอร์

ตัวอย่างการช่วยเหลือ
และพัฒนาเด็ก 
นอกระบบการศึกษา

เด็กนอกระบบการศึกษาที่อยู่ในครอบครัวยากจน
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การขับ เคลื่ อนงานเด็กและครูนอก 
ระบบต้องอาศัยการรวมพลังของทุก 
ภาคีเครือข่ายเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะ 
เป็นเอ็นจีโอ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม 
ท้องถิ่น และผู้ประกอบการ และการ 
ขับเคลื่อนน้ีเป็นงานใหม่ แต่จ�าเป็นต้อง 
ใช้ชุดประสบการณ์เดิมในการท�าให้เกิด 
ผลลัพธ์ต่าง ๆ  เช่น สามารถยกระดับ 
คนท�างานภาคประชาสังคมที่มีความ 
หลากหลายให้กลายเป็นครูนอกระบบ  
เกิดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต  
และชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดูแล 
เด็กนอกระบบ

 
เราได้เห็นการเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจน 
คือ เด็กเยาวชนได้ร่วมคิดร่วมท�าและ 
กล้าแสดงออกมากขึ้น คนในพ้ืนที่ให้การ 
ร่วมมือและสนับสนุน สร้างให้เกิดเป็น 
ตน้แบบ นวัตกรรม หลักสูตรเฉพาะ ที่จะ 
ท�าให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

นางสาวบุบผาทิพย์ แช่มนิล
กลุม่รักษ์เขาชะเมา

Model ตน้แบบการท�างานแบบบูรณาการ
ระดับจังหวดั

อาจารย์รัชนี นิลจันทร์
มลูนิธิรวมน�า้ใจ

Model กลุ่มเดก็เยาวชนในชนบทและกลุ่มเปราะบาง

เสียงสะท้อน
จากภาคีเครือข่าย
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ผู้รับประโยชน์:
เด็กและเยาวชน 
ในระบบการศึกษา 

รายงานประจำาปี 256462



ทุนเสมอภาค: 
โครงการจัดสรรเงนิอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงือ่นไข

ปัญห�คว�มข�ดแคลนทุนทรัพย์หรือ 
ด้อยโอก�สเป็นอุปสรรคสำ�คัญท่ีทำ�ให้เด็ก 
วัยเรียนข�ดโอก�สท�งก�รศึกษ�หรือเสี่ยง 
หลุดออกจ�กระบบก�รศึกษ�กล�งคัน  
โดยเฉพ�ะกลุ่ ม ท่ีอยู่ ใน ช่วง ช้ันรอยต่อ 
ก�รศึกษ�ก่อนจบก�รศึกษ�ภ�คบังคับ  

(อ นุบาล  3 ,  ประถมศึกษาปีที่  6  และ 

มัธยมศึกษาปีที่ 3) ซึ่งมีแนวโน้มหลุดออก 

จากระบบการศึกษามากข้ึน แม้ว่ารัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

ระบุให้รัฐต้องจัดให้เด็กทุกคนได้  “เรียนฟรี”  

เปน็เวลาสิบสองป ี แตย่งัพบว่า มเีด็กวัยเรยีน 

กลุ่มหน่ึงท่ีอยู่ในครัวเรือนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ระดับรุนแรง และมิอาจสนับสนุนให้บุตร 

หลานเขา้เรยีนได้ตามเกณฑ ์ เนือ่งดว้ยปญัหา 

หลากหลาย เช่น พ่อแม่ไม่มีค่าครองชีพ 

เพียงพอ ไม่สามารถจ่ายค่าอาหารหรือค่า 

เดินทางไปโรงเรียน และการไม่มีอุปกรณ์ 

การเรียน ทำาให้เด็กวัยเรียนกลุ่มนี้ต้องไป 

ทำางานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว รวมถึงที่พัก 

อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารซ่ึงเป็น 

อุปสรรคในการเดินทางไปโรงเรียน นอกจากน้ี 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  

ทำาให้เกิดปัญหาความยากจนฉับพลัน ส่งผล 

ให้นักเรียนกลุ่มยากจนพิเศษในภาคเรียน 

ที่ 1/2564 มีจำานวนสูงที่สุดนับต้ังแต่ปีการ 

ศกึษา 2561 หรอืเพิม่ขึน้ 250,163 คน หรอื 

ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับภาคเรียนที่ 1/2563  

ที่เป็นช่วงเริ่มการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ดำาเนินงานเป็นปีที่ 3 เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและเทคโนโลยีนวัตกรรมการคัดกรองความ 

ยากจนด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม (Proxy Means Test: PMT) สำาหรับการจัดสรรเงินอุดหนุน 

แบบมเีงือ่นไข การใชฐ้านขอ้มลูเพือ่ติดตามและชว่ยเหลอืนกัเรยีนทนุเสมอภาคไม่ใหห้ลดุจากระบบ 

การศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การส่งต่อความช่วยเหลือเพื่อให้นักเรียน 

ได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และการสนับสนุนข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย 

การลดความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา

สถานะโครงการ: 

ความสอดคล้อง  
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที ่ 4 การสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บท  
ด้านที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกัน 
ทางสังคม

แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 
(3) การปฏิรูปเพือ่ลดความเหลื่อมล�้า 
ทางการศึกษา

เป้าหมายด�าเนินงาน
(1) ให้เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขแก่ผู้ เ รียน 
ในครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ในระดับรุนแรง  
(ร้อยละ 15 ล่างสุดของประเทศ) เพื่อบรรเทา 
อุปสรรคและประกนัไมใ่ห้นักเรียนหลุดจากระบบ 
การศึกษา 

(2) พัฒนาต้นแบบการให้เงนิอุดหนุนด้วยหลัก 
ความเสมอภาคเพื่อให้ต้นสังกัดสถานศึกษา 
น�าไปใช้

(3) พฒันามาตรการป้องกันการหลุดจากระบบ 
การศึกษา

กลุม่ผู้รับประโยชน์
เดก็และเยาวชนในวยัเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 
และด้อยโอกาสทัว่ประเทศ ในสังกดั สพฐ. อปท.  
บช.ตชด. และ พศ. ตามวตัถุประสงคข์อง พ.ร.บ.  
กสศ. มาตรา 5 (2)

งบประมาณ
3,882,497,400 บาท
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กสศ. ใชห้ลกัการใหเ้งนิอดุหนนุดา้นการศกึษา 

ที่พิจารณาจากความจำาเป็นและความต้องการเป็น 

รายบุคคล (demand-side financing) โดยจัดสรร 

งบประมาณตรง ไปยั งผู้ เ รี ยน  หรื อ เ รี ยก ว่ า  

“ทุนเสมอภาค” เพ่ือบรรเทาอุปสรรคในการมาเรียน 

และเพ่ิมโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนในครอบครัว 

ยากจนระดับรุนแรงให้สามารถมาโรงเรียนได ้ อันจะ 

ช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลำ้าตั้งแต่ต้นทาง  

โดยการอุดหนุนดังกล่าวเป็นการให้เงินอุดหนุนแบบ 

มีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT)  

กล่าวคือ นักเรียนท่ีได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจะต้อง 

รักษาอัตราการมาเรียนให้ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 80 - 85  

และมีพัฒนาการที่สมวัยตามเกณฑ์ เพื่อติดตาม 

ให้แน่ใจว่านักเรียนจะไม่หลุดจากระบบการศึกษา 

ระหว่างทาง  ซึ่งหลักการนี้นับเป็นการจัดสรร 

งบประมาณด้วยหลักความเสมอภาคทางการศึกษา  

(equity-based  budgeting)  ตามแนวทางการ 

ปฏิรูปการศึกษาที่ประสบผลสำาเร็จในหลายประเทศ

การคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ  

กสศ. ใช้วิธีการวัดรายได้ทางอ้อม (Proxy Means  

Tests: PMT) โดยประเมินจากข้อมูล 2 ประเภท  

เพ่ือคำานวณคะแนนความยากจนของนักเรียนแต่ละคน  

ดังนี้

1. ข้อมูลรายได้เฉลี่ยของสมาชิกในครัวเรือน  

(ไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน)

2.  ข้อมูลสถานะครัวเรือน  8 ด้าน ได้แก่   

(1) ภาระพึ่งพิงในครัวเรือน (2) ยานพาหนะใน 

ครัวเรือน (3) ที่ดินทำาการเกษตรของครัวเรือน  

(4) แหล่งไฟฟ้า (5) ประเภทที่อยู่อาศัย (6) สภาพ 

ที่อยู่อาศัย (7) ของใช้ในครัวเรือน และ (8) แหล่ง 

นำ้าดื่ม นำ้าใช้

แนวคิดโครงการ 
ปี 2564

แผนภาพที ่ 8
กระบวนการช่วยเหลือกลุ่มผู้รับประโยชน์
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การดำาเนินงานข้างต้นผ่านกระบวนการครู 

ลงพื้นท่ีเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อเก็บ 

ข้อมูล คัดกรอง ตรวจสอบ และสถานศึกษาเป็น 

ผูร้บัรองขอ้มลูพืน้ฐานผ่านการประชมุคณะกรรมการ 

สถานศึกษา จากนั้น กสศ. จะตรวจสอบข้อมูลตาม 

หลักเกณฑ์ที่กำาหนดก่อนจัดสรรเงินอุดหนุน โดย 

จัดสรรเข้าบัญชีของนักเรียนหรือผู้ปกครองโดยตรง  

หรือมอบเป็นเงินสดที่โรงเรียนในกรณีที่ไม่มีบัญชี 

ธนาคาร ทัง้นี ้กสศ. กำาหนดใหม้หีนว่ยกำากบัลงพืน้ท่ี 

เพื่อตรวจติดตามการดำาเนินงานให้มีความโปร่งใส  

และติดตามเงื่อนไขการมาเรียนและพัฒนาการที่ 

สมวัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด รายละเอียด 

ดังแสดงในแผนภาพที่ 8

การดำาเนินการที่สำาคัญอีกประการหนึ่งคือ 

กสศ. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกับองค์กรหลัก 

ที่ เกี่ยวข้องในชื่อ “ Information System for  

Equitable Education หรือ iSEE” ซึ่งเป็นฐาน 

ข้อมูลขนาดใหญ่ครอบคลุมกลุ่มผู้รับประโยชน์เด็ก 

และเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส  

โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ  

จำานวน 6 กระทรวง และขอ้มลูจากระบบสารสนเทศ 

ทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อช่วยติดตามสถานการณ์ 

ความเหลือ่มลำา้ทางการศกึษา และขยายผลไปสูก่าร 

พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทนุเสมอภาคจงึเปน็ตน้แบบการใหเ้งนิอดุหนนุ 

เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อเป็นหลัก 

ประกันให้เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ระดับรุนแรงสามารถคงอยู่ในระบบการศึกษาได้โดย 

ไม่หลุดจากระบบจนกว่าจะจบการศึกษาภาคบังคับ 

ตามเจตนารมณ์ทีก่ำาหนดไวใ้นรฐัธรรมนญู โดย กสศ.  

สนับสนุนหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาให้ใช้ 

ต้นแบบดังกล่าว 

นายชวน หลีกภัย 
ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ส่ิ ง ส� า คั ญ คื อ เ ร่ื อ ง 
คุ ณ ภ า พ ข อ ง ก า ร 
ศึกษา ปัจจุบันถือว่า 
ดี ขึ้ น ม า ก  แ ต่ ด้ ว ย 
ส ภ า พ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่  

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง  ค่ า 
ครองชีพสูง รายได้  
ลดลงอย่างน่าตกใจ  
ทั้งน้ี ระบบ iSEE ของ 
กสศ. จะช่วยท�าให้เรา 
มี เค ร่ืองมือล้ วงลึก 
ไ ป ถึ ง เ ด็ ก ใ น แ ต่ ล ะ 
ค รั ว เ รื อ น ว่ า ส ภ า พ 
เป็นอย่างไร เพ่ือการ 
ช่วยเหลือจะได้เข้าไป 
ถึงกลุ่มผู้รับประโยชน์ 
อย่างตรงจุด

รายงานประจำาปี 2564 65



• ส่งเสริม สนับสนุนโอก�สในก�รเข้�ถึงก�รศึกษ� 
ของเด็กและเย�วชนวัยเรียน

(1)  เด็กและเยาวชนวัยเรียนท่ีขาดแคลน 

ทุนทรัพย์และด้อยโอกาส (นักเรียนยากจนพิเศษ)  

ในสถานศกึษา 4 สงักดั ไดร้บัเงนิอดุหนนุ ภาคเรยีน 

ที ่ 1/2564 จำานวน 1,244,591 คน 

(2) อัตราการมาเรียนของนักเรียนยากจน 

พิเศษเพิ่มสูงขึ้น หลังได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อ 

ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา โดย 

นักเรียนยากจนพิเศษที่มีอัตราการมาเรียนตำ่ากว่า 

ร้อยละ  85 ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะหลุดออกจาก 

ระบบการศึกษามีจำานวนลดลง จาก 18,345 คน  

ในภาคเรียนท่ี 1/2563 เหลือเพียง 1,024 คน ใน 

ภาคเรียนที ่ 2/2563 

(3)  นักเรียนยากจนพิเศษที่มีปัญหาทุพ- 

โภชนาการมีจำานวนลดลง จากการวิเคราะห์ภาวะ 

ทุพโภชนาการด้วยวิธี Difference-in-differences  

(DD)  เปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

ระหว่างภาคเรียนที่ 1/2563 และ 2/2563

(4) นักเรียนกลุ่มรอยต่อการศึกษาในสถาน 

ศึกษา 3 สังกัด ได้แก่ สพฐ. อปท. และ  ตชด.  

ประกอบดว้ยระดบัชัน้อนบุาล 3 ประถมศกึษาปทีี ่ 6  

มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะ  

ตชด.) รวม  294,454 คน ได้รับการช่วยเหลือ 

เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โควิด-19 เพ่ือป้องกันมิให้หลุดออกจากระบบการ 

ศึกษา

(5) นักเรียนที่มีสถานะยากจนและยากจน 

พิเศษตามเกณฑ์การคัดกรองของ กสศ. ยืนยันสิทธิ์ 

เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ  TCAS64  

จำานวน 11,783 คน ในสถาบนัอดุมศกึษาจำานวน 69  

แห่งทั่วประเทศ

(6) เกิดระบบฐานข้อมูลการรายงานความ 

เหล่ือมลำา้ทางการศกึษาของประเทศไทย ครอบคลมุ 

หน่วยจัดการศึกษาร้อยละ 90 และนำาไปสู่การใช้ 

ประโยชน์ในการจดัทำานโยบายการลดความเหลือ่มลำา้ 

ทางการศกึษา และระดมการมส่ีวนรว่มของภาคส่วน 

ต่าง ๆ 

(7) นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ “แอปพล-ิ 

เคชัน CCT” เพื่อการคัดกรอง ค้นหา และส่งต่อ 

ความช่วยเหลือต้ังแต่ระดับพื้นที่ถึงระดับจังหวัด  

ซึ่งช่วยให้การดูแล ช่วยเหลือ และติดตามนักเรียน 

ได้อย่างเป็นระบบทันเวลา

ผลการด�าเนินงานโครงการ 
ปี 2564
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• หน่วยง�นต้นสังกัดสถ�นศึกษ� 4 หน่วยง�น ใช้ 
ต้นแบบก�รให้เ งินอุดหนุนเพื่อคว�มเสมอภ�ค 
ท�งก�รศึกษ� ดังนี้

(1) สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน (สพฐ.) (อนุบาล  -  มัธยมศึกษาตอนต้น)  

27,834 แห่ง 

(2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)  

(อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น) 659 แห่ง 

(3) กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน  

(บช.ตชด.) (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 220 แห่ง

(4) สำานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ (พศ.)  

(มัธยมศึกษาตอนต้น) 36 แห่ง ใน 11 พื้นที่นำาร่อง

• สถ�นศึกษ�มีต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ท่ีครอบคลุมหล�ยมิติ ได้แก่ มิติสุขภาพ มิติพฤติ- 

กรรม และมิติการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้สถานศึกษา 

มีเครื่องมือและข้อมูลเพื่อการทำางานป้องกันการ 

หลุดออกจากระบบการศึกษาของนักเรียนจากปัจจัย 

ความเสีย่งตา่ง ๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนการ 

เชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ทุนเสมอภาคอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มโอกาสทาง 

การศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ 

ด้อยโอกาสในระดับท่ีสูงขึ้น โดยเริ่มนำาร่องในสังกัด  

สพฐ.จำานวน 29 เขตพื้นที่การศึกษา ครอบคลุม 

สถานศกึษา 616 แหง่ รายละเอยีดแสดงในแผนภาพ 
ที ่ 9 

แผนภาพที ่ 9
กระบวนการระบบส่งต่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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เสียงสะท้อน
จากภาคีเครือข่าย

โรงเรียนตล่ิงชันวิทย� อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ครู 

ญาณี เคหะจุ้ย เล่าว่า นักเรียนทุนเสมอภาคในโรงเรียน 

ส่วนใหญ่พ่อแม่หย่าร้าง ต้องอาศัยอยู่กับตายายที่มีฐานะ 

ยากจน ไม่มีค่าเดินทางมาโรงเรียน เด็กหญิงธิดารัตน์  

ขุนเม่น เป็นเด็กกำาพร้าที่ได้รับทุนเสมอภาคปีละ 3,000  

บาท โดยนำาไปใช้เป็นค่าเดินทางและค่าอาหารกลางวัน  

เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของยาย และน้องภิรัญญา  

เปน็นกัเรียนท่ีครูดแูลอกีคนที่ไดร้บัทนุเสมอภาค นอ้งอาศยั 

อยู่กับคุณแม่เพียง 2 คน และคุณแม่มีโรคประจำาตัวทำาให้ 

มีภาระค่าใช้จ่ายเรื่องยารักษาโรค ที่ผ่านมาคุณแม่ต้อง 

ไปยืมเงินจากเพื่อนบ้านมาจ่ายค่ารถเพื่อให้ลูกเดินทางไป 

โรงเรียน แต่เมื่อได้รับทุนเสมอภาคจึงนำาเงินมาจ่ายเป็น 

ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายท่ีจำาเป็นเพ่ือให้น้องภิรัญญาได้ไป 

โรงเรียน

นางสาวญาณี เคหะจุ้ย
ครูโรงเรียนตลิ่งชันวทิยา  

อ.เมอืง จ.สุพรรณบุรี

ด.ญ.ธิดารัตน์ ขุนเม่น
นักเรียนทุนเสมอภาค
โรงเรียนตลิ่งชันวทิยา 
อ.เมอืง จ.สุพรรณบุรี

เราจะจ�าได้หมด จ�าได้ 
แ ม้ ก ร ะ ทั่ ง บ้ า น เ ข า  
ชีวิตครอบครัว เราจะ 
มีความสนิทสนมกับ 
เด็กมากข้ึน พอจะรู้ว่า 
เ ด็ ก มี ส ถ า น ะ ยั ง ไ ง  
นิสัยใจคอเป็นยังไง  
มีความพิเศษตรงไหน 
เพราะเราได้ดูแลอย่าง 
ใกล้ชิด...เป็นโครงการ 
ที่ดีมาก ท�าให้เราได้ไป 
เยี่ยมเด็ก

ได้ เงินจาก  กสศ.  มา 
หนูดีใจค่ะ เพราะว่าจะ 
ได้ช่วยแบ่งเบาภาระ 
ยายและแม่ เขาเอาไป 
จ่ายค่ารถ ค่าอาหาร 
ต่าง ๆ มีเงินจ่ายค่าน�้า 
ค่าไฟ ไม่ต้องไปยืมอีก
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โรงเรียนนนทรีวิทย�  เขตย�นน�ว�  กทม.  
นักเรียนยากจนในโรงเรียนมีอยู่ 1 ใน 3 ของนักเรียน 

ท้ังหมด ส่วนใหญ่พ่อแม่หย่าร้าง บ้านอยู่ในชุมชนแออัด  

นักเรียนบางคนเดินมาเรียน ตอนเช้าไม่ได้ทานข้าว  

ตอนกลางวันต้องแบ่งข้าวทานกับเพ่ือน แต่เมื่อได้รับทุน 

เสมอภาคก็สามารถนำาเงินมาช่วยเป็นค่าใช้จ่ายให้ไป 

โรงเรยีนได ้ นางณฐัพชัร ์ ศริเิสถยีร ผูอ้ำานวยการโรงเรียน  

กล่าวว่า นักเรียนที่ได้รับทุนเสมอภาคคือกลุ่มที่เกือบจะ 

ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ หลายคนมีความเข้าใจดีว่า  

กว่าจะได้รับทุนเสมอภาค ต้องมีการเยี่ยมบ้าน คัดกรอง  

และต้องบอกข้อมูลความจริงของครอบครัว ดังนั้นพอ 

ได้เงินแล้วเขาก็นำาไปใช้เก่ียวกับการเรียนจริง  ๆ เขามี 

ความภูมิใจมากท่ีสังคมเห็นคุณค่า ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี  

และเขาจะเป็นคนใฝ่ดีของสังคมต่อไป

นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร
ผอ.โรงเรียนนนทรีวทิยา

เขตยานนาวา กทม.

นางรัศม ี สมัญญา 
ครูโรงเรียนนนทรีวทิยา

เขตยานนาวา กทม.

เด็กที่ได้รับทุนเหล่าน้ี  
เป็นเด็กที่ ไม่มีโอกาส 
จะเรียนหนังสือเลย 
เ ด็กหลายคนที่หลุด 
จากการเรียนในระบบ 
เ พ ร า ะ ไ ม่ มี เ งินที่ จ ะ 
เ รียน  กสศ .  ช่ วย ไ ด้  
เ ย อ ะ  แ ม้ จ ะ เ ป็ น 
เม็ดเงินไม่ เยอะมาก 
ในสายตาของหลาย ๆ  
คน แต่ช่วยเขาประคับ 
ประคองเขา

กองทุน กสศ. มาช่วย 
เติมเต็มความฝันของ 
เด็ก  ๆ. . . ถึงแม้ มันจะ 
เป็นเงินจ�านวนน้อย 
มาก ๆ แต่มันต่อเติม 
ให้พวกเขาได้มาเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง
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ทุนนวตักรรม:
โครงการทุนนวตักรรมสายอาชีพช้ันสูง

ประเทศไทยมีแนวโน้มข�ดแคลน 
บุคล�กรด้�นส�ยอ�ชีพม�กข้ึน เนื่องด้วย 
ก�รผลิตและพัฒน�กำ�ลังคนส�ยอ�ชีพปัจจุบัน 
ยังไม่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ด 
แรงง�น และยังข�ดทักษะท่ีจำ�เป็นในก�ร 
ปฏิบตังิ�นจรงิ ขณะทีบ่คุลากรดา้นสายอาชีพ 

เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากกว่าการ 

ศึกษาประเภทอื่น และถือเป็นกำาลังสำาคัญ 

ในการขบัเคลือ่นภาคเศรษฐกจิและสงัคมของ 

ไทยในอนาคต จากผลการศึกษาเรื่องความ 

ไมเ่สมอภาคทางการศกึษาของคณะกรรมการ 

อิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) พบว่า  

มีเยาวชนเพียงร้อยละ 5 ในครอบครัวที่มี 

รายได้ตำ่าสุดร้อยละ 15 ของประเทศ ที่มี 

โอกาสศึกษาต่อในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา 

ตอนปลาย ซึ่งเป็นอัตราที่ตำ่ากว่าค่าเฉล่ีย 

ของประชากรทั้งประเทศถึง 6 เท่า จึงนำามา 

สู่โครงการทนุนวตักรรมสายอาชีพชัน้สูง เพือ่ 

สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน 

ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสให้ 

เข้าถึงการศึกษาสายอาชีพในระดับ ปวช.และ  

ปวส. เพื่อเป็นกำาลังคนสายอาชีพท่ีตอบโจทย์ 

ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานของ 

ประเทศ มีงานทำาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่ง 

เป็นปัจจัยสำาคัญในการก้าวข้ามความยากจน 

ชั่วข้ามคน

ดำาเนินงานเป็นปีท่ี 3 โดยมีแนวดำาเนินงานสำาคัญเพิ่มเติมคือ การต่อยอดและขยายผล 

ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มเยาวชนผู้พิการ การพัฒนาและ 

ผลกัดนัตน้แบบการจดัการศกึษาสายอาชพีทีม่ปีระสทิธภิาพสูน่โยบายสาธารณะ การหนุนเสรมิทกัษะ 

การทำางานของนักศึกษาทุนเพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงาน และการสร้างพื้นที่เพื่อส่งเสริมการเป็น 

ผู้ประกอบการ

สถานะโครงการ: 

ความสอดคล้อง  
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที ่ 4 การสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บท  
ด้านที่ 17 ความเสมอภาค 
และหลักประกันทางสังคม

แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 
(3) การปฏิรูปเพือ่ลดความเหลื่อมล�้า 
ทางการศึกษา

เป้าหมายด�าเนินงาน
(1) สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน 
ผูข้าดแคลนทนุทรัพยห์รือดอ้ยโอกาสให้เข้าถงึ 
การศึกษาสายอาชีพในระดับ ปวช. และ ปวส. 

(2) พฒันารูปแบบการจดัการศึกษาสายอาชีพ 
ที่ จ ะ ช่วยยกระดับทางสังคม  (Soc ia l  

Mobility) และส่งผลถึงการขจัดความ 
ยากจนข้ามรุ่น

กลุม่ผู้รับประโยชน์
เยาวชนทีข่าดแคลนทนุทรัพย์หรือด้อยโอกาส  
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
หรือเทียบเท่า ที่มีศักยภาพและสนใจศึกษา 
ต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วย 
พยาบาล 1 ปี ตามวัตถุประสงค์ของ  พ.ร.บ.  
กสศ. มาตรา 5 (4)

งบประมาณ
527,945,500 บาท
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กสศ.มุ่งค้นหาและพัฒนาต้นแบบการจัดการ 

ศกึษาสายอาชพีทีม่ปีระสทิธภิาพรว่มกบัสถานศกึษา  

และภาคีเครือข่ายหน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วย  

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  

สถานศกึษา และวทิยาลยัชมุชน ผา่นการมส่ีวนรว่ม 

ของหนว่ยงานภาควชิาการและภาคเอกชน ดว้ยการ 

ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเยาวชน 

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสให้มีโอกาสใน 

การเข้าถึงการศึกษาสายอาชีพในระดับประกาศนีย- 

บัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร 

ผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพ 

แบบองค์รวม จำานวน 2,500 คนต่อปี ผ่านการ 

ให้ทุนการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ 

สถานศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับนโยบายการ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความต้องการแรงงาน 

ฝีมือใน 10 สาขาวิชาหลัก ที่เป็นเป้าหมายในการ 

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คือ 

กลุ่ม First S-Curve (อุตสาหกรรมที่มีศักย- 

ภาพ) ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์ 

อัจฉริยะ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เกษตรและ 

เทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูปอาหาร 

กลุ่ม New S-Curve (อุตสาหกรรมอนาคต)  

ได้แก่ หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์  

เชื้อเพลิง ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร (รวมถึง 

สาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเทคโนโลยี 

ดิจิทัล) 

รวมท้ังการสร้างความเขม้แขง็ของสถานศกึษา 

ในการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการการเรยีนรู ้

กับการปฏิบัติงานจริง (Work Integrated Learning  

หรือ WIL) เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศตามแผน 

ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

แนวคิดโครงการ 
ปี 2564
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• ผู้รับประโยชน์ ได้แก่

(1) เยาวชนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อย 

โอกาสได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือให้ 

มีโอกาสในการศึกษาต่อสายอาชีพ ผ่านทุนการศึกษา  

จำานวน 3 รุ่น รวม 7,067 คน ดังน้ี

- นักศึกษาทุนรุ่นใหม่ (ปีการศึกษา 2564)  

จำานวน 2,427 คน ประกอบด้วย ประเภททุน  

5 ปี (ปวช.ต่อเน่ือง  ปวส.) จำานวน 1,095 คน  

และประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) จำานวน  

1,332 คน 

- นักศึกษาทุนสะสมต่อเน่ือง (รุ่น 1 และ 

รุ่น 2) จำานวน 4,640 คน 

(2) นักศึกษาทุนร้อยละ 63 มีผลการเรียน 

ในระดับดี มีเกรดเฉล่ียในระดับ 3.00 - 4.00 

(3)  นักศึกษาทุนรุ่นท่ี 1 ประเภททุน  2 ปี   

(ปวส./อนุปริญญา) จำานวน 1,091 คน สำาเร็จการ 

ศึกษาตามหลักสูตร โดยหลังสำาเร็จการศึกษาเพียง 3  

เดือน (สิงหาคม 2564) พบว่า นักศึกษาทุนร้อยละ  

35.1 มีงานทำา ร้อยละ 33.4 ศึกษาต่อในระดับการ 

ศึกษาท่ีสูงข้ึน และร้อยละ 31.3 อยู่ระหว่างหางาน

(4) นักศึกษาทุนนวัตกรรมหลักสูตรผู้ช่วย 

ผลการด�าเนินงานโครงการ 
ปี 2564

แผนภาพที ่ 10
กระบวนการช่วยเหลือกลุ่มผู้รับประโยชน์

พยาบาล ระยะส้ัน 1 ปี จำานวน 32 คน สำาเร็จการ 

ศึกษาตามหลักสูตรและได้ประกาศนียบัตรรับรอง 

จากสภาการพยาบาล นับเป็นก้าวสำาคัญของการ  

สร้างต้นแบบการสนับสนุนการสร้างบุคลากรทาง 

การแพทย์และสาธารณสุข ซ่ึงสอดคล้องกับความ 

ต้องการกำาลังคนในปัจจุบัน

• ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็ง 
เชิงระบบของสถ�นศึกษ� กสศ.  ริเร่ิมการพัฒนา 

หลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ 

พัฒนานักศึกษาทุนในทุกมิติ ท้ังมิติการเรียนรู้ การ 

พัฒนาทักษะ และการเสริมสร้างประสบการณ์จากการ 

ปฏิบัติงานจริง (แผนภาพท่ี 10) โดยบูรณาการความ 

ร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการต่าง ๆ  

และจากการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 

โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า สถาบัน 

อาชีวศึกษามีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จักในชุมชนสถาน 

ประกอบการมากข้ึน จากการท่ีครูได้ทำางานเชิงรุก 

ในการคัดกรองผู้รับทุน และการมีบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือการฝึกงานกับสถานประกอบการ ซ่ึง 

จะทำาให้นักศึกษาทุนได้รับประสบการณ์จากการ 

ปฏิบัติงานจริง โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมการพัฒนา 

ในรูปแบบดังกล่าวจำานวน 91 แห่ง ใน 44 จังหวัด

Soft Skills
ืพะษกัท นฐานในการ

่มหใษรรวตศนใดอรวัตาอเ
ะณราธาสติจีมรากะลแ

ดัจราก
การศึกษา
สายอาชีพ

พาภขสุะลแพาภิดสัวส
นุทบรัู้ผ่กแ

บริบท
 นชมชุ

ต้นแบบในการ
ติวชีนนิเาํด

ครอบครัว
สถานะ

 และความเปราะบาง

นยรีเรากนวบะรกร/ตสูกัลห
พสูงาภณุคีมห้ในอสราก

ดัจรากบบแน้ต
การศึกษาสายอาชีพ

ที พาภธิทสิะรปีม

นักมุ้คิมูภีมาษกศึกนั
 ะษกัทีม

สามารถเรียนจบ
รตสูกัลห

าํทนางีมะลแ

าํทนางีมรากสากอโมริสเงส่ราก
ีทู้ผงอข จะจบการศึกษา

นชมชุ งอเนตกัจ้รูราก
ิถงอ้ท น ประเทศไทย

ติวชีะษกัท
นิงเรากะษกัท

Growth Mindset

การเสริมสร้าง
ติวชีะษกัท

นักมุ้คิมูภะลแ

การเสริม
ประสบการณ์
(Enrichment 

Program)

รายงานประจำาปี 256472



• ก�รสนับสนุนให้นักศึกษ�ท่ีมีคว�มต้องก�รพิเศษได้รับ 
โอก�สก�รศึกษ�ต่อในระดับ  ปวส. กสศ.  ร่วมกับสำานักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผลักดันแนวคิด สร้าง  

“ความพิเศษ” เป็น “พลัง” โดยเป็นการสนับสนุนทุนนวัตกรรม 

สายอาชีพให้แก่นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ จำานวน  

189 ทนุ สว่นใหญเ่ปน็ผูพ้กิารทางการไดย้นิหรอืส่ือความหมาย  

จำานวน 114 ทุน รองลงมาคือ ผู้พิการทางการเคล่ือนไหว 

หรือร่างกาย จำานวน 47 ทุน ผู้ท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา  

จำานวน 24 ทุน ผู้พิการทางการเรียนรู้ จำานวน 4 ทุน 

• ก�รสนับสนุนทุนเชิงรุกและพัฒน�คว�มร่วมมือกับสำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รนโยบ�ยเขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก (EEC)  

กสศ.  ได้คัดเลือกและพัฒนาสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมเพ่ือ 

รองรับความต้องการกำาลังคนจากการลงทุนและการพัฒนา 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำานวน 5 แห่ง ใน 5 จังหวัด  

ได้แก่ ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว

• สร้�งกลไกก�รติดต�มและก�รหนุนเสริมท�งวิช�ก�ร เพ่ือ 
พัฒน�ศักยภ�พครูและผู้บริห�รสถ�นศึกษ� ควบคู่กับการ 

สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิม 

คุณภาพการสร้างโอกาสการเรียนรู้และการดูแลเยาวชนกลุ่ม 

ผู้รับประโยชน์ให้จบการศึกษาตามหลักสูตรท่ีกำาหนด

• ก�รพัฒน�ระบบก�รดูแลและป้องกันก�รหลุดจ�กระบบก�ร 
ศึกษ� (Hero-V) ผ่านการเสริมทักษะการดูแล ช่วยเหลือ  

และการให้คำาปรึกษาแก่วัยรุ่น ให้แก่ครูในสถาบันอาชีวศึกษา  

โดย กสศ. ได้รับความร่วมมือจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 

ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ผ่านระบบพ่ีเล้ียงและให้คำาปรึกษา 

จากผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นอาสา จำานวน  

1 คนต่อ 1 จังหวัด รวม 40 จังหวัด เพ่ือสร้างช่องทางให้ 

ครูอาจารย์สามารถส่งต่อนักศึกษาทุนท่ีมีปัญหาซับซ้อนและ 

ต้องการความช่วยเหลือให้แก่ผู้เช่ียวชาญโดยเฉพาะ และจาก 

การพัฒนาระบบดังกล่าวพบว่า คะแนนเฉล่ียสุขภาวะของ 

นักศึกษาทุนสูงข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญ โดยรูปแบบและกระบวนการ 

สามารถนำาไปขยายผลและยกระดับเป็นนโยบายทางการศึกษาได้

• มีระบบดูแลนักเรียนร�ยบุคคล เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการ 

บริหารทุนการศึกษาและดูแลนักศึกษาทุนของสถาบันการศึกษา  

โดยมีท้ังข้อมูลบันทึกการเย่ียมบ้าน ข้อมูลบันทึกการเข้าเรียน  

ข้อมูลทุนการศึกษา ข้อมูลผลงานและประสบการณ์ของนักศึกษา 

ทุน

นายสิทธา อะมูล
นักศึกษาทุนนวตักรรม
สายอาชีพช้ันสูง รุ่นที่ 1
ปวส.2 สาขาเทคโนโลยี

ธุรกิจดิจิทัล 
วทิยาลัยสารพดัช่าง

เชียงใหม ่ อ.เมอืง 
จ.เชียงใหม ่

ผ ม ไ ด้ เ รี ย น ต่ อ ที่ น่ี  

ก็เป็นเพราะได้รับทุน 
จาก กสศ. ในโครงการ 
ทุ น น วั ต ก ร ร ม ส า ย 
อาชีพช้ันสูง ส�าหรับ 
ผู้ เ รี ย น ที่ มี ค ว า ม 
ต้องการพิ เศษครับ  
การได้ทุนสนับสนุน 
คร้ังน้ีก็คือ  ไม่ ใ ช่แค่ 
ให้โอกาสกับผมนะ แต่ 
มันส่งไปถึงครอบครัว 
ผมด้วย... ทุนน้ีช่วยให้ 
ผมก้าวตามฝันได้ไกล 
ขึ้น และผมก็อยากให้ม ี
ทุนแบบน้ีต่อไปเร่ือย ๆ  
ให้โอกาสกับคนอื่น ๆ 
กับรุ่นน้องผมต่อไป 
เร่ือย ๆ 
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นางนิรมล วริิยวฒุิวงศ์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ

และการจัดหางาน 
แผนกวชิาปิโตรเคม ี และ

ผู้รับผิดชอบนักศึกษาทุนฯ
วทิยาลัยเทคนิคระยอง 

อ.เมอืง จ.ระยอง

เราไมไ่ด้แค่ให้โอกาสใน 
การเรียนหรือโอกาส 
ที่จะมีงานท�าเท่าน้ัน  
แต่เรายังได้ช่วยให้เขา 
มีประสบการณ์ชีวิตที่ 

ตรงกับวัยของเขา ได้ 
เล่น ได้สนุก ได้ใช้เวลา 
เขา้สังคมเหมอืนวยัรุ่น 
ทั่วไปอีกด้วย ส่ิงน้ีเอง 
ที่เราคิดว่าเด็ก ๆ ควร 
ได้รับ เพ่ือประทับไว้ 
ในความทรงจ�า จนวนั 
ที่เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ต่อไป

ตัวอย่างการให้โอกาส
ทางการศึกษา

น�ยวุฒิพงษ์ วงศ์พิบุลรัตน� (ยูโร) ปวส. 1 
แผนกวิช�เมคค�ทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทย�ลัย 
เทคนิคเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ฐานะทางบ้านไม่ดี  

ครอบครัวรับจ้างรายวัน แต่หลังจากได้รับทุนนวัต- 

กรรมสายอาชีพชั้นสูงจาก กสศ. ก็ทำาให้ชีวิตส่วนตัว 

และชีวิตการเรียนดีขึ้น ทุกวันนี้ไม่ต้องขอเงินจาก 

พ่อแม่แล้ว ปัจจุบันยูโรอาศัยอยู่กับพี่ มีค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทางและค่าอาหารที่ต้องมาบริหารทุนการ 

ศึกษาที่ได้รับให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายและเก็บออม 

ไวใ้นอนาคต ดว้ยความมุง่มัน่ตัง้ใจและการสนบัสนนุ 

ความชว่ยเหลอื ยูโรสามารถเรยีนไดเ้กรดเฉลีย่ 4.00 

ทุน กสศ. ได้ให้ประโยชน์หลายอย่าง ทั้ง 
ค่าเรียน ค่ากินอยู่  บางคร้ังก็ช่วยเหลือ 
ที่บ้าน ท�าให้ตัวเองสบายขึ้น ที่บ้านสบาย 
ขึ้น ก็ไม่ต้องคอยมากังวลว่าจะหาเงินจาก 
ไหนไปเรียน เพราะก่อนหน้าน้ีที่ยังไม่ได้ 
ทุนก็ต้องไปหางานท�าพิเศษ...ที่ส�าคัญคือ 
ตั้งใจว่าจะเก็บเงินไว้ส่วนหน่ึงเพ่ือเรียน 
ต่อปริญญาตรีในอนาคต สาขาที่เกี่ยวข้อง 
กับเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

เสียงสะท้อน
จากภาคีเครือข่าย
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น�ยหนุ่มเครือ นักศึกษ�ทุนรุ่น 1 ประเภท 
ทุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญ�) วิทย�ลัยเทคนิคลำ�พูน  
จ.ลำ�พูน ในฐานะเด็กชาติพันธุ์ (คนไทใหญ่) และ 

ไม่มีนามสกุล หนุ่มเครือต้องทำางานส่งตัวเองเรียน 

ตัง้แตช่ัน้มธัยมศกึษาปทีี ่ 1 ดว้ยการขายดอกไม ้ และ 

มีรายได้วันละ 170 บาท ขณะที่ผลการเรียนของ 

หนุม่เครอือยู่ในเกณฑด์แีละเปน็ลำาดบัตน้ ๆ ของระดบั 

ชัน้ (เกรดเฉล่ีย 3.80 - 3.90) ดว้ยความตัง้ใจและเปน็ 

คนท่ีแสวงหาโอกาสให้ตัวเองอยู่เสมอ หนุ่มเครือได้รับ 

ทนุนวตักรรมสายอาชพีชัน้สงูจาก กสศ. และหลงัจบ 

การศกึษาในระดับ ปวส. หนุม่เครอืได้เขา้เรยีนตอ่ใน 

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ล้านนา เชียงราย ในสาขาวิชาโลจิสติกส์

หลังได้รับทุนจาก กสศ. แล้วชีวิตเปลี่ยน 
ไปเป็นอย่างมาก ทุกวันน้ีไม่ต้องขอเงิน 
จากพ่อแม่ นอกจากค่ากินอยู่ ค่าเดินทาง 
และค่าใช้จ่ายในการเรียนอื่น  ๆ ผมจะ 
แบ่งเงินส่วนหน่ึงไว้เป็นเงินเก็บส�าหรับ 
เรียนต่อปริญญาตรี เพราะตอนน้ีผมยัง 
ไม่ได้สัญชาติไทย พ่อแม่เป็นชาวไทใหญ่  
หากเรียนจบปริญญาตรีก็จะสามารถไป 
ขอสัญชาติไทยได้ ตอนน้ีเลยต้องเก็บเงิน 
เพ่ือที่จะเรียนต่อปริญญาตรีให้ได้

ผศ.ปานเพชร ชินินทร
อนุกรรมการส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพการศึกษา

ระดับสูงกวา่ภาคบังคับ
กสศ.

โครงการน้ี ให้ความ 
ส�าคัญกับการท�างาน 
แบบบูรณาการร่วมกบั 
สถานประกอบการ  
เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติ 
จ ริ ง  แ ล ะ ก า ร เ พ่ิ ม 
ทักษะของนักศึกษาใน 
ด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะ 
การด�ารงชีวิต ทักษะ 
การส่ือสาร ทักษะทาง 
การเงิน  ทักษะการ 
จัดการตนเอง เป็นต้น  
ซ่ึงจะช่วยให้เขาใช้ชีวิต 
ไ ด้ อ ย่ า ง มี ค ว า ม สุ ข  
ด้ ว ย ก า ร ช่ ว ย เห ลื อ 
ครอบครัวของเขาด้วย
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ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ: 
โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ

กสศ.  ได้ศึกษ�สถ�นก�รณ์คว�ม 
เหลื่อมลำ้�ท�งก�รศึกษ�และก�รพัฒน� 
กำ�ลังคนส�ยอ�ชีพของประเทศไทย พบว่�  
สัดส่วนเย�วชนย�กจนท่ีสุดของประเทศเข้�ถึง 
ก�รศึกษ�ในระดบัสูงกว่�ก�รศกึษ�ภ�คบังคบั 
น้อยม�ก เมื่อเทียบกับค่�เฉลี่ยของประเทศ  
โดยเฉพ�ะ “นักเรียนกลุ่มช้�งเผือก” ซึ่งเป็น 

เยาวชนทีม่าจากครอบครวัรายไดต้ำา่สุดรอ้ยละ  

20 แรกของประเทศและมีความสามารถ 

พิเศษ หากนักเรียนกลุ่มช้างเผือกนี้ไม่ได้รับ 

โอกาสและการสนับสนุนทางการศึกษา อาจ 

ต้องออกนอกระบบการศึกษาหรือได้รับการ 

ศึกษาที่ไม่ตรงตามศักยภาพ ถือได้ว่าเป็น 

การสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบโจทย์ 

ความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศ 

ที่ต้องการทรัพยากรมนุษย์ด้านสายอาชีพท่ี 

มีศกัยภาพสูงไปอย่างนา่เสียดาย กสศ. จึงได ้

ดำาเนินการโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

สายอาชีพ  “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” เพื่อ 

มุ่งค้นหาและพัฒนาต้นแบบการสร้างโอกาส 

ทางการศึกษาให้แก ่ “นักเรียนกลุ่มช้างเผือก”  

ใหไ้ดเ้ขา้ศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาในสาขา 

ที่เป็นระดับสายอาชีพชั้นสูงระดับปริญญาตรี 

ขึน้ไป เพือ่ขยายผลเชิงระบบใหส้ง่ผลตอ่กลุม่ 

เป้าหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ดำาเนินงานเป็นปีที่ 3 โดยยกระดับรูปแบบการให้ทุนการศึกษาและมาตรการที่ตอบสนองต่อ 

ความต้องการพัฒนากำาลังคนสายอาชีพ ได้แก่ การส่งเสริมโอกาสทางศึกษาที่เปิดกว้างมากขึ้น  

ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของผู้รับทุนในทุกมิติ การพัฒนาเส้นทางการศึกษาต่อ (Pathway)  

ระดับสูง ในสายอาชีวศึกษา ผ่านความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา และการสร้างความตระหนัก 

ถึงความสำาคัญในศักยภาพของนักศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สถานะโครงการ: 

ความสอดคล้อง  
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที ่ 4 การสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บท  
ด้านที่ 17 ความเสมอภาค 
และหลักประกันทางสังคม

แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 
(3) การปฏิรูปเพือ่ลดความ 
เหลื่อมล�้าทางการศึกษา

เป้าหมายด�าเนินงาน
(1) สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แกนั่กศึกษา 
สายอาชีพที่มีผลการเ รียนหรือมีความ 
สามารถในระดบัดเีดน่ แตม่ฐีานะยากจนหรือ 
ดอ้ยโอกาส ให้ไดรั้บการศึกษาตอ่ในระดบัสูง 
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก

(2) พัฒนาต้นแบบการสร้างโอกาสทางการ 
ศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชน 
กลุ่มช้างเผือกที่ส�าเร็จการศึกษาสายอาชีพ  
ให้มโีอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

กลุม่ผู้รับประโยชน์
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  
(ปวส.) อายุ 17 - 21 ปี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
หรือด้อยโอกาสตามวตัถปุระสงคข์อง พ.ร.บ. 
กสศ. มาตรา 5 (4)

งบประมาณ
38,140,000 บาท

รายงานประจำาปี 256476



ศ. นักสิทธ์ คูวฒันาชัย
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ 

บริหาร กสศ. 
และประธานอนุกรรมการ

ก�ากับทิศทาง
โครงการทุนพฒันา

เต็มศักยภาพสายอาชีพ

ในประเทศที่ พัฒนา 
ด้ วยแรงขับ เคลื่ อน 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  จ ะ มี  
ระบบการศึกษาสาย 
อาชีพที่ทัดเทียมกับ 
ส า ย ส า มั ญ  มี ก า ร 
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ส า ย 
อ า ชี ว ะ ไ ด้ เ รี ย น ถึ ง 
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า เ อ ก  
เ น่ืองจากนักศึกษา 
ก ลุ่ ม น้ี คื อ ก� า ลั ง ค น 
ที่จะเข้าไปมีบทบาท 
ในการพัฒนาเทคโน- 
โลยีสมัยใหม่  ดังน้ัน 
บุคลากรสายอาชีพ 
จึงต้องมีทั้ งความรู้   
ทักษะ และมีแนวคิด 
ที่หลากหลายในเชิง 
สร้างสรรค์

สง่เสรมิและสนบัสนนุโอกาสทางการศกึษาใหแ้กน่กัเรยีน 

หรอืเยาวชนทีมี่ศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรพัย์หรอืด้อยโอกาส 

ให้ได้รับการศึกษาต่อเต็มศักยภาพในระดับปริญญาตรีถึง 

ปริญญาเอก ผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษาควบคู่ไปกับการ 

กระตุน้และพฒันารปูแบบการบม่เพาะและพฒันาศกัยภาพของ 

นักศึกษาทุน จำานวน 40 ทุนต่อป ี

โดยมกีระบวนการลงพืน้ทีแ่ละคัดกรองความยากจนของ 

นกัศึกษา และคดัเลอืกนกัศกึษาทุนอย่างมสีว่นรว่มจาก 3 ฝา่ย  

ทั้งภาควิชาการ ภาคเอกชน และส่ือมวลชน เพื่อให้ได้   

“เยาวชนดี เยาวชนเก่ง” ที่จะเป็นบุคลากรชั้นนำาต้นแบบจาก 

สายอาชีวศึกษาของประเทศ และเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง  

(change agent) ใหแ้กส่งัคมในอนาคต เพือ่สรา้งแรงจงูใจและ 

คา่นยิมในการศึกษาสายอาชพี เพือ่เป็นสว่นหนึง่ของการสรา้ง 

กำาลังคนสายอาชีพระดับสูงในสาขาที่เป็นความต้องการของ 

ตลาดแรงงาน และเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

และสังคมของไทยในอนาคต 

แนวคิดโครงการ 
ปี 2564
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นางสาวภัทรรียา แซ่ค�า 
นักศึกษาทุนพระกนิษฐา

สัมมาชีพ รุ่นท่ี 1
สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 

โทรคมนาคม มหาวทิยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

จ.เชียงใหม่

เราเช่ืออยู่ เสมอว่า ถ้า 
เราท�าผลการเรียนได้ดี 
จะเป็นใบเบิกทางให้มี 
โอกาสเพ่ิมขึ้น แล้วทุนน้ี 

ถือว่าตรงกับเรา คือมี 
ผลการเรียนดีแต่ติดขัด 
เร่ืองทุนทรัพย์ ถ้ามีทุน  
เราอยากจะเรียนให้ถึง 
ปริญญาเอก จากน้ัน 
จะท�างานเป็นวิศวกร 
ด้านโทรคมนาคม แล้ว 
อยากใช้ความสามารถ 
ที่มี ไปท�างานด้านการ 
เ ป็ น นั ก พั ฒ น า ด้ ว ย  
เ รามองว่ าที่ ห่าง ไกล 
ด้อยโอกาสจ�าเป็นต้อง 
ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ นา ใ น 
ส่วนน้ี เพราะการส่ือสาร 
เป็นการเปิดช่องทาง 
ให้คนได้พัฒนาตนเอง  
แล้วใครก็ตามที่อยาก 
เ รียนรู้  เขาควรได้ รับ 
โอกาสน้ัน

สาขาวชิาที่ให้ทุน

สาขาวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

หรือด้อยโอกาสที่มีคุณสมบัติขอรับ “ทุนพระกนิษฐา 

สัมมาชีพ” ได้แก่

1.  ส�ข�ท่ีเป็นเป้�หม�ยหลักในก�รพัฒน� 
ประเทศ กล่าวคือ สาขาตามนโยบายของรัฐบาล 

เพื่อผลักดันเศรษฐกิจและพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0  

โดยระบุอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ ได้แก่

1.1 อุตส�หกรรมท่ีมีศักยภ�พ (First S-curve)  
อตุสาหกรรมยานยนต์ใหม ่ อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส ์

อัจฉริยะ อุตสาหกรรมกลุ่มรายได้ด ี และอุตสาหกรรม 

การทอ่งเท่ียวเชงิสขุภาพ อตุสาหกรรมดา้นเกษตรและ 

เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

1.2  อุตส�หกรรมอน�คต  (New S-curve)  
หุน่ยนตเ์พือ่อตุสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส์ อตุสาห- 

กรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรม 

ดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

2. ส�ข�ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี และ 
เทคโนโลยีดิจิทัล
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• สร้�งโอก�สท�งก�รศึกษ�ส�ยอ�ชีพระดับสูง 
ให้แก่เย�วชนท่ีมีคว�มส�ม�รถพิเศษ  แต่ 
ข�ดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอก�สระดับ ปวช. 
หรือ  ปวส. เพื่อสร้างกำาลังคนสายอาชีพตาม 

ความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา 

ประเทศไทย 4.0 โดยการให้ทุนการศึกษารวม  

3 รุน่ จำานวน 85 คน รวมถงึการให้ทุนในสาขา 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาบ่มเพาะ 

บุคลากรอาชีวศึกษาหรือ “ครูช่าง” ให้เป็นบุคลากร 

ทางการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตได้

• ก�รสร้�งบุคล�กรช้ันนำ�ด้�นอ�ชีวศึกษ�ให้แก่ 
เย�วชนท่ีม�จ�กครัวเรือนย�กจน ควบคู่ไปกับ 
ก�รพัฒน�เคร่ืองมือ ฐานข้อมูล ระบบติดตาม 

รายบุคคล และรูปแบบการแสวงหา คัดเลือก  

พัฒนาและบ่มเพาะส่ ง เสริมกลุ่ม เยาวชน 

ช้างเผือกให้สามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• ก�รบูรณ�ก�รและยกระดับก�รพัฒน�และ 
ส่งเสริม “นักศึกษ�ช้�งเผือก” ผ่านความร่วมมือ 

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การทำา 

โครงงานหรือวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการ ได้แก่  

บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม การแนะแนว 

จากสถาบันอุดมศึกษา การส่งเสริมทักษะชีวิต  

Des i gn  You r  L i f e  ทั กษะทางการ เ งิน  

(F inanc ia l  L i te racy)  การเปิดโลกด้าน 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้นักศึกษาทุนเติบโต 

เป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อม และเป็นกำาลังสำาคัญ 

ในการพัฒนาของชาติต่อไป 

จากข้อมูลทุกมิติที่กล่าวมานี้ ทุนพระกนิษฐา 

สัมมาชพีของ กสศ. จะช่วยสรา้งโอกาสทางการศกึษา 

ที่จะนำาไปสู่การยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจ 

ไม่เฉพาะส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ยังจะส่งผลถึง 

ครอบครัวในการออกจากความยากจนข้ามรุ่น

ผลการด�าเนินงานโครงการ 
ปี 2564
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ตัวอย่างการให้โอกาส
ทางการศึกษา

‘‘ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ...พลิกชีวติ
ได้โอกาสเดินตามฝัน”

น�งส�วชนัญลด� แก้วช�ตร ี (อุ้ย) นักศึกษา 

ทุนพระกนษิฐาสมัมาชพี รุน่ที ่ 1 จบการศกึษาระดบั 

ปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่องจากสถาบันการอาชีว- 

ศึกษาเกษตรภาคใต้ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  

จังหวัดสงขลา สาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า  

โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 3.41

เนื่องจากมารดาเคยประสบอุบัติเหตุมือพิการ  

ทำาให้ชนัญลดาต้องทำางานระหว่างเรียนเพ่ือแบ่งเบา 

ค่าใช้จ่ายทางบ้าน โดยทำางานเป็นพนักงานเสิร์ฟ 

ร้านอาหาร พนักงานบรรจุผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง 

โรงงาน หรือรับจ้างทำาความสะอาดบ้านพักครูของ 

วิทยาลัย ชนัญลดาสนใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง 

สัตว์นำ้า ในระดับ  ปวส.ชนัญลดาเคยได้รับรางวัล 

‘‘ใฝ่ฝันได้เรียนถึงปริญญาเอก
มเีป้าหมายเป็นวศิวกรที่เช่ียวชาญ”

น�ยธนโชติ สุวรรณกิจ (แบงค์) นักศึกษา 

ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพรุ่นท่ี  2 กำาลังศึกษาอยู่  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

ระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่  1  สาขาเทคโนโลยี 

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กำาลังจบการ 

ศึกษาระดับ ปวส.จากวิทยาลัยเทคนิคสตูล ในสาขา 

ไฟฟา้กำาลงั โดยมคีะแนนเฉลีย่สะสมตลอดหลักสูตร  

3.71

ครอบครัวของธนโชติมีรายได้จากการเปิด 

ร้านขายของชำา ซึ่งมีรายได้ในแต่ละวันไม่มากนัก  

ทีผ่า่นมา ธนโชตหิารายไดเ้สรมิระหวา่งเรยีนเพือ่ชว่ย 

แบ่งเบาภาระของครอบครัว ด้วยการรับติดตั้งระบบ 

ไฟฟ้าตามบ้านเรือน และรับจ้างกรีดยาง ระหว่าง 

ศึกษาธนโชติได้เป็นกรรมการองค์การนักวิชาชีพ 

ในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสตูล  

และเป็นคณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำาลัง  

และหัวหน้าช่างไฟฟ้ากำาลังประจำาศูนย์ซ่อมสร้าง 

เพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยมีหน้าที่ซ่อมไฟฟ้า 

ช่วยเหลือประชาชนในชุมชน ระหว่างเรียนได้ทำา 

โครงการเครื่องทำาความสะอาดรังนกนางแอ่นด้วย 

ลำาโพง ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าของสินค้ารังนกให้ 

ผู้ส่งออกรังนกไทยได ้ โดยสิ่งประดิษฐ์นี้ได้รับรางวัล 

ระดับชาติ และมีการนำาไปพัฒนาและขายสร้างรายได้  

ธนโชติเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเพื่อพัฒนา 

ความรู้ต่อยอดผลงานชิ้นนี้ นอกจากนี้ ธนโชติ  

ยังได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานตอนเรียน ปวส.  

และเคยได้รับทุนจังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย ถือเป็น 

ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศอีกคนหนึ่ง

ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะสาธิตวิชาชีพ

ประเภททีมในระดับปริญญาตรี ชนัญลดาได้ทำางาน 

วิจัยโครงการการศึกษาเปรียบเทียบสูตรอาหารท่ี 

เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง และได้ฝึกงานที่ศูนย์ 

ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้งปะทิว จ.ชุมพร ความใฝ่ฝัน 

ของชนัญลดาคือ เป็นนักวิชาการและการศึกษาต่อ 

จนถึงระดับปริญญาเอก ปัจจุบันชนัญลดาได้รับ 

การคัดเลือกให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทใน 

คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ สาขาวิชาวาริชศาสตร์และ 

นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตหาดใหญ่
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นายปริญญา หวงัมั่น
หัวหน้าแผนก 

วชิาสัตวศาสตร์
และประมง

วทิยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

ครอบครัวเกษตรกร 
ห รื อ ค ร อ บ ค รั ว ที่  

ค่อนข้างจะขาดโอกาส 
ในการศึกษา เมื่อพ้น 
ระดับ ปวช. ซ่ึงเป็นการ 
เรียนฟรีแล้ว เขาจะ 
ต้ อ ง มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น 
การศึกษาเล่ า เ รียน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง 
ในระดับปริญญาตรี  
เ พ ร า ะ ฉ ะ น้ั น ก า ร ที่  

เขาได้รับทุนเพ่ือที่จะ 
เพ่ิมโอกาสในการท�า 
การศึกษาต่อจึงเป็น 
ส่ิงส�าคัญ ถ้าเขาไม่ได้ 
รับทุนเหล่าน้ี เขาก็จะ 
ออกไปสู่ตลาดแรงงาน  
ซ่ึ ง ช่ ว ง วั ย เ ข า ยั ง 
ต้องการการศึกษาอยู่

เสียงสะท้อน
จากภาคีเครือข่าย

เร่ืองสำาคัญที่สุดของปัญหาความเหลื่อมลำ้า 

ทางการศึกษาคือ  นักศึกษาหลายคนต้องหยุด 

การเรียนไว้ท่ีช้ัน ปวช.หรือ ปวส. เพราะช่วงวัยของเขา 

ตอนนี้คือเวลาที่ดีที่สุด พร้อมที่สุด และเหมาะควร 

ที่สุดในการพัฒนาต่อยอดศักยภาพ ยังมีอะไรอีก 

มากมายท่ีสถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบการ  

จะชว่ยเตมิลงไปในตวัเขาได้ ดงัน้ันการสญูเสยีโอกาส 

พัฒนาทรพัยากรบคุคลกลุม่นี ้ ในทางหนึง่กค็อืความ 

สูญเสียของประเทศ

นายปริญญา หวังมั่น หัวหน้าแผนกวิชา 

สัตวศาสตร์และประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 

นครราชสีมา  กล่าวถึงสถานการณ์ ในแวดวง 

การศึกษาสายอาชีพ ที่ ในแต่ละปีการศึกษาจะมี 

เยาวชนจำานวนหนึ่งถอดใจยอมแพ้ หันหลังให้ระบบ 

การศึกษา หันหน้าสู่โลกการทำางาน เพ่ือหาเงินมา 

จุนเจือตนเองและครอบครัว ดิ้นรนเอาตัวรอดจาก 

ความยากลำาบากข้ามรุ่น

เยาวชนหลายคนเป็นเด็ก  “มีของ”  พร้อม 

เปล่งประกายความสามารถ หากได้รับการพัฒนา 

ต่อยอดอย่างเต็มท่ี แต่โลกของการทำามาหาเลี้ยง 

ชีวิต ที่ไม่เปิดโอกาสให้ได้ขัดเกลาศักยภาพภายใน  

สุดท้าย “ของ” ที่พวกเขามีก็จะค่อย ๆ เสื่อมสูญ เป็น 

ความเสียหายที่อาจารย์ปริญญามองเห็นจากแวดวง 

อาชีวศึกษาทุก ๆ ปี 

ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพเป็นทุนแรกที่เข้ามา 

สนับสนุนนักศึกษาสายอาชีพให้ได้เรียนต่อถึงชั้น 

สูงสุด ช่วยต่อยอดให้นักศึกษาท่ีมีศักยภาพแต่ 

ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้เรียนถึงระดับชั้นปริญญาตรี  

ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามความต้ังใจและ 

เป้าหมายส่วนตัวของแต่ละคน

การท่ีเด็กได้รับทุน มันคือโอกาสท่ีเขาจะได้รู้ 

ว่าตนเองทำาอะไรไดแ้คไ่หน พอมเีงนิทนุมาให้ มกีาร 

สนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่าง ท่ีเหลือก็ขึ้นอยู่กับความ 

ตั้งใจของเขาเองแล้วว่าจะพาตัวเองไปได้ไกลแค่ไหน  

นี่คือสิ่งที่เห็นได้ว่าทุนนี้มีประโยชน์มหาศาล
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ผู้รับประโยชน์: 
นักศึกษาครู 
ครู และสถานศึกษา
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ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น:
โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาส�าหรับนักเรียนในพ้ืนที่ห่างไกล 
เป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน

งานวิจัยของธนาคารโลกและฐานข้อมูล 

สารสนเทศทางการศึกษาของ สพฐ. ในปี 2561 พบว่า 

ประเทศไทยมีโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล 

จำานวนกว่า 15,000 แห่ง และมีโรงเรียนราว 2,000  

แหง่ ทีอ่ยู่ในพ้ืนท่ีหา่งไกล และไมอ่าจยบุควบรวมได ้ 

เชน่ อยู่ในพืน้ทีสู่งตามแนวชายขอบ หรอือยูบ่นเกาะ  

ซึ่งนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาสส่วนใหญ่ของ 

ประเทศจะอยู่ในโรงเรียนเหล่านี้ ประกอบกับปัญหา 

การโยกย้ายของครูท่ีไม่ใช่คนท้องถ่ินท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง 

และไมม่คีรมูาทดแทน ครจูงึไมเ่พยีงพอกบัชัน้เรยีน 

และภาระงานของครูยังมีมากเกินไป ต้องทำางาน 

บริหารและงานธุรการควบคู่ไปกับการจัดการเรียน 

การสอน ซึ่งสภาพปัญหาและบริบทต่าง ๆ เหล่านี้ 

ส่งผลกระทบต่อนกัเรยีนอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด ้ นบัเปน็ 

ปญัหาสำาคญัทีร่อการแกไ้ข โดยเฉพาะในแงค่ณุภาพ 

การเรียนรู้ของเด็ก อันจะมีผลกระทบต่อเนื่องไปถึง 

คุณภาพของพลเมืองท้องถิ่นในอนาคต 

ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่นจึงเป็นภารกิจที่ กสศ. มุ่งมั่น 

เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนยากจนด้อยโอกาส 

ที่มีศักยภาพและมีใจรักอยากเป็นครู ได้ศึกษาจน 

สำาเร็จการศึกษาและได้รับการบรรจุเป็นครูรุ่นใหม่ 

ในโรงเรียนพื้นท่ีห่างไกลซึ่งเป็นชุมชนบ้านเกิด  

เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครูและการโยกย้ายบ่อย  

ดว้ยคาดหวังวา่นกัศกึษาผูร้บัทนุจะไดร้บัการบม่เพาะ 

เป็นครู ท่ีมีทั้งจิตวิญญาณความเป็นครูและเป็น 

นักพัฒนาชุมชนได้ในคนเดียวกัน 

ดำาเนินงานเป็นปีที่ 3 มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่นได้เข้าไปเรียนรู้ 

ในชุมชนและทำางานร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่เป็นโรงเรียนปลายทางของตัวเอง เพื่อค้นหา 

และพัฒนาทักษะของนักเรียนทุน และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะบรรจุเป็นครูเมื่อสำาเร็จการ 

ศึกษา

สถานะโครงการ: 

ความสอดคลอ้ง  
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที่ 4 การสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บท  
ด้านที่ 17 ความเสมอภาค 
และหลักประกันทางสังคม

แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 
(3) การปฏิรูปเพือ่ลดความเหลื่อมล�้า 
ทางการศึกษา

เป้าหมายด�าเนินงาน
สร้างโอกาสให้แก่เยาวชนยากจน 
หรือด้อยโอกาสที่มีศักยภาพสูงและ 
มีใจรักอยากเป็นครู ได้ศึกษาต่อจน 
ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ในสถาบันอุดมศึกษา (คณะครุศาสตร์ 
หรือศึกษาศาสตร์) และได้รับการ 
บรรจุเป็นครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนพืน้ที่ 
ห่างไกลซ่ึงเป็นชุมชนบ้านเกิดของ 
ตนเอง

กลุม่ผู้รับประโยชน์
นักเ รียนยากจนหรือด้อยโอกาส 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือ 
เทียบเท่า ที่มีศักยภาพสูงและมีใจรัก 
อยากเป็นครู ตามวัตถุประสงค์ของ  
พ.ร.บ.  กสศ. มาตรา 5 (3), (5), (6)

งบประมาณ
139,694,000 บาท
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หนู รู้ตั วว่ าอยากเป็น 
ค รู ตั้ ง แ ต่ มั ธ ย ม ต้ น  
ถ้าได้สอนหนังสือแล้ว 
จะมีความสุข ตั้งใจว่า 
อ ย า ก จ ะ ไ ป ส อ น เ ด็ ก 
ไร้สัญชาติ  ให้เขาได้มี  
อนาคตที่ดี  ที่ผ่ านมา 
ครูส่วนใหญ่เป็นครูจาก 
ต่ าง พ้ืนที่  เ ด็ ก เล็ ก  ๆ  
บางคนกจ็ะมปัีญหาการ 
ส่ือสาร เพราะในพ้ืนที่  

ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม 
ชาติพันธ์ุ อยู่บ้านก็ยัง 
พู ด ภ า ษา ก ร ะ เห ร่ี ย ง  
ภ า ษา ม อ ญ  เ ว ล า ม า 
โรงเ รียนก็ยัง ส่ือสาร 
กับครูได้ไม่เต็มที่  การ 
เ ป็ น ค รู ใ น พ้ื นที่ ย่ อ ม 
ท� า ใ ห้ เ ด็ ก เ ข้ า ใ จ ไ ด้  
มากขึ้น

นางสาวญารัชณี จุต ิ (อุ้ม)
นักศึกษาคณะครุศาสตร์

 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

นักศึกษาโครงการ 
ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นท่ี 1

“ครรูกั(ษ)์ถิน่” เปน็ความรว่มมอืระหวา่ง กสศ. กบั 5 หนว่ยงาน  

ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา (สำานักงาน ก.ค.ศ.) และสำานักงาน 

เลขาธิการคุรุสภา ร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนใน 

พื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา มี 

ผลการเรียนดี และมีอุดมการณ์ในความเป็นครู ได้เรียนต่อในระดับ 

อดุมศกึษาในคณะครศุาสตร ์ หรอืศกึษาศาสตร ์ สาขาวชิาทีเ่ปน็ความ 

ต้องการครูของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล คือ สาขาประถมศึกษา และ 

สาขาปฐมวัย จนจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และเมื่อสำาเร็จการ 

ศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นครูในโรงเรียนท้องถิ่นของตนเอง ซึ่ง 

จะเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนพื้นท่ีห่างไกล 

ด้วยทกัษะของครรูุน่ใหม่ ทีเ่ปน็ทัง้คร ู นกัพฒันาชมุชน และเปน็ผูน้ำา 

การเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่

กสศ. มเีปา้หมายการผลิตและพัฒนาครรูกั(ษ)์ถิน่ จำานวน 5 รุน่  

รุ่นละ 300 คน รวมท้ังสิ้น 1,500 คน ทั้งน้ีในกระบวนการผลิตและ 

พัฒนาครูดังกล่าว ยังสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบัน 

อดุมศกึษา (คณะครุศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร)์ โรงเรียน และชมุชน 

ในพ้ืนทีห่า่งไกล และแนวคดินีจ้ะนำาไปสูก่ารปรบัเปลีย่นระบบการผลติ 

และพัฒนาครูให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนในแต่ละ 

พื้นที่ ตามความต้องการโดยรวมของประเทศได้อย่างยั่งยืน

• สร้างโอกาสทางการศึกษาสำาหรับเยาวชนยากจนหรือด้อย 

โอกาสใหเ้ขา้ถงึการศกึษาระดบัอดุมศกึษารวม 2 รุน่ จำานวน 627 คน  

ในสถาบนัผลติและพฒันาครู 15 แหง่จากทัว่ประเทศ เพือ่ส่งเสรมิและ 

พัฒนาให้เป็นครูรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและได้บรรจุเป็นครูในโรงเรียน 

พื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเอง

• ค้นหา คัดเลือก และเตรียมความพร้อมนักศึกษาผู้รับทุน  

รุ่นที่ 3 จำานวน 240 คน เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าเรียนตาม 

หลกัสตูร และเขา้ใจบรบิทชมุชนของโรงเรยีนปลายทางพืน้ทีห่า่งไกล 

ที่ต้องกลับไปบรรจุเป็นครูหลังจบการศึกษา

แนวคิดโครงการ 
ปี 2564

ผลการด�าเนินงานโครงการ 
ปี 2564
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• เกิดต้นแบบสถาบันการผลิตและพัฒนาครู

รุ่นใหม่ในแต่ละภูมิภาคท่ัวประเทศ โดยสถาบันผลิต 

และพัฒนาครู  15 แห่งจากท่ัวประเทศ ได้ปรับ 

แนวคดิและกระบวนการผลติและพัฒนาครูใหต้รงตาม 

ความต้องการของบริบทพ้ืนที่ร่วมกับโรงเรียนและ

ชุมชน รวมท้ังเกิดเครือข่ายการทำางานร่วมกันกับ 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการผลิตและพัฒนาครู ซึ่ง 

นำาไปสูก่ารพัฒนาสถาบนัต้นแบบการผลติและพฒันา 

ครูในแต่ละภูมิภาค 

•  พัฒนาโรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลที่ เป็น 

โรงเรียนปลายทางของนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ซึ่ง 

เป็นองค์ประกอบสำาคัญของการผลิตและพัฒนาครู 

รุน่ใหม ่ ดว้ยการนำามาตรการพฒันาคณุภาพโรงเรยีน 

ท้ังระบบมาประยุกต์ให้สอดคลอ้งกบับรบิทต่าง ๆ ของ 

โรงเรียน โดยมีผู้เชี่ยวชาญและสถาบันผลิตและ 

พัฒนาครู ในโครงการร่วมเรียนรู้ เพื่อนำาไปวาง 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาครู และ 

การพัฒนาโรงเรียนในพื้นท่ีห่างไกลตามเป้าหมาย 

ประมาณ 600 แหง่ ใหม้รีะบบการบรหิารจดัการและ 

วิชาการที่เข้มแข็งได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งช่วย 

สนับสนุนเตรียมความพร้อมสำาหรับการฝึกประสบ- 

การณว์ชิาชพีครแูละการปฏบิตังิานจริงของครรูุน่ใหม ่

ร่วมกับสถาบันผลิตและพัฒนาครู เมื่อสำาเร็จการ 

ศึกษาตามแนวทางที่กำาหนด อันประกอบด้วย

(1) ผู้บริหารให้ความสำาคัญในบทบาทและ 

หน้าที่เพื่อหนุนเสริมและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อ 

การพัฒนาโรงเรียน

(2) ครูเปิดห้องเรียนเพื่อให้เพื่อนครูสังเกต 

การสอน มีการสร้างส่ือการสอน และมีเทคนิค 

การสอนใหม ่ๆ   

(3) นกัเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีน มคีวาม 

ภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าของตน มีโอกาสได้รับ 

การดูแลและพัฒนาตามศักยภาพ

(4) โรงเรียนมีเป้าหมายและแผนการพัฒนา 

ที่ชัดเจน มีการสร้างวัฒนธรรมในการทำางานที่เอื้อ 

ต่อการเรียนรู้ การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาครู  

และมีเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อการ 

พัฒนา 

(5) ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ 

พัฒนาโรงเรียน และสนับสนุนกิจการของโรงเรียน 

มากขึ้น

ข้อมูลและผลส�าเร็จของโครงการ
https://www.eef.or.th/KruRakThin/
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ตัวอย่างการให้โอกาส
ทางการศึกษา

นางสาวจุฑารัตน์ กิ่งนอก (ชมพู่)
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ
นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1

นางสาววันดาลักษณ์ รุ่งเรือง (หลิง)
นักศึกษาคณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1

ครูรัก(ษ์)ถิ่นได้ให้โอกาสกับเด็กคนหน่ึง 
ทีก่ารเรียนต่อมหาวทิยาลยัน้ันไกลจนเกิน 
ฝัน ดว้ยการลงไปคน้หานักเรียนด้วยความ 
ยากล�าบาก เพ่ือให้เด็กที่อยากเป็นครู ได้ 
เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะความเป็นครู  
ควบคูไ่ปกบัการฝึกฝนความสามารถในการ 
พัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเอง เพราะ 
ครูบ้านนอกอย่างหนูจะไม่ท�าหน้าที่เพียง 
สอนหนังสืออย่างเดียว แต่จะต้องดูแล 
คนในชุมชนบ้านเกดิของเราด้วย

ส่วนมากคนอื่นเขาอยากไปเป็นครูอยู่ใน 
เมืองที่พัฒนาแล้ว แต่ส�าหรับเราคิดว่า 
ถ้าได้กลับมาที่บ้านเราจะท�าประโยชน์ได้ 
มากกว่า เพราะยังมีอีกหลายอย่างใน 
หมู่บ้านเรา ที่เราอยากพัฒนาให้ดีขึ้น การ 
ที่เราเป็นคนในพ้ืนที่ ยิ่งท�าให้เรารู้ปัญหา 
รู้บริบทในชุมชน สามารถแก้ปัญหาได้เร็ว  
ถ้าเป็นคนอื่นเขาต้องมาศึกษาปัญหาก่อน
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เสียงสะท้อน
จากภาคีเครือข่าย

ครูรัก(ษ์)ถิ่น ”จุดสานฝันสร้างครูรุ่นใหม่ให้ชุมชน”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถาบันผลิตและพัฒนา 

ครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นอย่างต่อเน่ืองเป็นปีที่สาม นับต้ังแต่ 

ปี พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดี 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึ่งในสถาบันการ 

ขับเคลื่อนโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน กล่าวว่า คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเชี่ยวชาญในการทำางานแบบ 

บรูณาการมุ่งขบัเคลือ่นการจดัการศกึษาบรบิทเชิงพืน้ทีข่องจังหวดั 

เชียงใหม่ เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยมีกระบวนการเข้าถึง 

ชุมชน ด้วยความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และชุมชน 

ในท้องถิ่น ทุกภาคส่วนจึงเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการค้นหา  

คัดกรอง และคัดเลือกนักศึกษาเข้าสู่โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น นับ 

เป็นจุดเริ่มต้นสำาคัญของกระบวนการผลิตครูในระบบปิด ที่จะ 

ทำาให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะมีคุณสมบัติตามท่ี 

กำาหนด และสามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีความเหมาะสมในการ 

ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนและชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกล 

หรือบนพื้นที่สูงได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ในอีกสี่ปีข้างหน้าหลังเรียนจบ นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น 

จะกลับไปบรรจุเป็นครูในโรงเรียนปลายทางพื้นที่ห่างไกลรวม 26  

โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ลำาปาง  

เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์  

และตาก 

นางสาววชิญา ผิวค�า 
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

จากสถานการณ์โควิด-19 
การค้นหาเด็กในปีน้ี  จึง 
มีความพิเศษตรงที่ เปิด 
รับสมัครและสัมภาษณ์ 
ออนไลน์โดยคณะกรรมการ 
จากสถาบัน เพ่ือคัดกรอง 
คณุสมบัตเิบ้ืองต้น จากน้ัน 
จึงเป็นการสัมภาษณ์ ที่มี 
ทั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ า ก 
สถาบัน ชุมชน โรงเรียน 
ปลายทาง ศึกษานิเทศก์ 
จั ง ห วั ด   โ ด ย คั ด ก ร อ ง 
ให้ได้สองเท่าของจ�านวน 
นักเรียนที่จะรับ และในรอบ 
สามจึงลงพ้ืนที่ไปคัดกรอง  
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โรงเรียนพัฒนาตนเอง:
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง 

ด้วยสถ�นก�รณ์ด้�นคุณภ�พโรงเรียนใน 
ประเทศไทยยังมีคงคว�มต่�งกันระหว่�งโรงเรียน 
ชนบทกับโรงเรียนในเมืองถึง 2 ปีการศึกษา และ 

ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  แสดงให้เห็นถึงความ 

เหลื่อมลำ้าทางการศึกษาซึ่งไม่ใช่เพียงมิติของโอกาส 

การเขา้ถงึการศกึษาเทา่นัน้ แตยั่งรวมไปถงึคณุภาพ 

การศึกษาอีกด้วย 

ปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนของครูและ 

การประเมินผลการเรียนรู้ยังไม่สามารถสะท้อนถึง 

ผลลัพธ์การเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้ 

ชดัเจน และสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด-19  

ทำาให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ปกติ จึงเกิด 

ภาวะการเรียนรู้ถดถอย (learning loss) ส่งผลให้ 

การเรียนรู้และทักษะทางสังคมของเด็กและเยาวชน 

ตกตำ่าลง กลายเป็นวิกฤตที่ซำ้าซ้อน 

แนวคิด  “โรงเรียนพัฒนาตนเอง”  เป็นการ 

ทำางานกับครูเพื่อลดความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา 

ในโรงเรียนขนาดกลางที่มีเด็กด้อยโอกาสหนาแน่น  

โดยเปน็การพัฒนาคณุภาพทัง้ระบบโรงเรียน (whole  

school approach)  ด้วยมาตรการกระตุ้นการ 

บริหารจัดการโรงเรียนและจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน  

มุ่งหวังให้เกิดความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี และ 

สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ 

เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงระบบ ทั้ง 

การขยายผลในระดับโรงเรยีนและหนว่ยงานตน้สังกดั

ดำาเนินงานเป็นปีที่ 3 โดยในปี 2564 มุ่งเน้นที่การเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ หนุนเสริมให้กลุ่ม 

เป้าหมายเกิดพลัง (empower) ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เพ่ือเตรียมขยายผลและส่งต่อ 

ต้นแบบของโรงเรียนพัฒนาตนเองทั้งระบบไปสู่ระดับนโยบาย 

สถานะโครงการ: 

ความสอดคลอ้ง  
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที่ 4 การสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม

แผนแม่บท  
ด้านที่ 17 ความเสมอภาค 
และหลักประกันทางสังคม

แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 
(3) การปฏิรูปเพือ่ลดความ 
เหลื่อมล�้าทางการศึกษา

เป้าหมายด�าเนินงาน
พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการ  
การพฒันาคุณภาพครู และการเรียน 
การสอนในช้ันเรียนที่มีคุณภาพ เพือ่ 
ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะในศตวรรษ 
ที่  21 เข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
และยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ 
นักเรียนในระยะยาว

กลุม่ผู้รับประโยชน์
ครู นักเรียน และโรงเรียนขนาดกลาง 
ที่มีเด็กด้อยโอกาสหนาแน่นในสังกัด  

สพฐ. สช. และ อปท. ตามวตัถุประสงค์ 
ของ พ.ร.บ.  กสศ.  มาตรา 5 (3), (5),  
(6)

งบประมาณ
350,000,000 บาท
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โครงการใหค้วามสำาคญักับการพฒันาคณุภาพ 

โรงเรียนทัง้ระบบ โดยคำานงึถงึบรบิทและสถานการณ์  

ทั้งการบริหารจัดการและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ในชั้นเรียน การดำาเนินงานในปี 2564 จึงมุ่งหวังให้ 

เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่จะไปสู่การขับเคล่ือนเชิง 

นโยบายในระดับต่าง ๆ จากแนวทางท่ีโรงเรียนเป็น 

หัวใจสำาคัญ ได้แก่ 1) การตั้งเป้าหมายการพัฒนา 

โรงเรียนให้คมชัด 2) การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ 

การบรหิารจดัการคณุภาพ 3) การพฒันาครแูกนนำา 

และสรา้งชมุชนการเรยีนรูเ้ชงิวชิาชพี 4) การพัฒนา 

เครอืขา่ยภายนอกโรงเรยีน 5) การพัฒนานวตักรรม 

การเรียนรู้ เชิงรุก และ  6)  ระบบดูแลช่วยเหลือ 

นกัเรียนเปน็รายบคุคล โดยมกีระบวนการดำาเนนิงาน  

2 ส่วน ดังนี ้

1)  กระบวนก�รพัฒน�คุณภ�พโรงเรียน 
ท้ังระบบ เพือ่สนับสนนุโรงเรยีนเปา้หมาย 727 แหง่  

ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและประยุกต์ใช้นวัตกรรม 

จากเครอืขา่ยรว่มพฒันาทัง้ 11 เครอืขา่ย ทำาหนา้ที ่

เป็นพี่เล้ียงได้อย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับบริบทและ 

ความต้องการของโรงเรียน 

2) กระบวนก�รวิจัย ติดต�ม ถอดบทเรียน 
เพื่อก�รสื่อส�รและขย�ยผล เพื่อหนุนเสริมการ 

ดำาเนินงานและประเมินผลร่วมกับเครือข่ายร่วม 

สนบัสนนุการดำาเนนิงาน กระตุน้ใหเ้กดิการขยายผล 

จากโรงเรียนที่มีความพร้อมสูง การวิจัยเพื่อนำาผล 

การศกึษาไปเปน็ตน้แบบของการพฒันาและขยายผล  

ยกระดับคุณภาพของการวิจัยทางการศึกษา รวมทั้ง 

การผลักดันให้เกิดการส่ือสารต่อสังคม  (policy  

advocacy) เพื่อขับเคล่ือนเชิงนโยบายและสร้างการ 

เปลี่ยนแปลง

แนวคิดโครงการ 
ปี 2564

โรงเรียน 727 แห่งเกิดการพัฒนาอย่างเป็น 

ระบบ ทำาให้นักเรียนกว่า 190,000 คน มีโอกาส 

เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสูงขึ้น และหน่วยงาน 

ต้นสังกัด ได้แก่ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) สำานกังานคณะกรรมการส่งเสรมิ 

การศึกษาเอกชน (สช.) และองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ิน (อปท.)  ให้การสนับสนุน จึงทำาให้เกิด 

แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบทั้งในระดับ 

โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด 

ทั้งนี้ โรงเรียนในโครงการจะได้รับการพัฒนา  

3 ด้าน ได้แก่

(1) ก�รจดัก�รเรยีนรูแ้ละบรหิ�รจดัก�รภ�ยใน
โรงเรยีน โดยใชร้ะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศและระบบ 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือตอบสนองต่อความ 

ต้องการของนักเรียน โดยเฉพาะกลุ่มที่เสี่ยงต่อการ 

หลุดออกจากระบบการศึกษา 

(2) ก�รบริห�รจัดก�รด้�นวิช�ก�ร มีระบบ 

พฒันาครภูายในโรงเรยีน ผา่นกระบวนการเครอืขา่ย 

การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning  

Community : PLC) เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

แนวใหม่ท่ีเหมาะสมกับแต่ละบริบท และ  มีระบบ 
ประเมินและประกันคุณภ�พอย่�งต่อเนื่อง สามารถ 

สะท้อนผลการดำาเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ทำาให้ 

ผู้บริหารและครูปรับรูปแบบการทำางานและพัฒนา 

หลักสูตรทีส่อดคล้องกบับรบิทของโรงเรียนและชมุชน 

ผลการด�าเนินงานโคงการ 
ปี 2564
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(3) ก�รยกระดับและเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ 
ในก�รพฒัน�บุคล�กรท�งก�รศกึษ� มกีารสนบัสนนุ 

ให้ผู้บริหารเป็นผู้นำาทางวิชาการและมีสมรรถนะใน 

การบรหิารจดัการโรงเรยีนแนวใหม่ ทำาใหค้รสูามารถ 

กำาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เชิงรุก  

(active learning) เพื่อการพัฒนานักเรียนได้ตาม 

ศักยภาพ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

และการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ ให้ 

นักเรียนเกิดสมรรถนะท่ีคาดหวัง จนเป็นวัฒนธรรม 

ที่ดีของโรงเรียน

การดำาเนินงานโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง 

นำามาสู่การขยายผลการสร้างต้นแบบของการพัฒนา 

โรงเรียนและครูในบริบทอื่น ๆ ดังนี้

• ก�รพัฒน�คุณภ�พครูและโรงเรียนในสังกัด 
กองบัญช�ก�รตำ�รวจตระเวนช�ยแดน (บช.ตชด.) โดย 
ใช้โรงเรยีนเป็นฐ�น จำ�นวน 70 แหง่ ผา่นกระบวนการ 

หนุนเสริมของสถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่น จำานวน 11  

สถาบัน โรงเรียนคู่พัฒนาในสังกัด สพฐ. จำานวน 67  

แห่ง ครอบคลุมพื้นที ่ 22 จังหวัด ในปี 2564 มีครูใน 

โรงเรียน ตชด. ได้รบัการพฒันาสมรรถนะทางวชิาชพีคร ู 

จำานวน 687 คน และนักเรียนในโรงเรียน ตชด. ได้รับ 

ประโยชน์จากการพัฒนาคร ู จำานวน 8,097 คน  

• ก�รพฒัน�ครท้ัูงในและนอกระบบผ�่นหลักสตูร 
พัฒน�คุณภ�พและเสริมสมรรถนะครู เพื่อสร้างเสริม 

ให้มีทักษะในศตวรรษท่ี  21 ให้แก่ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา โดยครูจะมีส่วนในการออกแบบการ 

เรียนรู้ และอำานวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ 

ผูเ้รยีน และมกีระบวนการตดิตามผลทีเ่กดิขึน้กบัผู้เรียน  

ในปี 2564 มีหลกัสตูรและจดัอบรมเชงิปฏิบตักิ�รใหแ้ก่ 
ครท่ัูวประเทศจำ�นวน 10 หลกัสูตร ทีพ่ฒันาครแูกนนำา 

และนักจัดการเรียนรู้ จำานวน 525 คน ให้สามารถ 

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้ตามเป้าหมาย

การขยายผลต้นแบบ
ของการพัฒนาโรงเรียนและครู

ถ้ าการ ศึกษาใดค รู  
ไม่เป็นผู้ก่อการ หวัง 
ยากมากที่จะท�าให้การ 
ศึกษาน้ันมีคุณภาพสูง  
หัวใจส�าคัญคืออยู่ที่  

ความเป็นผู้ก่อการ 
(agency) ในระดับ 
ปฏิ บัติ  แต่ แน่นอน 
ว่ า ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ
น โ ย บ า ย มี ค ว า ม 
ส�าคัญด้วย นโยบาย 
ที่ท�าให้เกิดขึ้นได้ คือ 
นโยบายแบบทีเ่รียกวา่  
empowerment หรือ 
ความสัมพันธ์แนวราบ

ศ. วจิารณ์ พานิช
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหาร กสศ.
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•	ก�รพัฒน�ครูเพื่อศิษย์: สร้�งก�รเรียนรู้สู่ระดับ 
เช่ือมโยงออนไลน์ โครงการนี้มีการดำาเนินงานต่อเนื่อง 

เป็นปีที่ 2 ด้วยแนวคิดสำาคัญในการสนับสนุนการพัฒนา 

ครูและโรงเรียนผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแลกเปล่ียน 

เรียนรู้ทางวิชาชีพครูในรูปแบบออนไลน์ (online plat 

form) โดยมุ่งหวังให้ (1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตา่งพ้ืนทีแ่ละตน้สงักดัมพีืน้ท่ีแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหวา่งกนั  

(2) พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active  

learning) กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และ (3) มี 

กระบวนการติดตามผลระหว่างการเรียนรู้ (formative  

assessment) ท่ีทำาให้ครูสามารถตรวจสอบผลการเรียนรู้ 

ทีเ่กดิขึน้จรงิ (evidence-based) ของผูเ้รยีนเปน็รายบคุคล 

ในปี 2564 โครงการได้สนับสนุนทำาให้เกิดชุมชน 

แห่งการเรยีนรูข้องคร ู ผา่น online platform เพือ่ยกระดบั 

ความสามารถของผู้บริหารและครูในโรงเรียนในลักษณะ 

การหนุนเสริมพลังการพัฒนา (empowerment) โดย 

เกิดการพัฒนาครูแกนนำา จำานวน 300 คน ที่สามารถ 

ขยายผลการพัฒนาให้กับเครือข่ายครูในวงกว้างได้

นักพิทักษ์ส�ยนำ้�แห่งบ�งเสร่ ก�รเรียน 
แบบบูรณ�ก�รท่ีใช้ก�รทำ�โครงง�นนวัตกรรม 
เพื่อชุมชนของโรงเรียนชุมชนบ้�นบ�งเสร่  
จังหวัดชลบุรี

ครูวรวุฒิ ขึ้นสันเทียะ โรงเรียนชุมชน 

บางเสร่ จ.ชลบุรี ใช้หลักการที่เ รียนรู้ผ่าน 

ช่องทางออนไลน์โดยให้ความสำาคัญกับการ 

ประเมินทักษะการคิดผู้เรียนต้ังแต่เริ่มต้น ซึ่ง 

ทำาใหค้รเูขา้ใจทกัษะการคิดที่โดดเด่นของผูเ้รยีน  

โดยไมจ่ดักลุม่ผูเ้รยีนวา่เกง่ ปานกลาง หรอืออ่น  

แต่ใช้การประเมินท่ีจัดกลุ่มผู้ เ รียนเป็นกลุ่ม 

ที่โดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ หรือโดดเด่น 

ด้านความคิดรวบยอด ซ่ึงจะทำาให้ผู้เรียนเกิด 

ความภาคภูมิใจและอยากแสดงทักษะเด่นของ 

TSQP Online Platform 
https://www.starfishlabz.com

ตัวอย่างต้นแบบการจัดการเรียนรูใ้นชุมชนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวชิาชีพครู

ตน การแบ่งกลุ่มโดยเฉล่ียผู้เรียนที่มีทักษะ 

ทั้งสองด้านให้สมดุลจะทำาให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดี 

ในการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้ 

โครงงานนวตักรรมเพือ่ชมุชน  ซึง่ผูเ้รยีนทกุคน 

จะไดใ้ชค้วามคดิสร้างสรรค ์ ผสานกบัความรู้เชงิ 

วทิยาศาสตรเ์พือ่สร้างชิน้งานต้นแบบทีต่อบโจทย ์

ปัญหาในชุมชนของพวกเขา หรืออนุรักษ์ให้ 

ส่ิงทีม่คีณุคา่อยูคู่ก่บัชมุชนบางเสรไ่ปอกียาวนาน
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เสียงสะท้อน
จากภาคีเครือข่าย

เร่ืองเลา่ของโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)  
เครือข่ายมหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผศ.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ คณบดีคณะครุศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็ หวัหนา้เครอืขา่ยมหาวทิยาลยัราชภฏั 

ภูเก็ต กล่าวว่า การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อ TSQP ลงสู่ 

เครอืขา่ยโรงเรยีน คอื การมคีณะทำางานดา้นการศกึษาทีเ่ขม้แขง็ 

ต้ังแต่ระดับโรงเรียนสู่ระดับจังหวัด และเครือข่ายของศูนย์  

11 เครือข่าย ครูในโรงเรียนมีกระบวนความคิดท่ีเปิดใจเรียนรู้  

แบ่งปัน และร่วมแลกเปลี่ยน 

การจัดการเรียนการสอนของครูใช้ห้องเรียนเป็นเพียงห้อง 

แลกเปลี่ยน แต่ห้องเรียนจริงของนักเรียนเกิดในชุมชน การ 

จัดการศึกษาที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเร่ิมมีภาพที่ชัดเจน จน 

ถือเป็นแนวปฏิบัติ เกิดวัฒนธรรมการสอนเพื่อสร้างศิษย์สู่โลก 

แห่งความเป็นจริง 

คณะผูบ้รหิารและศกึษานเิทศกเ์ปน็กำาลงัเสรมิหนนุทีส่ำาคญั 

อย่างมากของการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคร ู ทำาให้ครู 

มพีลงับวกในการทำางาน และเครอืขา่ยการศกึษาของจงัหวดัภเูกต็ 

มคีวามยัง่ยนืและสามารถบรูณาการโครงการอืน่ ๆ เขา้มาสนบัสนนุ 

การทำางานของ TSQP อีกด้วย

ผศ.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ 
คณบดีคณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต
่

แนวทางการท�างานของ 
คณะท�างาน ร่วมกับเพ่ือน 
โรงเรียน 25 โรงเรียนท่ีมี 
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้น�า  
เป็นภาพของการท�างานทีม่ ี
เ พ่ือนคอยเดินเคียงข้าง 
และเข้าใจซ่ึงกันและกัน  
ช่วยเหลือสนับสนุนและ 
คอยปลอบใจกัน โดยการ 
เ รี ย น รู้ เ พ่ื อ พั ฒ นา ข อ ง 
พวกเรามเีป้าหมายเดยีวกนั 
คือ นักเรียนของพวกเรา 
มีความสุขกับการเรียน ได้ 
ใช้ความรู้และทักษะในชีวิต 
จริง
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กสศ. มสีว่นสำาคญัในการสนบัสนนุการคดัเลือก 

ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (รางวัลนานาชาติ)  

ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการคัดเลือก 

ทั้ง 77 จังหวัด เพื่อให้ได้ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง 

ชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา 

ในป ี 2564 มคีรผููม้คุีณสมบตัทิี่ไดร้บัการเสนอ 

ชื่อเพื่อรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี   

จำานวน  176 คน โดยได้รับพระราชทานรางวัล 

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช- 

กุมารี จำานวน 1 คน และได้รับรางวัลจากมูลนิธิ 

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี อีกจำานวน 175 คน  

ซึ่งทุกคนล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และ 

พร้อมเป็นแกนนำาในการขยายผลและต่อยอดการ 

ทำางานผา่นความรู้และความเชีย่วชาญที่ใชน้วัตกรรม 

และวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้เรียน 

ทั้งนี้ ผลลัพธ์จากการดำาเนินงานท่ีผ่านมา  

พบว่า นักเรียนและเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล  

จำานวนมากกว่า  17,000  คน ได้รับการพัฒนา 

คุณภาพชีวิต และได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตาม 

ความต้องการและเหมาะสมตามวัย จึงทำาให้เห็นได้ 

ว่า เครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็น 

อีกหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนระบบการศึกษา และ 

ช่วยสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาของประเทศ

ก�รพัฒน�ศักยภ�พเด็กและเย�วชนด้อยโอก�สผ่�นเครือข่�ยครูร�งวัลสมเด็จเจ้�ฟ้�มห�จักรี ปี 2564
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งานวจิัยและ
นวตักรรม 
ด้านการศึกษา
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งานวจิัยและนวตักรรมด้านการศึกษา

ก�รสร�้งคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ� 
ให้เกิดข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงเป็นภ�รกิจ 
สำ�คัญของ  กสศ.  นั้น ไม่อ�จเกิดข้ึนได้โดย 
ปร�ศจ�กเหตปัุจจัยเริม่ตน้จ�กข้อมลู คว�มรู ้ 
นวัตกรรม และวิธีก�รทำ�ง�นใหม่  ๆ การ 

ศึกษาวิจัย ค้นคว้าแนวทาง และพัฒนา 

องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการนำา 

องคค์วามรูท้ี่ได้ไปใชใ้นการลดความเหลือ่มลำา้ 

ทางการศึกษา จึงเป็นหนึ่งในภารกิจสำาคัญ 

ของ  กสศ.  โดยเฉพาะการวางบทบาทเป็น 

หน่วยจัดกระบวนการร่วมวิจัย พัฒนาและ 

ทดลองร่วมกับพันธมิตรและเครือข่ายท้ังใน 

และต่างประเทศ เพ่ือสร้างความมีส่วนร่วม 

ในการปฏิรูปการศึกษาท้ังระดับหน่วยงาน  

ชุมชนและระดับชาต ิ

ดำาเนินงานเป็นปีที่ 3 โดยนำาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมที่พัฒนาและสร้างต้นแบบ 

ไปทดลองนำาร่อง เตรียมขยายผล ตลอดจนการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบติดตาม ประเมินผล และ 

นำาผลมาพัฒนาการดำาเนินงาน

สถานะโครงการ: 

ความสอดคล้อง  
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านที ่ 4 การสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม
แผนแม่บท  
ด้านที่ 17 ความเสมอภาค 
และหลักประกันทางสังคม
แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา 
(3) การปฏิรูปเพือ่ลดความเหลื่อมล�้า 
ทางการศึกษา

เป้าหมายด�าเนินงาน
พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อลดความ 
เหลื่อมล�้าทางการศึกษาที่สามารถน�าไปใช้งาน 
จริงในโครงการและกิจกรรมของ กสศ. และ 
ภารกิจของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ตาม 
วตัถุประสงคข์อง พ.ร.บ. กสศ. มาตรา 5 (6), (7)

กลุม่ผู้รับประโยชน์
ภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม 
ของ  กสศ. และผู้ รับประโยชน์ตามมาตรา 5  
(1) (2) (3) (4) และ (5)

งบประมาณ
287,000,000 บาท
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• พัฒนาให้มีองค์ความรู้  ข้อมูลสารสนเทศ  

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เหมาะสมเพียงพอ 

สำาหรับการผลักดันภารกิจร่วมกันระหว่าง กสศ.  

และภาคีเครือข่าย 

• สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้วย 

กระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทัง้ในระดบัพืน้ที ่ ระดบัชาต ิ และระหวา่งประเทศ  

โดย  กสศ.  ปรับบทบาทไปเป็นผู้ประเมินและ 

ติดตามผลการดำาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและ 

เจตนารมณ์ของนโยบายที่ยั่งยืน

• มุ่งเน้นนวัตกรรมแบบมัธยัสถ์ (frugal inno- 

vation) หรอืลงทนุนอ้ยเกดิผลกระทบมาก และ 

ให้ความสำาคัญกับคุณค่าของนวัตกรรมนั้น  ๆ  

ที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาและความต้องการ 

ที่เฉพาะเจาะจง

• นำาองค์ความรู้ ผลการวิจัยเชิงประจักษ์ และ 

นวัตกรรม  ไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติ งาน  

ทดลองนำาร่อง  และขยายผลในพื้นที่ จริ ง 

ครอบคลุมท่ัวประเทศ ตลอดจนบูรณาการ 

การทำางานและการจัดทำาขอ้เสนอเชงินโยบายกบั 

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ในระดบัพืน้ที ่ ทอ้งถิน่  

และระดับชาติ เพื่อโน้มนำาให้สังคมและรัฐบาล 

มีความเช่ือมั่นและยอมรับข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ของ กสศ.

แนวคิดโครงการ 
ปี 2564
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1. สร้�งผลง�นวิจัยและนวัตกรรม รวม 33  
ชิ้นง�น จำาแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก ่

(1) นวัตกรรมระบบเทคโนโลยีและข้อมูล 
ส�รสนเทศเพื่อคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ�  9  
ช้ินง�น เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาค 

ทางการศกึษา (Information System for Equitable  

Education : iSEE) ระบบฐานข้อมูลบัญชีรายจ่าย 

ด้านการศึกษาระดับจังหวัด ระบบฐานข้อมูลบัญชี 

รายจ่ายระดับประเทศ ระบบฐานข้อมูลสถานะ 

ความเหลื่อมลำ้าและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์แบบ 

กลุ่มตัวอย่างซำ้า (longitudinal sample) ในประเทศ 

ไทย มาตรฐานขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาที่มี 

คุณภาพของโรงเรียน  (Fundamental School  

Quality Level: FSQL) 

(2)  ก�รวิจัยและประเมินผล  13 ช้ินง�น  
ประกอบด้วย 

(2.1) ง�นวิจัยเชิงประเมินผลโครงก�รของ  
กสศ. เชน่ การวจิยัระบบการดแูลชว่ยเหลอืเดก็และ 

เยาวชนดอ้ยโอกาสทีป่ญัหามคีวามซำา้ซอ้น การวจิยั 

เพ่ือเพ่ิมความมุ่งมั่นของนักเรียนยากจนพิเศษและ 

ติดตามเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์มาตรการเงินอุดหนุน 

อย่างมีเงื่อนไข ฯลฯ 

(2.2) ง�นวจิยัก�รประเมนิผลระดบัองคก์รและ 
นโยบ�ย เช่น ระบบการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม 

สำาหรับโครงการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  

การประเมินผลการดำาเนินงานของกองทุนเพื่อความ 

เสมอภาคทางการศกึษา ตามกรอบการประเมนิของ 

องค์การมหาชน 

(2.3) ง�นวิจัยเพื่อจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ย  
เช่น การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อความ 

เสมอภาคทางการศึกษา (innovative finance) ที่ 

เหมาะสมกับประเทศไทย การพัฒนาและยกระดับ 

คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศไทย 

ดว้ยหลักสูตรและกระบวนการไฮสโคป (High Scope)  

เพ่ือสนบัสนนุการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

กับกลุ่มเด็กปฐมวัยด้อยโอกาส ฯลฯ

(3) ก�รพัฒน�เครือข่�ยก�รใช้ประโยชน์จ�ก 
นวัตกรรมและก�รจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ย 11  
ช้ินง�น เช่น การศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อ 

การคดักรองสายตา สำาหรับนกัเรียนระดบัชัน้ประถม 

ศกึษา งานวิจัยผลกระทบจากสถานการณ์ โควดิ-19  

กับกลุ่มเป้าหมายของ กสศ. และการใช้งานวิจัยและ 

นวัตกรรมเพื่อลดภาวะการเรียนรู้ถดถอย (learning  

loss)

2. นำ�ผลง�นวิจัยและนวัตกรรม ระบบข้อมูล 
ส�รสนเทศ  เครื่องมือ  นวัตกรรม  และระบบ 
เทคโนโลยที�งก�รเงนิและก�รศกึษ�ท่ีพฒัน�ข้ึนจ�ก 
ก�รวิจัยของ  กสศ. ไปใช้สนับสนุนและส่งเสริมก�ร 
จัดสรรงบประม�ณ และม�ตรก�รลดคว�มเหลือ่มลำ�้ 
ท�งก�รศึกษ� เพื่อให้มาตรการและการจัดสรร 

งบประมาณมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ ป้องกัน 

การทจุรติและการรัว่ไหล รวมทัง้ส่งเสรมิกระบวนการ 

บูรณาการและการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน 

ภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน ทั้งในระดับพื้นที่และ 

ระดบัชาตซิึง่เปน็ประโยชนแ์กก่ลุ่มผู้รับประโยชนข์อง  

กสศ. ทั่วประเทศ ได้แก ่

• นั ก เ รี ยนขาดแคลนทุนทรัพ ย์มากกว่ า  

1,600,000 คน 

• เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษามากกว่า  

100,000 คน 

• ครูมากกว่า 300,000 คน 

3. นำ�องค์คว�มรู้และนวัตกรรมท่ีเป็นผลผลิต 
ท่ีไดจ้�กก�รวิจัยและก�รทดลองนำ�รอ่งในพืน้ท่ีเฉพ�ะ  
ในปีงบประม�ณ 2562 - 2563 ม�ขย�ยผล ในระดับ 

องค์กร ท้องถิ่น และจังหวัด เพื่อประโยชน์ในการ 

สรา้งความเสมอภาคทางการศกึษาในพ้ืนทีท่กุจงัหวดั  

ผลการด�าเนินงานโครงการ 
ปี 2564
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แกก่ลุม่ผูร้บัประโยชนข์อง กสศ. ในด้านต่าง ๆ ไดแ้ก ่

• การป้องกันและแก้ไขการหลุดออกจากระบบ 

การศกึษา 3 ชว่งวัย (ก่อนวัยเรียน การศกึษา 

ภาคบังคับ และมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

• การแกไ้ขปญัหาความเหลือ่มลำา้ทางการศกึษา 

ในโรง เรี ยนขนาดเล็ก ในพื้ นที่ ห่ างไกล 

ทุรกันดาร (small protected schools) 

• การนำาเครื่องมือส่งเสริมและประเมินความคิด 

สร้างสรรค์ ในชั้นเรียนไปใช้กับกลุ่มผู้ รับ 

ประโยชน ์กสศ. 

• การจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายแก่หน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา 

ตามนโยบายรัฐ

4. เกิดเครือข่�ยวิจัยและนวัตกรรม พัฒนา 

องคค์วามรู ้ เทคโนโลยสีารสนเทศ และนวตักรรมกับ 

สถาบันวิชาการและสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงกลไก 

อื่น ๆ อาทิ สมัชชาการศึกษา วิสาหกิจเพ่ือสังคม  

และองค์กรระหว่างประเทศด้านการศึกษาและการ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ รวมมากกว่า 500 องค์กร

5. เกิดต้นแบบก�รทำ�ง�นร่วมกันท่ีหล�กหล�ย  
อาทิ งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ประจำาปีเพื่อขับเคลื่อนสังคม งาน Hackathon เพื่อ 

สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา การสนับสนุน 

ใหเ้กดิการพฒันาเครือ่งมือและมาตรการในการสรา้ง 

ความเสมอภาคทางการศึกษา ตลอดจนนำาไปใช้ 

ประโยชน์จริงแก่กลุ่มผู้รับประโยชน์และหน่วยงาน 

ภาคี กสศ. ทั่วประเทศต่อไป

http://research.eef.or.th/researchs/

ตัวอย่างงานวจิัยที่น�าไปสู่
ข้อเสนอเชิงนโยบาย

•	 แนวท�งก�รจัดทำ�งบประม�ณในลักษณะ 
บรูณ�ก�รด�้นก�รศกึษ�เพือ่คว�มเสมอภ�คท�งก�ร 
ศึกษ� (equity-based budgeting for education)

กสศ.  ร่วมกับสำานักงานศูนย์วิจัยและให้ 

คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำา 

บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาต ิ (ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2551 - 2561) เพือ่เปน็ฐานขอ้มลูสนบัสนนุการ 

วิเคราะห์และประเมินผลการลงทุนด้านการศึกษา 

ของประเทศ พบว่า ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  

ประเทศไทยลงทุนด้านการศึกษามากถึง 816,463  

ล้านบาท หรือร้อยละ 5.04 ของผลผลิตมวลรวม 

ประชาชาติ (Gross Domestic Product : GDP)  

โดยเป็นการลงทุนจากภาครัฐเป็นหลัก 618,427  

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.7 ต่อรายจ่ายด้าน 

การศกึษารวม ซึง่งบประมาณดา้นการศกึษาระหวา่ง 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2559 มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 

อย่างต่อเนื่อง แต่ลดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เป็นต้นมา 

อย่างไรก็ตาม แผนงานด้านการศึกษายัง 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดกว่าร้อยละ 20  

และเมื่อเทียบการลงทุนด้านการศึกษาของไทยกับ 

ต่างประเทศยังพบว่า อยู่ ในระดับเทียบเคียงกับ 

ค่าเฉล่ียของการลงทุนด้านการศึกษาของโลก แต่ 

ปญัหาดา้นความเหล่ือมลำา้ทางการศกึษายงัคงปรากฏ  

ทั้งในมิติของโอกาสการเข้าถึงและคุณภาพทางการ 

ศึกษาในทุกช่วงวัย
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ผลการศึกษาแนวทางการจัดทำางบประมาณใน 

ลักษณะบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อความเสมอภาคทาง 

การศึกษา (equity-based budgeting for education)  

พบว่า แม้ว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 

จดัการศกึษาตัง้แตร่ะดบัอนบุาลจนจบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

(เรียนฟรี 15 ปี) ท่ีจัดสรรเป็นรายหัวให้เด็กทุกคนเท่ากัน  

แต่เมื่อติดตามผลการจัดสรรงบประมาณไปถึงปลายทาง 

ในพ้ืนท่ีแลว้ พบวา่ นกัเรยีนแต่ละคนจะได้รบังบประมาณ 

รวมเฉลี่ยต่อคนไม่เท่ากัน ซ่ึงเกิดจากหลายปัจจัย เช่น  

จำานวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็กหรือ 

พื้นที่ห่างไกลทุรกันดารที่มีครูไปสอนไม่ครบชั้น ทำาให้ 

งบประมาณที่จัดสรรลงไปให้แก่นักเรียนและโรงเรียน 

เหลา่นีอ้ยู่ในระดบัทีต่ำา่กวา่โรงเรยีนขนาดกลาง-ใหญ่ และ 

ตำา่กวา่ค่าเฉลีย่ของประเทศ สรุปประเด็นขอ้คน้พบท่ีสำาคัญ  

ดังนี ้

• โรงเรียนประถมศึกษามีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 58,476 บาท  

ต่อคนต่อปี โรงเรียนมัธยมศึกษามีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย  

48,591 บาท ต่อคนต่อปี และโรงเรียนขยายโอกาส 

มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 58,436 บาท ต่อคนต่อป ี

• ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อนักเรียนของโรงเรียนมีแนวโน้ม 

ลดลงเมื่อโรงเรียนมีขนาดใหญ่ขึ้น ซ่ึงเป็นผลมาจาก 

ความประหยัดต่อขนาด (economy of scale) 

• คา่ใชจ้า่ยตอ่หวัเฉลีย่แตกตา่งกนัตามทีต่ัง้ของโรงเรยีน  

โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสที่ต้ัง 

อยู่ในเขตเทศบาล มีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงกว่าโรงเรียน 

ท่ีอยู่นอกเขตเทศบาล ในขณะที่โรงเรียนมัธยมศึกษา 

นอกเขตเทศบาลมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อนักเรียนสูงกว่า 

โรงเรยีนในเขตเทศบาล สำาหรบัโรงเรยีนประถมศกึษา 

สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ทุรกันดาร พบว่าโรงเรียนขนาด 

เล็กมีค่าใช้จ่ายสูงที่สุด

• ขอ้เสนอแนวทางการจดัสรรเงนิอดุหนนุรายหวัสำาหรับ 

โรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร เสนอให้มีสูตรจัดสรร 

เพ่ิมเติม 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่ การอดุหนนุเพิม่เตมิ 

ตามสภาพภูมิประเทศ และการอุดหนุนเพิ่มเติมตาม 

ขนาดของสถานศกึษา เพือ่ทดแทนอตัราการอดุหนนุ 

แบบเดิมที่ให้ในอัตราเดียวกันแม้ว่าจำานวนนักเรียน 

จะต่างกัน 

สู ต ร ก า ร จั ด ส ร ร 
งบประมาณปั จจุ บั น  
ไ ม่ ไ ด้ ท� า ใ ห้ คุ ณ ภ า พ 
ใกล้ เคียงกัน แต่กลับ 
ถ่างขึ้น ท�าให้โรงเรียน 
ขนาดเล็ก  โดยเฉพาะ 
ที่ ค ว บ ร ว ม ไ ม่ ไ ด้   
เสียเปรียบ ไม่สามารถ 
จัดการศึกษาได้อย่างมี 
คุณภาพ ทั้งที่โรงเรียน 
ขนาดเล็กต้องดูแลเด็ก 
กลุ่มเปราะบางมากกว่า  
มีปัญหาในหลายมิติกว่า  
แต่ งบประมาณไม่ ได้  
ปรับตามปัญหา ท�าให้ 
คุณภาพการศึกษาของ 
โรงเรียนขนาดเล็กแย่ลง 
เร่ือย ๆ 
 

รศ. ชัยยุทธ ปัญญสวสัดิ์สุทธ์ิ 
อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
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• การอุดหนุนเพิ่มเติมตามสภาพภูมิประเทศควร 

นำามาทดแทนการอดุหนนุโรงเรยีนในพืน้ทีพ่เิศษ 

ตามประกาศของกระทรวงการคลัง ซึ่งมิได้ 

จำาแนกตามสภาพภูมปิระเทศ และควรพิจารณา 

ทบทวนการอุดหนุนจากส่วนกลางในพื้นที่ 3  

จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อลดความทับซ้อนของ 

การช่วยเหลือ

งานวิจัยนี้จึงมีข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหาความ 

เหลื่อมลำ้าในมิติการศึกษาได้อย่างย่ังยืน โดยภาครัฐ 

ควรให้ความสำาคัญกับการปฏิรูปกระบวนการจัดสรร 

งบประมาณเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  

(equity-based budgeting) โดยใชห้ลกัการนำาข้อมลู 

ความจำาเป็นของผู้เรียนและสถานศึกษา รวมทั้ง 

บริบทแต่ละพ้ืนที่มาคำานวณในสูตรการจัดสรร 

งบประมาณด้วย สิ่งนี้จะช่วยให้ระบบการศึกษาไทย 

บรรลุเป้าหมายทั้งด้านความเสมอภาคและประสิทธิ- 

ภาพไปพร้อมกันได้ (equity & efficiency gain)  

เพราะผู้เรียนและโรงเรียนจะได้รับการจัดสรรทรัพยากร 

ที่สอดคล้องกับความจำาเป็นเพื่อลดความเหลื่อมลำ้า 

ทางการศึกษา และรัฐจะประหยัดงบประมาณจาก 

รายจ่ายที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการอีกด้วย 

ผลการศึกษาแนวทางการจัดทำางบประมาณ 

ในลักษณะบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อความ 

เสมอภาคทางการศึกษาข้างต้น สำานักงานบริหาร 

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) สังกัดสำานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ.) ได้ 

ประสานงานกบั กสศ. เพือ่ขอนำาไปทดลองใช้ในพ้ืนที ่

นวตักรรมการศกึษา โดยจะเริม่ดำาเนนิการทดลองใช ้

ในป ี 2565

http://research.eef.or.th/nea/

ตัวอย่างงานวจิัย
ประเมินผล

•	 ก�รวิจัยเพื่อเพิ่มคว�มมุ่งมั่นของนักเรียน 
ย�กจนพเิศษและตดิต�มประเมนิผลสมัฤทธิม์�ตรก�ร 
เงินอุดหนุนอย่�งมีเงื่อนไข

การจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขแก่ 

นักเรียนยากจนพิเศษท่ัวประเทศ นับเป็นนโยบาย 

เชิงมาตรการ (intervention) ที่มีความสำาคัญและ 

ลดความเหลือ่มลำา้ทางการศกึษาของกลุม่เดก็วยัเรยีน 

ในประเทศไทย 

จากการศึกษาวิจัยพบว่า เงื่อนไขที่กำาหนดให้ 

นักเรียนที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนต้องเข้าเรียน 

ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ  80 ของเวลาเรียน มีบทบาท 

อย่างยิง่ในการกระตุน้ใหนั้กเรยีนยากจนพเิศษไมห่ลดุ 

จากระบบการศึกษา ส่งผลลัพธ์เชิงบวกต่อนักเรียน 

กลุ่มดังกล่าว เช่น การมีโอกาสได้เรียนในระดับที่ 

สูงขึ้น การมีผลการเรียนและมีสุขภาพท่ีดีขึ้น ซึ่ง 

คาดว่าจะส่งผลไปถึงการประกอบอาชีพและด้าน 

การเงินของนักเรียนกลุ่มนี้ทั้งในระยะกลางและ 

ระยะยาวต่อไป

แม้ว่าเงินอุดหนุนที่  กสศ.  สนับสนุนให้แก่ 

นักเรียนยากจนพิเศษเมื่อเทียบกับจำานวนวันเรียน 

และภาวะค่าครองชีพในปัจจุบันถือว่าเป็นเงินจำานวน 

ไม่สูงนัก แต่อาจส่งผลต่อการเพิ่มหรือลดความ 

มุ่งมั่นของนักเรียนยากจนพิเศษได้ เช่น ความเชื่อ 

ส่วนบุคคลด้านผลตอบแทนจากการศึกษา ความ 

มุง่มัน่ทางการศกึษาและการประกอบอาชพี มมุมอง 

และพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนชีวิตใน 

อนาคต     

เม่ือนำาความคิดเชิงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 

มาวิเคราะห์กับนักเรียนยากจนพิเศษของ กสศ. เพื่อ 

วิเคราะห์ปัจจัยที่สะท้อนต่อความมุ่งมั่นของนักเรียน 

ยากจนพิเศษ พบประเด็นสำาคัญดังนี้

• นอกจากความเหลื่อมลำ้าทางรายได้แล้ว ยังมี 
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ตัวอย่างงานวจิัย
เชิงพัฒนา

http://research.eef.or.th/ 
research/poor-student/

•	ก�รวิจัยและสนับสนุนก�รประเมินสมรรถนะ 
นักเรียนต�มม�ตรฐ�นส�กลเพ่ือก�รพัฒน�สถ�น 
ศึกษ� (PISA for Schools)

 ในปี 2564 กสศ. ร่วมกับองค์การเพ่ือความ 

ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ดำาเนิน 

โครงการวิจัยและสนับสนุนประเมินสมรรถนะ 

นักเรียนตามมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาสถาน 

ศึกษา หรือ PISA for Schools ซึ่งใช้กรอบการ 

ประเมินรูปแบบเดียวกบัการประเมนิสมรรถนะผูเ้รยีน 

ตามมาตรฐานสากล หรือ PISA (Programme for  

International Student Assessment : PISA) ที่  

OECD ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องทุก 3 ปี 

PISA for Schools เป็นการนำาเครื่องมือการ 

ประเมิน PISA มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 

ใหส้ามารถรายงานผลไดใ้นระดบัสถานศกึษา (school  

report) ที่จะแสดงให้เห็นถึงระดับสมรรถนะของ 

นักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้สถานศึกษาสามารถใช้ 

ประโยชน์จากข้อมูลรายงานการประเมินไปพัฒนา 

การบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียน 

การสอน รวมทั้งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้เกิด 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (peer learning) กับโรงเรียน 

อื่น ๆ ที่เข้าร่วมการประเมิน ทั้งในประเทศไทยและ 

ความเหลื่อมลำ้าเชิงทัศนคติและพฤติกรรมด้วย 

ครอบครวัทีม่พีืน้ฐานต่างกนั หรอืมรีะดบัรายได ้

ต่างกัน มีมุมมองอนาคตทางการศึกษาและ 

อนาคตการประกอบอาชพีทีแ่ตกตา่งกนั ซึง่ล้วน 

เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสัมฤทธิผลทางการศึกษา 

• อาชพีทีนั่กเรียนปรารถนาแตกต่างจากกลุ่มอาชีพ 

ท่ีผู้ปกครองมุง่หวงัไว ้ โดยผูป้กครองจำานวนมาก 

ไม่สามารถให้ความเห็นได้ว่ามีความปรารถนา 

ดา้นอาชพีของลกูอย่างไร และเชือ่ว่ารายไดจ้าก 

การเรยีนจบในระดบัปรญิญาตรจีำากดัอยูท่ีร่ายได ้

ขั้นตำ่าที่รัฐกำาหนดเท่านั้น ซ่ึงเป็นการมองเห็น 

อาชีพแบบเดิมในตลาดแรงงาน แตกต่างกับ 

นักเรียนที่มีการมองกลุ่มอาชีพใหม่ ๆ อย่างไร 

กต็าม ยังมนัีกเรยีนบางสว่นทีร่ะบไุดเ้พียงอาชพี 

กว้าง ๆ เท่านั้น 

• ความแตกต่างระหว่างความมุ่งม่ันในการประกอบ 

อาชีพ พบว่า มีความแตกต่างในกลุ่มรายได้ 

และกลุ่มความสามารถ เช่น นักเรียนในกลุ่ม 

เรียนเก่งหรือมาจากครอบครัวฐานะดี เชื่อว่า 

ปัจจัยท่ีทำาให้ประสบความสำาเร็จด้านการเรียน 

เป็นปัจจัยภายใน ได้แก่ การใช้เวลาทบทวน 

บทเรียน มากกว่าปัจจัยภายนอก ได้แก่ การ 

ได้รบัทนุการศกึษา ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า ความเช่ือ 

ด้านความสำาเร็จนั้น มีการแทรกของมิติด้าน 

ความเหล่ือมลำ้า ดังนั้นการสนับสนุนข้อมูลและ 

ความเชื่อที่ถูกต้องให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง  

เชน่ การสรา้งเสริมหลกัการทางความคดิ กรอบ 

ความคิดแบบเติบโต (growth mindset) จะเป็น 

แรงขับเคลื่อนจากภายในท่ีสำาคัญ ควบคู่กับ 

การให้ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจ การแนะแนวทาง 

การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
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นานาชาติ ที่เผชิญสภาพปัญหาคล้าย ๆ กัน หรือมี 

บริบททางเศรษฐฐานะใกล้เคียงกัน ซึ่งจะช่วยให้ 

โรงเรียนสามารถกำาหนดมาตรการและแนวทางที่ 

เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกบับรบิทของโรงเรยีนได ้

รายละเอียดแสดงในแผนภาพที่ 11 

PISA for Schools ประเมินสมรรถนะของ 

ผู้เรียน อายุ  15 ปี จำานวน  2,459  คน ใน  66  

โรงเรียนท่ัวประเทศช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดย 

ใช้แบบประเมิน PISA-based Test for Schools :  

PBTS เพ่ือวัดสมรรถนะและสำารวจข้อมูลของนักเรียน  

2 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 เป็นการประเมินสมรรถนะความ 

ฉลาดรู้ (literacy) ใน 3 ด้าน ได้แก่ ความฉลาดรู้ 

ด้านการอ่าน (reading literacy) ความฉลาดรู้ด้าน 

คณิตศาสตร์ (mathematics literacy) และความ 

ฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (scientific literacy)

ส่วนที่ 2 เป็นการสำารวจข้อมูลของนักเรียน  

(student background survey) ซึ่งจะสำารวจข้อมูล 

เกี่ยวกับระดับเศรษฐฐานะและชีวิตความเป็นอยู่ของ 

นกัเรยีน และมมุมองของนกัเรยีนทีม่ต่ีอตนเอง เชน่  

แรงจูงใจและความใฝ่ฝัน ความคาดหวังต่อตนเอง  

ไปจนถึงมุมมองต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เช่น  

การกล่ันแกล้ง (bullying) หรือวิธีการจัดการเรียน 

การสอนของคร ู รวมทัง้การสำารวจทกัษะทางอารมณ ์

และสังคม (socio-emotional skills) จำานวน 5 ดา้น  

ได้แก่ การจัดการอารมณ์ (emotional regulation)  

การมีส่วนร่วมกับผู้อื่น (engaging with others)  

การทำางานร่วมกัน (collaboration) สมรรถนะ 

ในการทำางาน  (task performance) และการ 

เปิดกว้างทางความคิด (open-mindedness)

นอกจากนี้ กสศ. ได้ส่งข้อมูลของเด็กนักเรียน 

ทุนเสมอภาคในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้  

OECD วเิคราะหเ์พิม่เตมิ ประกอบดว้ยเพศ สถานะ 

ความยากจน เดือนเกิดและปีเกิด และรายละเอียด 

ของสถานศกึษา (สงักดัของสถานศกึษา จงัหวดัทีต่ัง้ 

ของสถานศึกษา และลักษณะที่ตั้งของสถานศึกษา)  

รวมทั้งได้บูรณาการร่วมกับสถานศึกษาที่เข้าร่วม 

โครงการพฒันาครแูละโรงเรยีนเพือ่ยกระดบัคณุภาพ 

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP) ของ กสศ. อีกด้วย 

ผลการประเมินพบข้อสังเกตที่น่าสนใจ ดังนี ้

• เด็กนักเรียนยากจนพิเศษมีผลการประเมิน 

สมรรถนะทั้ง  3 ด้าน  (คณิตศาสตร์ วิทยา- 

แผนภาพที ่ 11
การเปรียบเทียบกรอบแนวคิดระหวา่ง PISA และ PISA for Schools
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ศาสตร์ และการอ่าน) น้อยกว่าผลการประเมิน 

สมรรถนะ ของนักเรยีนไทย ป ี 2018 อยา่งมนียัสำาคัญ

• ผลการประเมินสมรรถนะด้านการอ่านของนักเรียน 

ยากจนพิเศษ ที่เรียนในเขตเมือง พบว่า ดีกว่า 

นักเรียนยากจนพิเศษ ที่เรียนในเขตชนบท ส่วน 

สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พบว่า  

ไม่แตกต่างกัน 

• เม่ือเปรียบเทยีบนกัเรยีนยากจนพเิศษกบักลุม่ตวัอยา่ง 

ท่ีไดรั้บการประเมนิ PISA - based Test for Schools 

(PBTS) พบว่า กลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษเข้าถึง 

การเรียนออนไลน์รวมถึงเอกสารประกอบการเรียน  

ไดน้้อยกว่า ซ่ึงทำาให้การร่วมกิจกรรมกบัทางโรงเรยีน 

น้อยลงไปด้วย และการช่วยเหลือด้านการเรียนจาก 

ครอบครัวของนกัเรยีนยากจนพเิศษทีเ่กีย่วข้องกบัการ 

เรยีน นอ้ยกว่ากลุม่ตัวอย่างท่ีได้รับการประเมนิเชน่กนั

นายไกรยส ภัทราวาท 
รองผู้จัดการ กสศ.8

การเข้าร่วมโครงการ  
PISA for Schools  
จะท�าให้วงการศึกษา 
ไทยสามารถยกระดับ 
ตัวเองได้รวดเร็ว และ 
ยังเป็นปัจจัยที่จะช่วย 
แก้ไขปัญหาส�าคัญที่ 

ก� าลังเผชิญหน้าอยู่  
ในขณะน้ี  อย่างเช่น  
ปัญหาการเรียนรู้ของ 
กลุ่มเปราะบาง หรือ 
ค ว า ม ไ ม่ เ ส ม อ ภ า ค 
ทางการศึกษา

8 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการ กสศ. ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

https://research.eef.or.th/research/
pisa-for-schools/
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ตัวอย่างนวตักรรม
เพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา

•	 ระบบส�รสนเทศเพื่อคว�มเสมอภ�คท�ง 
ก�รศึกษ� (Information System for Equitable  
Education : iSEE)

iSEE เป็นระบบสารสนเทศ  เพื่อแสดง 

สถานการณ์ความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษาของ 

กลุ่มเป้าหมายตามภารกิจของ  กสศ.ครอบคลุม 

กลุ่มเป้าหมายจำานวนกว่า 4 ล้านคน ในทุกพื้นที่ 

ทั่วประเทศ โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง 

มหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 

มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวง 

สาธารณสุข และกระทรวงการคลัง

iSEE เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบูรณาการ 

ข้อมูลและมาตรการลดความเหลื่อมลำ้าได้อย่าง 

ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง iSEE จะทำาหน้าท่ี 

รายงานข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data)  

ภายใต้โครงการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 

อย่างมีเ ง่ือนไขที่  กสศ.  ดำาเนินงานร่วมกับภาคี 

เครือข่ายต้นสังกัดสถานศึกษา ได้แก่ สำานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรม 

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กองบัญชาการ 

ตำารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด) ไดด้ำาเนนิงานมา 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย 

• ข้อมูลของเด็กและเย�วชนผู้ข�ดแคลนทุนทรัพย์ 
และด้อยโอกาส  มากกว่า  4  ล้านคน  โดย 

เชื่อมโยงเลขประจำาตัวประชาชน 13 หลักของ 

เดก็และครอบครวักบัฐานขอ้มลูขนาดใหญข่องรฐั  

ประกอบดว้ย รายได้ผูป้กครอง สถานะครวัเรอืน  

ข้อมูลด้านสุขภาพเด็ก  สภาพปัญหาและ 

พฤติกรรมเสี่ยงของเด็ก ความต้องการด้านการ 

เรียนและความชว่ยเหลอื อตัราการมาเรยีนและ 

ผลการเรียนของเด็ก 

• ข้อมูลสถ�นศึกษ� จะมีก�รนำ�เสนอข้อมูล 
ในระดบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษาและระดบัสถานศกึษา  

ข้อมูลทรัพยากรโรงเรียน ข้อมูลระดับตำาบล  

อำาเภอ และจังหวัดที่มีกลุ่มผู้รับประโยชน์
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กสศ.  ไ ด้ พัฒนาและออกแบบให้  iSEE  

สามารถนำาเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายและ 

สอดคลอ้งกบัการใชง้านจริง เพ่ือให้ผูก้ำาหนดนโยบาย  

“มองเห็น” (iSEE) สถานการณ์ความเหลื่อมลำ้าได้ 

ชัดเจนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ตลอดจนเป็นเครื่องมือ 

ให้กับภาคีต่าง  ๆ เช่น สื่อมวลชน สถานศึกษา  

ใช้งานได้ตรงตามความต้องการและภารกิจ โดยยึด 

แนวคิด user-centered data visualization tools  

ในการออกแบบข้อมูล ซ่ึงจะนำาผู้รับสารเป็นศูนย์กลาง 

และยอ่ยขอ้มลูตามความตอ้งการของการนำาขอ้มลูไป 

ใช้ได้จริง ผ่าน 5 เป้าหมายหลัก ได้แก่

1) ระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลใน 

หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง

2) Virtual Live และนำาเสนอข้อมูลให้เป็น  

user-centered design เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน 

และการนำาข้อมูลไปใช้ ในการแก้ปัญหาความ 

เหลื่อมลำ้าในสังคมได้อย่างง่าย

3)  ปฏิรูปกระบวนการทำางานเพื่อนำาไปสู่ 

การปฏิรูปความเหล่ือมลำ้าทางการศึกษาอย่างเป็น 

รูปธรรม

4) ขับเคลื่อนทรัพยากรและสร้างเครือข่าย 

ในสังคมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

5)  สนับสนุนผู้ที่ต้องการเป็นนักวิจัย  ผู้ 

ประกอบการทางสังคม และสื่อมวลชน ให้มีพลัง 

ในการขับเคลื่อนวาระทางสังคมด้วยข้อมูลที่ทันสมัย  

เพื่อร่วมกันลดความเหล่ือมลำ้าทางการศึกษาได้ทุกที่  

ทุกเวลา ตัวอย่างข้อมูลตามแผนภาพที่ 12

https://isee.eef.or.th/

แผนภาพที ่ 12
ตัวอย่างการแสดงผลข้อมูลในระบบ iSEE
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เพราะเราคือเครือข่าย 
ALL FOR EDUCATION

ส่ือสารบนฐานองค์ความรู้ - สร้างวาระร่วมกันในสังคม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กสศ. ใช้ข้อมูลงานวิจัยและความรู้ทางวิชาการ ส่ือสารขับเคลื่อน 

ประเด็นการลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาร่วมกับภาคีหลายภาคส่วนจนกลายเป็นวาระทางสังคม  
ดังน้ี

1.  กสศ.  เป็นหน่วยง�นแรกท่ีเปิดประเด็น 
ปร�กฏก�รณ์  ‘Covid Slide’ คว�มรู้ถดถอยจ�ก 
สถ�นก�รณ์โควิด-19 เนื่องจากการปิดเรียนที่ 

ยาวนาน และการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์  

ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องด้านพัฒนาการเรียนรู้ 

ของเด็กและเยาวชน นำามาสู่ความร่วมมือระหว่าง  

กสศ. องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กระทรวง 

ศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสาคร มูลนิธิโรงเรียน 

สตารฟ์ชิคนัทรโีฮม และสถาบนัวจิยัเพือ่การประเมิน 

และออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการนำาร่องฟ้ืนฟูความรู้ถดถอย  

“สมุทรสาครโมเดล”  ที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน 

วัยเรียนทุกคนได้รับความช่วยเหลือในการเรียนเพื่อ 

ชดเชยการเรียนรู้ที่สูญเสียไปในช่วงการปิดเรียน  

2. ร�ยง�นสถ�นก�รณ์คว�มเหลื่อมลำ้�ท�ง 
ก�รศึกษ� เป็นหนึง่ในดชันดี�้นก�รศกึษ� เศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศท่ีได้รับคว�มเช่ือมั่นจ�ก 
ภ�คส่วนต่�งๆ นำ�ข้อมูลไปขย�ยผล ขับเคลื่อนเชิง 
นโยบ�ย กสศ. นำาเสนอข้อมูลสถานการณ์เด็กหลุด 

จากระบบการศึกษาในช่วงชั้นรอยต่อสู่สาธารณะ  

พร้อมกับการทำางานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวง 

ศึกษาธิการ และหน่วยงานภาคีในคณะกรรมการ 

บรหิาร กสศ. เพ่ือผลกัดนันโยบายลดความเหลือ่มลำา้ 

ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

โดยทำางานร่วมกับครู ผู้ปกครอง และกลไกอาสา- 

สมัครชุมชน ที่ ได้รับการเตรียมความพร้อมให้ 

สามารถสนบัสนนุเพือ่แกไ้ขปญัหาความรูถ้ดถอยของ 

นักเรียน นอกจากนี้ ยังได้ดำาเนินการในเครือข่าย 

โรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเองทั่วประเทศอีกด้วย 

ด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการจนนำาไปสู่ความ 

ก้าวหน้าในการขับเคล่ือนเชิงนโยบายในปี 2565  

ที่รัฐบาลโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก- 

รัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายเด็กหลุดระบบการ 

ศึกษาต้องเป็นศูนย์  และเป็นครั้ งแรกของ  14  

หนว่ยงานทีร่ว่มลงนามความรว่มมอืโครงการสง่เสรมิ 

โอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการ 

ศึกษา  “พาน้องกลับมาเรียน” และให้ความสำาคัญ 

กับการป้องกันหลุดออกนอกระบบการศึกษาซำ้า
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กสศ. คว้� 7 ร�งวัลสำ�คัญจ�กเวที ADMAN  
AWARD 2021 โดยสม�คมโฆษณ�แหง่ประเทศไทย

กสศ.ได้รับรางวัลในฐานะองค์กรนอกวงการ 

โฆษณาที่ใช้ความคดิสรา้งสรรคเ์พือ่สร้างการเปล่ียน- 

แปลงสังคม โดยแคมเปญ “วิชาชีวิต” ได้รับรางวัล  

6 รางวัล รวมถึงรางวัล Best of Show สุดยอด 

ผลงานสร้างสรรค์ ท่ี ดี ท่ีสุดในปี  2021 สำาหรับ 

แคมเปญ  “Meet Your Monster”  ได้รับรางวัล  

Creative for sharing Awards รายละเอียดแต่ละ 

แคมเปญ ดังนี้

“วิช�ชีวิต” (https://vichacheewit.com)  
เป็นเว็บไซต์ท่ีชวนผู้คนมาสำารวจตัวเองด้วยการตอบ 

คำาถามเพียงไม่กี่ข้อภายในระยะเวลา 7 นาที ผ่าน 

การจำาลองการเดนิทางกลบั “บา้น” สถานทีแ่หง่ความ 

ทรงจำาที่ดีและไม่ดี เมื่อเล่นเสร็จแล้วจะสามารถแชร์ 

การตกตะกอนบทเรียนชีวิตของตัวเองและอ่าน 

บทเรียนชีวิตของคนอื่นได้ด้วย

กสศ.  สร้างสรรค์เ ว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อให้ 

นกัเรยีนทนุของ กสศ. ที่ไมม่ัน่ใจในตวัเอง ไดท้บทวน 

ความหมายของชีวิตและมองเห็นคุณค่าในตัวเอง  

กล้าตัดสินใจเรื่องอนาคต และได้รู้ว่าประสบการณ์ 

ของตัวเองอาจมีคุณค่ากับคนอื่นได้เช่นกัน

ทั้งนี้เว็บไซต์ “วิชาชีวิต” ยังเปิดให้บุคคลทั่วไป 

ได้เข้ามาใช้งาน ปัจจุบันมีผู้เข้าใช้มากกว่า 3 ล้าน 

ครั้ง จาก 52 ประเทศ นับรวมเวลาผู้ใช้งานมากถึง  

22 ลา้นนาท ี และตดิอนัดบั 1 เทรนดท์วติเตอร์แบบ 

ออร์แกนิกส์ภายในไม่ถึง 24 ชั่วโมง

“Meet Your Monster” (https://meetyour 
monster.paperform.co) เป็นเครื่องมือตรวจเช็ก 

ความเครยีดในชว่งสถานการณ์โควดิ-19 เดก็ ๆ จะได ้

ถ่ายทอดปัญหาการเรียนออนไลน์ ปัญหาความ 

เครยีดจากการเรยีน ผลกระทบจากโควดิ และความ 

ตอ้งการเร่งดว่นของตน เพือ่ใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา ปัจจุบันมีนักเรียนอายุตั้งแต่  

13 ปีขึ้นไป เข้าใช้งานมากกว่า 4 แสนคน 

ทุกประสบการณ์คือการเรียนรู้ 

ที่ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน 

https://vichacheewit.com/
https://meetyourmonster.
paperform.co
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4. เครือข่�ยวิช�ก�รน�น�ช�ติ กสศ. ร่วมกับมูลนิธิรางวัล 

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กระทรวงศึกษาธิการ องค์การยูเนสโก  

กรุงเทพฯ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย สำานักงานเลขาธิการ 

รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) และ 

องค์การ Save the Children จัดประชุมวิชาการระดับภูมิภาค 

เพ่ือครูและความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษา 

ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ เมือ่วนัที ่ 30 ตลุาคม 2564 เพือ่ 

แลกเปลี่ยนสถานการณ์ภาพรวมของความเสมอภาคทางการศึกษา  

และแบ่งปันประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความเสมอภาค 

ทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน และติมอร์เลสเต

ผลการประชมุสะท้อนให้เห็นว่า ความเสมอภาคทางการศกึษา 

เป็นประเด็นสำาคัญที่ประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์เลสเต ต้อง 

เร่งดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2573 โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำาให้การเข้าถึงการศึกษา 

และการเรยีนรูท่ี้มคีณุภาพกลายเปน็ความทา้ทายทีท่กุภาคสว่นตอ้ง 

ร่วมมือกัน

ทั้งนี้ ในปี 2564 กสศ. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนารูปแบบ 

การจัดการเรียนรู้เพื่อลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการ 

เรียนรู้ให้กับผู้เรียนในจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ  

ประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการนำาร่องตอบสนองต่อสถานการณ์การ 

แพร่ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย 

นายชิเงรุ อาโอยาก ิ
ผู้อ�านวยการ

องค์การยูเนสโก
กรุงเทพฯ

ประเทศไทยถือว่าเป็น 
ผู้น�าและเป็นตัวอย่าง 
ของโลกในการส่งเสริม 
ความเสมอภาคทาง 
การศึกษาแก่ปวงชน 
รวมถงึเดก็และเยาวชน 
ที่ด้อยโอกาส ซ่ึง กสศ. 
ไ ด้ บ ร ร ลุ ถึ ง ภ า ร กิ จ 
อันท้าทายน้ีด้วยการ 
แสดงบทบาทส�าคัญ 
ใ น ก า ร ท� า ง า น เ พ่ื อ 
บรรลุเป้าหมาย SDG 4 
ภ า ย ใ ต้ อุ ด ม ก า ร ณ์   
‘ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ 
ไ ม่ เ พี ย ง แ ต่ เ ฉ พ า ะ 
ประเทศไทย แตร่วมถงึ 
ระดบัภมูภิาคและระดับ 
นานาชาติ
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ปีแห่งการร่วมมือ
ในป ี 2564 กสศ. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้ริเริ่มเครือข่าย ALL FOR EDUCATION หรือปวงชน 

เพ่ือการศึกษา ซึ่งเป็นการรวมพลังขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยประกาศ 

เจตนารมณ์ ระดมทุกสรรพกำาลังเพื่อร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ยกระดับการทำางานจากการ 

เยียวยาหรือการชว่ยเหลอืระยะสัน้สูก่ารแลกเปล่ียนความรูค้วามเชีย่วชาญและประสบการณม์ุง่พฒันาใหเ้กดิการ 

จัดการเชิงระบบ และสร้างการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่ยั่งยืน 

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

สำานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำานักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน 
(บช.ตชด.)

สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย ์ (พม.)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

กรมสุขภาพจิต

กรมการแพทย์

กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มูลนิธิพุทธรักษา 

มูลนิธิธนินท ์ เทว ี เจียรวนนท์

มูลนิธิยุวพัฒน์

มูลนิธิก้าวคนละก้าว

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

มูลนิธิไทยพีบีเอส

มูลนิธิเอสซีจี

มูลนิธิเสริมกล้า

บริษัท เคพีเอ็มจ ี ประเทศไทย

บริษัท เอสโซ ่ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำากัด

บริษัท มิตซูบิช ิ มอเตอร์ส  
(ประเทศไทย) จำากัด

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์ กรุ๊ป จำากัด 
(มหาชน)

กลุ่มธุรกิจ TCP 

บริษัท ยัม เรสเทอรองตส ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
(ประเทศไทย) จำากัด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)  

เครือข่าย ALL FOR EDUCATION หรือปวงชนเพือ่การศึกษา 

ทัง้นี ้ นางสาวตรนีชุ เทยีนทอง รฐัมนตรวีา่การกระทรวง- 

ศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ 

กระทรวงศกึษาธกิาร และนางกนกวรรณ วลิาวลัย ์ รฐัมนตรชีว่ย 

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกันสละเงินเดือนจำานวน  

3 เดือน สมทบผ่านแคมเปญ “ALL FOR EDUCATION ร่วม 

สร้างโอกาสทางการศึกษา” เพื่อช่วยเหลือเด็กเยาวชนผู้ด้อย 

โอกาสในโรงเรียนพักนอนพื้นที่ยากลำาบากที่สุดในประเทศไทย  

เด็กพิการในศูนย์การศึกษา กศน. และเด็กกำาพร้าที่สูญเสีย 

ผู้ปกครองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้ได้ 

ศึกษาต่อไปในระบบการศึกษา จำานวนรวมกว่า 1,100 คน
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นางสาวตรีนุช เทียนทอง  
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ

ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาเป็นปัญหา 
ขนาดใหญ่ และการแก้ปัญหาที่อาศัยกลไก 
ภาครัฐแต่เพียงล�าพัง ย่อมไม่สามารถ 
จัดการให้หมดไปได้  ต้องอาศัยความ 
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ด้วยแนวคิด 
‘ปวงชนเพ่ือการศึกษา’ หรือ ALL FOR  
EDUCATION เพ่ือสร้างหลักประกันโอกาส 
ทางการศึกษาให้แกเ่ดก็ยากจนดอ้ยโอกาส  
เราไม่สามารถทิ้งเด็กคนไหนไว้ข้างหลังได้ 
อีกแล้ว น่ีคือเวลาของการปฏิรูปเพ่ือสร้าง 
ความเสมอภาคทางการศึกษา

สพฐ. ยนืยนัทีจ่ะให้ความร่วมมอืกับ กสศ. 
และทุกภาคส่วนในการดูแลช่วยเหลือ 
เด็กยากจนเหล่าน้ีให้มีคุณภาพชีวิตที่ 

ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความ 
เท่าเทียมในสังคม เพ่ือให้พวกเขาเติบโต 
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นต่อไป

วา่ที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา 
รองเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ส่ิงที่ เราจะได้เห็นคือการเกิดกลไกและ 
มาตรการระดับประเทศ ที่จะท�าให้เด็กและ 
เยาวชนไดรั้บการดแูล ซ่ึงทรัพยากรมนุษย ์
เป็นส่ิงที่ส�าคัญที่สุดที่เราสามารถใช้ใน 
การพัฒนาประเทศในระยาวอย่างยั่งยืน

นายภากร ปีตธวชัชัย
กรรมการและเลขานุการ

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลังจากได้ท� างานกับ  กสศ.  ก็ รู้ สึกมี  
ความหวงัข้ึนมา... กสศ. มรีะบบการจดัการ 
ข้อมูลที่เยี่ยมยอด และสามารถใช้ข้อมูลไป 
วิเคราะห์ต่อยอด รวมถึงการวางกลยุทธ์ 
เ พ่ือจัดสรรล�าดับการลงแรงอย่างมี  
ประสิทธิภาพ ทางเรามั่นใจและตั้งใจที่จะ 
เป็นพันธมิตรกับ กสศ. และทุกท่านในระยะ 
ยาวต่อไป

นางสาวแคทลียา ธีระโกเมน
รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายงานย่อยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต ์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
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ในปี  2564 ประชาชนและหน่วยงานภาค 

เอกชนมากกว่า  10,000  คน 200 องค์กร ได้ 

บรจิาคเงนิแก่ กสศ.เปน็จำานวนรวมกวา่ 47 ล้านบาท  

เพ่ิมขึน้เปน็เทา่ตวัจากป ี 2563 (แผนภาพที ่ 12) และ 

ยงัสนบัสนนุทรพัยากรอืน่ ๆ ทัง้บคุลากร องคค์วามรู ้ 

และความเชีย่วชาญ เพือ่รเิริม่กจิกรรมหรอืโครงการ 

เกี่ยวกับการลดความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา 

จากความร่วมมือดังกล่าว สามารถช่วยเหลือ 

เดก็เยาวชนทีป่ระสบภาวะวกิฤตทางการศึกษาในช่วง 

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีผ่านมา จำานวนกว่า  

33,000 คน เงินบริจาคทั้งหมดของ  กสศ.  ส่งถึง 

กลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาในขั้นวิกฤต โดยไม่มี 

การหักค่าบริหารจัดการ

แผนภาพที ่ 12 
เงนิบริจาคของ กสศ. ปี 2562 - 2564

2562

2.6

24.07

49.07

2563 2564

ความก้าวหน้าอีกประการสำาคัญ คือ กรม 

สรรพากรได้ขยายเวลาลดหย่อนทางภาษีให้แก่ 

บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่บริจาคให้กับ  กสศ.  

ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์  (E-Donation)  

เป็นจำานวน 2 เท่าของเงินบริจาค ออกไปจนถึง 

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จากเดิมที่ส้ินสุดไปแล้ว 

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพ่ือจูงใจให้ประชาชน 

บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และ 

ด้อยโอกาส และลดความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษา 

นายเอกนิต ิ นิติทัณฑ์ประภาศ 
อธิบดีกรมสรรพากร

อยากเชิญชวนให้คน 
ที่ มี ศักยภาพในการ 
บ ริ จ า ค  ทั้ ง บุ ค ค ล 
ธรรมดาและนิติบุคคล 
หันมาบริจาคเงนิให้กบั  
กสศ.  เพราะนอกจาก 
จะ ได้ สิท ธิลดหย่อน 
ภาษีแลว้ ยงัมส่ีวนร่วม 
ย ก ร ะ ดั บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
ประเทศไทยไปด้วยกัน 
อีกด้วย

(หน่วย: ล้านบาท)

ปี
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ส่วนที่ส่วนที ่ 44
ก้าว-ต่อ-ไปก้าว-ต่อ-ไป
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คณะกรรมการบริหาร  กสศ. ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงกลยุทธ์การดำาเนินงานเพื่อให้ 

สอดคลอ้งกับสภาวะการศึกษาของประเทศไทยทีเ่ปล่ียนแปลงไป จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควดิ-19  

ท่ีทำาให้ปัญหาความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษาขยายใหญ่ขึ้นและคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง 

ในอีกสามปีข้างหน้า โดยจากการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานช่วงสามปีแรกของ กสศ. (ปี 2561 - 2564)  

และภาพความเชื่อมโยงในระบบการศึกษาไทยซึ่งมีหน่วยงานเกี่ยวข้องจำานวนมาก นำามาสู่การกำาหนด 

กลยุทธ์การดำาเนินงานของ กสศ. ในระยะสามปีที่สอง (ปี 2565 - 2567) ที่คำานึงถึงการใช้ทรัพยากรอันจำากัด 

ให้เกิดผลกระทบสูง มุ่งเน้นบทบาทเป็น “ผู้เหนี่ยวนำ�คว�มร่วมมือ” และ “ตัวเร่งก�รเปล่ียนแปลง” รวมทั้ง 

ทำางานในลักษณะ “ค�นงัด” เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แก้ไขปัญหาความเหลื่อมลำ้าเชิงระบบ (systems   

change)  ได้อย่างแท้จริง 

เป้าหมายชัดเจนเพ่ือเน้นผลการเปลี่ยนแปลง

กสศ.  จะใช้กลยุทธ์ที่มุ่งยกระดับการทำางาน 

โดยกำาหนดเป้าหมาย “ผลง�นท่ีมีศักยภ�พท่ีสำ�เร็จ 
ได้จริง” ให้ความสำาคัญยิ่งกับกลุ่มเด็กและเยาวชน 

ทั้งในและนอกระบบการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่ม 

ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจขาดแคลนที่สุด 

รอ้ยละ 15 ของประเทศ ผลกระทบสำาคัญทีค่าดหวงั 

ได้แก่ ก�รเข้�ถึงก�รศึกษ� (learning  access)  
และ ผลลพัธก์�รเรยีนรู ้ (learning  outcome) สำาหรบั 

กลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียน และโอกาส  ก�ร 
ศึกษ�ท�งเลือก (alternative education) เพื่อเป็น 

ทางเลือกสำาหรับกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชน 

ที่ กสศ. คาดหมายว่ากลยุทธ์สามปีข้างหน้าดังกล่าว 

จะสามารถก่อให้เกิดก�รเปล่ียนแปลงเชิงระบบ  

(system change) ทั้งระดับนโยบายการศึกษาของ 

ประเทศไปจนถึงระบบงาน (working  model) ระดับ 

หน่วยงาน เช่น โรงเรียน สถานศึกษา องค์กร 

ชุมชนท้องถ่ิน และอาจรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง 

ของหน่วยครอบครัว  โดยกำาหนดจุดเน้นเ พ่ือ 

ขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 5 ด้าน ดังนี้

(1)  สือ่สารคณุคา่ของการสรา้งความเสมอภาค 

และลดความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษาเพื่อหลอมรวม 

พลังภาคีเครือข่ายทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (sharing  the  

same  mindset)

(2)  ใช้ข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อชี้นำาไปสู่การ 

เปลีย่นแปลงนโยบายในทกุระดบั (data  &  evidence  

as  driver  of  change) ในบทบาท “ผู้นำาทางความคิด”  

ทีด่ำาเนนิงานผา่นการวจิยั บม่เพาะ จนเกดิความรูท้ี ่

ชัดเจนแล้วนำาไปสู่ขั้นตอนการเรียนรู้และขยายผลได้  

เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมไปสู่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

(3)   ทำางานร่วมกับภาคีเพื่อผลักดันให้เกิด 

ความเปล่ียนแปลงเชิงปฏิรูป (mobilizing  partners)   

โดยใช้กรอบการทำางานแบบมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 

และหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการใช้ระบบเครือข่าย 

ในการสรา้งนวตักรรมและขยายผลโครงการทีป่ระสบ 

ผลสำาเร็จ

(4)  กระตุ้นการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด 

ประสิทธิภาพในการสร้างความเสมอภาค (leveraging  

resources)   ด้วยการนำาระบบฐานข้อมูลของเด็ก 

และเยาวชนกลุ่มเปา้หมายรายบคุคลทัว่ประเทศ และ 

องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในการ “ชี้เป้า” เพื่อให้ 

การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่เป็นไปอย่าง  “ตรงจุด”  และ 

มีประสิทธิภาพ 

(5)  เน้นการวิจัยเชิงประจักษ์และประเมินผล 

เพื่อการพัฒนาโครงการและกลั่นกรององค์ความรู้ 

(programming  excellence  &  developmental  

evaluation) รวมทั้งมุ่งพัฒนาระบบการประเมินผล  

โครงการต่าง ๆ ว่าสามารถส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ 

กลุ่มเป้าหมายและสังคม รวมทั้งสามารถนำาไป 

ขยายผลตอ่ไดม้ากนอ้ยเพยีงใด เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่จะ 

สามารถสร้างข้อเสนอนโยบายปฏิรูปที่มีคุณภาพสูง 

ต่อประเทศ 
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ทั้งนี้ สิ่งสำาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ 

ของ กสศ. ตามจุดเน้น 5 ด้านข้างต้นคือ ต้อง 

อาศัยกระบวนการพัฒนาและปรับเปลี่ยนระบบ 

งานจากการทำางานแยกส่วนเป็นบูรณาการ 

การทำางานเป็นองค์รวม  เปรียบเสมือน 

เกลียวเชือกที่สอดประสานงานวิจัย นวัตกรรม  

และองค์ความรู้ ผสานกับการทดลองขยายผล 

สู่ต้นแบบ ตลอดจนการสื่อสารเพื่อให้เกิดการ 

เปล่ียนแปลงและบรรลุเป้าหมายร่วมกันในทุก 

แผนงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาสมรรถนะ 

บุคลากรและการดำาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  

เพื่อดำารงความเชื่อมั่นศรัทธา อันเป็นหัวใจ 

สำาคัญที่สุดของการทำางานร่วมกับทุกภาคส่วน

ความร่วมมือคือปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลำ้าและสร้าง 

ความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นกระบวนการ 

นโยบายสาธารณะ (participatory  policy  process)   

ท่ีจำาเป็นต้องระดมความร่วมมือจากหน่วยงานหลัก 

ที่ดำาเนินภารกิจและมีทรัพยากรเพียงพอต่อการ 

ขับเคลื่อนเชิงระบบ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ  

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 

มั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

กองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน สำานักงาน 

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตลอดจนหน่วยนโยบาย 

และหน่วยปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม และในการดำาเนินงานร่วมกัน 

อยา่งมปีระสิทธิภาพ ตอ้งพิจารณาถงึการวางบทบาท 

ที่เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของปัญหา 

และศักยภาพของแต่ละหน่วยงานประกอบด้วย 

กสศ .  เชื่ อมั่ น เป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า  กลยุท ธ์  

การดำาเนนิงานในระยะสามปทีีส่อง (ป ี 2565 - 2567)  

ของ กสศ. ผนวกกับความร่วมมืออย่างแข็งขันจาก 

หนว่ยงานทกุภาคส่วน จะชว่ยยกระดับการขบัเคลือ่น 

ภารกิจสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาของ 

ประเทศให้บรรลุผลสำาเร็จร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

ยิ่งขึ้นต่อไป

https://www.eef.or.th/
plan-strategy/
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ส่วนที่ส่วนที ่ 5 5 

รายงานทางการเงนิรายงานทางการเงนิ
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ความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กองทุนฯ) ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  

และงบกระแสเงนิสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีี่สำาคญั 

ข้าพเจ้าเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กองทุนฯ)  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญ 

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำาหนด

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี  

ความรบัผดิชอบของข้าพเจา้ไดก้ลา่วไว้ในวรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงนิในรายงานของขา้พเจา้  

ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกองทุนฯ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินท่ีกำาหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงิน 

แผ่นดินและข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 

รายงานการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเก่ียวกับ 

การตรวจเงนิแผน่ดนิและขอ้กำาหนดจรรยาบรรณเหลา่นี ้ ขา้พเจา้เชือ่วา่หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ได้รบัเพยีงพอและเหมาะสม  

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปี แต่ไม่รวมถึงรายงาน 

การเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำาปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงาน 

ของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อรายงานการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบรายงานการเงนิคือ การอา่นและพจิารณาว่าขอ้มลูอืน่มคีวามขดัแยง้ 

ที่มีสาระสำาคัญกับรายงานการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูล 

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ ข้าพเจ้า 

ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารดำาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงนิ
ผูบ้รหิารมหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการจดัทำาและนำาเสนอรายงานการเงนิเหลา่นี้โดยถกูตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการบญัชภีาครฐั 

และนโยบายการบญัชีภาครัฐทีก่ระทรวงการคลงักำาหนด และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในท่ีผูบ้รหิารพจิารณาวา่จำาเปน็เพือ่ให ้

สามารถจัดทำารายงานการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อ 

ผิดพลาด    

ในการจดัทำารายงานการเงนิ ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกองทนุฯ ในการดำาเนนิงานตอ่เนือ่ง เปดิเผย 

เร่ืองที่เก่ียวกับการดำาเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่มี 

ข้อกำาหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกกองทุนฯ หรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงนิ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการ 

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบ 

บัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน 

ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอคณะกรรมการบริหารกองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

รายงานประจำาปี 2564116



ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ 

ถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ 

การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี ้   

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามหลกัเกณฑม์าตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงนิแผน่ดนิและมาตรฐานการสอบบญัช ี ขา้พเจา้ได ้

ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก 

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน 

การสอบบญัชทีีเ่พียงพอและเหมาะสมเพือ่เปน็เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสีย่งท่ีไมพ่บขอ้มลูท่ีขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิ 

อนัเปน็สาระสำาคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทจุริตจะสูงกว่าความเสีย่งท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เนือ่งจากการทุจรติอาจเก่ียวกับการสมรูร้ว่มคดิ  

การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซง 

การควบคุมภายใน 

• ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ 

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุนฯ

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ 

การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร  

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน 

การสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย 

อยา่งมนียัสำาคญัตอ่ความสามารถของกองทนุฯ ในการดำาเนนิงานตอ่เนือ่งหรอืไม ่ ถา้ขา้พเจา้ได้ขอ้สรปุวา่มคีวามไมแ่นน่อนท่ีมสีาระ 

สำาคัญ ขา้พเจา้ตอ้งกลา่วไว้ในรายงานของผูส้อบบัญชขีองขา้พเจา้โดยให้ขอ้สงัเกตถงึการเปดิเผยขอ้มลูในรายงานการเงนิท่ีเกีย่วขอ้ง  

หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน 

การสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจ 

เป็นเหตุให้กองทุนฯ ต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงิน 

แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำาคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้  

ประเด็นทีมี่นยัสำาคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพรอ่งทีม่นียัสำาคญัในระบบการควบคมุภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่ง 

การตรวจสอบของข้าพเจ้า

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและนำาเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร

         

        (นางสาวอริสา ชุมวิสูตร)

        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที ่ 9393

   

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิต ิ จำากัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 18 กุมภาพันธ ์ 2565

รายงานประจำาปี 2564 117



หม�ยเหตุ 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน 4 860,547,333.59 574,397,934.49

ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 5          - 882,354.10

เงินลงทุนระยะสั้น 6 1,435,346,641.02 1,100,036,354.86

ดอกเบี้ยค้างรับ 4,062,692.46 4,602,031.16

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,622,217.78 947,583.85

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,301,578,884.85 1,680,866,258.46

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 7 600,000,000.00 823,512,594.80

อุปกรณ์ 8 57,131,227.26 65,838,859.03

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9 123,023,011.42 51,832,908.39

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 10 3,362,830.00 3,362,830.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 783,517,068.68 944,547,192.22

รวมสินทรัพย์ 3,085,095,953.53 2,625,413,450.68

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้ 

 

(นางสาวสุชาดา จัตุรภุชพิทักษ์)

ผู้อำานวยการ

สำานักพัฒนายุทธศาสตร์และบริหารงบประมาณ

 

(นายไกรยส ภัทราวาท)

ผู้จัดการ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่ 30 กันยายน 2564

รายงานประจำาปี 2564118



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้ 

หมายเหตุ 2564 2563

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

หนี้สิน

   หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น 11 158,789,316.35 87,383,778.46

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 693,275.74 769,775.84

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 8,638,493.69 9,288,567.34

รวมหนี้สินหมุนเวียน 168,121,085.78 97,442,121.64

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 40,125.00 67,875.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 40,125.00 67,875.00

รวมหนี้สิน 168,161,210.78 97,509,996.64

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ทุน 13 1,011,958,077.72 1,011,958,077.72

รายได้สูง (ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 1,904,944,531.16 1,515,909,021.46

องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 14 32,133.87 36,354.86

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 2,916,934,742.75 2,527,903,454.04

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 3,085,095,953.53 2,625,413,450.68

บาท

 

(นางสาวสุชาดา จัตุรภุชพิทักษ์)

ผู้อำานวยการ

สำานักพัฒนายุทธศาสตร์และบริหารงบประมาณ

 

(นายไกรยส ภัทราวาท)

ผู้จัดการ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่ 30 กันยายน 2564

รายงานประจำาปี 2564 119



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้ 

 

(นางสาวสุชาดา จัตุรภุชพิทักษ์)

ผู้อำานวยการ

สำานักพัฒนายุทธศาสตร์และบริหารงบประมาณ

 

(นายไกรยส ภัทราวาท)

ผู้จัดการ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

หมายเหตุ 2564 2563

ร�ยได้

รายได้จากงบประมาณ 15 6,084,761,000.00 5,496,129,400.00

รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 16 47,096,340.99 24,670,802.08

รายได้อื่น 17 20,852,042.22 17,985,058.20

รวมร�ยได้ 6,152,709,383.21 5,538,785,260.28

ค่�ใช้จ่�ย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 18.1 63,307,078.35 49,904,989.76

ค่าใช้จ่ายโครงการ 18.2 5,565,141,914.06 5,016,885,396.63

ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน 18.3 106,897,249.56 65,358,903.21

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 28,327,631.54 18,334,530.97

รวมค่�ใช้จ่�ย 5,763,673,873.51 5,150,483,820.57

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 389,035,509.70 388,301,439.71

บาท

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงนิ
ส�าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 30 กันยายน 2564

รายงานประจำาปี 2564120



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้ 

 

(นางสาวสุชาดา จัตุรภุชพิทักษ์)

ผู้อำานวยการ

สำานักพัฒนายุทธศาสตร์และบริหารงบประมาณ

 

(นายไกรยส ภัทราวาท)

ผู้จัดการ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

หมายเหตุ ทุนประเดิม รายได้สูง (ตํ่า)
กวา่ค่าใช้จ่าย

สะสม

องค์ประกอบอื่น
ของสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน

รวม
สินทรัพย์สุทธิ/ 

ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2562 711,958,077.72 1,127,607,581.75   - 1,839,565,659.47

ทุนประเดิมงวดที่ 2 13 300,000,000.00     -    - 300,000,000.00

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด       - 388,301,439.71    - 388,301,439.71

กำาไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน     -      - 36,354.86 36,354.86

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2563 1,011,958,077.72 1,515,909,021.46 36,354.86 2,527,903,454.04

ยอดคงเหลอื	ณ	วนัท่ี	30	กันย�ยน	2563 1,011,958,077.72 1,515,909,021.46 36,354.86 2,527,903,454.04

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด       - 389,035,509.70              - 389,035,509.70

ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน       -   - (4,220.99) (4,220.99)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2564 1,011,958,077.72 1,904,944,531.16 32,133.87 2,916,934,742.75

บาท

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส�าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 30 กันยายน 2564

รายงานประจำาปี 2564 121



2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน  

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 389,035,509.70 388,301,439.71

ปรบักระทบยอดเป็นกระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดำาเนนิงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 28,327,631.54 18,334,530.97

(กำาไร) ขาดทุนจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน (7,160.00)            -

ดอกเบี้ยรับ (15,905,637.15) (15,414,530.18)

(กำาไร) ขาดทุนจากการจำาหน่ายเงินลงทุน (4,009,854.91) (2,509,701.95)

การตัดจำาหน่ายส่วนเกิน/ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุน 1,620,828.46 4,886.20

กระแสเงินสดจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน 399,061,317.64 388,716,624.75

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 882,354.10 (13,425.84)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (674,633.93) (728,295.68)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น             - (696,960.00)

หนี้สินจากการดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น 71,696,894.97 36,245,587.10

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (76,500.10) 378,551.95

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (650,073.65) 7,330,256.10

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (27,750.00) 27,750.00

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 470,211,609.03 431,260,088.38

บาท

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
งบกระแสเงนิสด
ส�าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้ 

 

(นางสาวสุชาดา จัตุรภุชพิทักษ์)

ผู้อำานวยการ

สำานักพัฒนายุทธศาสตร์และบริหารงบประมาณ

 

(นายไกรยส ภัทราวาท)

ผู้จัดการ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

รายงานประจำาปี 2564122



2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น (4,263,422,740.81) (3,695,000,000.00)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น 4,154,009,854.91 2,597,509,701.95

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว      - (823,517,481.00)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (5,007,092.33) (47,165,720.72)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (86,094,407.55) (30,068,457.87)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 7,200.00           -

เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 16,444,975.85 12,972,222.58

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (184,062,209.93) (1,985,269,735.06)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากทุนประเดิม     - 300,000,000.00

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน     - 300,000,000.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 286,149,399.10 (1,254,009,646.68)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 574,397,934.49 1,828,407,581.17

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 860,547,333.59 574,397,934.49

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง) (987,139.20) (1,515,435.65)

เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง) 695,782.12 372,788.48

บาท

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส�าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้ 

 

(นางสาวสุชาดา จัตุรภุชพิทักษ์)

ผู้อำานวยการ

สำานักพัฒนายุทธศาสตร์และบริหารงบประมาณ

 

(นายไกรยส ภัทราวาท)

ผู้จัดการ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

รายงานประจำาปี 2564 123



1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ก�รจัดตั้งกองทุนฯ

 กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กองทุนฯ) ได้จัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ตามพระราชบัญญัติ 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยให้มีการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน  

เจา้หนา้ที ่ และลกูจ้าง และเงนิงบประมาณของกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพเฉพาะในสว่นท่ีเกีย่วขอ้งกบัสำานกังานสง่เสรมิ 

สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ตามระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพว่าด้วยการจัดตั้งสำานักงานส่งเสริม 

สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน พ.ศ. 2553 ที่มีอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นของกองทุนฯ ทั้งนี้ 

ไม่รวมถึงหนี้ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามสัญญาเงินยืมระหว่างกระทรวงการคลัง เลขที่ 1/2554 ลงวันที่ 4  

เมษายน 2554 และเลขที่ 2/2554 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2554 สำาหรับหนี้ดังกล่าวท่ีเป็นภาระของสำานักงานกองทุนสนับสนุน 

การสร้างเสริมสุขภาพ ให้สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพดำาเนินการเสนอคณะรัฐมนตร ี เพื่อพิจารณาและให้ 

คณะรัฐมนตรีมีอำานาจมีมติให้หนี้นั้นตกเป็นพับได้ ซึ่งได้กำาหนดไว้ในบทเฉพาะกาลตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว

1.2 สถ�นที่ตั้งของกองทุนฯ

 กองทุนฯ  ตั้งอยู่ที่ เลขที่  388 อาคารเอส.พี. ชั้น  13 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร 10400

1.3 วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เพื่อสร้�งคว�มเสมอภ�คท�งก�รศึกษ� รวมทั้งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1.3.1 ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ 

ภาคประชาสงัคม เพือ่ใหเ้ดก็ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เดก็ปฐมวยั ไดร้บัการพฒันาทัง้ทางดา้นรา่งกาย จติใจ วนิยั อารมณ ์ 

สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย

1.3.2 ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชน ซ่ึงขาดแคลน 

ทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส จนสำาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.3.3 เสรมิสรา้งและพัฒนาคณุภาพและประสทิธภิาพครูใหม้คีวามสามารถในการจดัการเรยีนการสอน สามารถ 

พัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกต่างกัน

1.3.4 ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาหรือ 

พฒันา เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการประกอบอาชพีตามความถนดั และมศีกัยภาพทีจ่ะพึง่พาตนเองในการดำารง 

ชีวิตได้

1.3.5 สง่เสริม สนบัสนนุ และใหค้วามชว่ยเหลอืสถานศกึษา เพือ่ให้มกีารเรียนการสอนท่ีทำาให้ผูเ้รยีนสามารถรู ้

และพัฒนาได้ตามความถนัดและศักยภาพของตน

1.3.6 ดำาเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย หรือค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาครู ให้มีจิตวิญญาณของความ 

เป็นครู มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน เพื่อ 

ลดความเหลื่อมลำ้าในการศึกษา โดยมีแรงจูงใจท่ีเหมาะสม รวมท้ังส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันต้นแบบ 

ในการผลิตและพัฒนาครู

1.3.7 ดำาเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจน 

ส่งเสริมและสนับสนุนการนำาองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้เพ่ือลดความเหลื่อมลำ้าในการศึกษาสนองความต้องการทางด้าน 

กำาลังแรงงาน และการยกระดับความสามารถของคนไทย

1.4 แหล่งที่ม�ของเงินและทรัพย์สินของกองทุนฯ มีดังนี้

1.4.1 เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา 47 และมาตรา 48

1.4.2 เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุนประเดิมจำานวนหนึ่งพันล้านบาท

1.4.3  เงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปีตามแผนการใช้เงินที่คณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี 
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ให้ความเห็นชอบแล้ว

1.4.4 เงินรายได้ที่ได้รับจากสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตามที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด

1.4.5 รายได้จากการดำาเนินงานและการลงทุนของกองทุน

1.4.6 เงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้

1.4.7 รายได้หรือผลประโยชน์อื่นที่กองทุนได้รับไม่ว่าโดยทางใด

1.4.8 ดอกผลของเงินและทรัพย์สินของกองทุน

1.5 ก�รลงทุนห�ประโยชน์จ�กเงินและทรัพย์สินของกองทุน

 การลงทนุหาประโยชนจ์ากเงนิและทรพัยส์นิของกองทนุ กำาหนดไวต้ามพระราชบญัญตักิองทนุเพือ่ความเสมอภาค 

ทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทุน 

หาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. 2562

2. เกณฑ์ในการจัดท�าและน�าเสนอรายงานการเงนิ

2.1 เกณฑ์ในก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รเงิน

 รายงานการเงินฉบับนี้จัดทำาขึ้นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 รายการที่ปรากฏในรายงาน 

การเงินฉบับนี้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังประกาศใช้ และการจัดทำา 

รายงานการเงนิถอืปฏบัิตติามหลกัเกณฑ์และวิธกีารจดัทำารายงานการเงินประจำาปี ตามหนงัสือกระทรวงการคลงั ที ่ กค 0410.2/ว 15  

ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 และแสดงรูปแบบการนำาเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  

ที ่ กค 0410.2/ว 479 ลงวันที ่ 2 ตุลาคม 2563

 รายงานการเงินนี้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

 รายงานการเงินฉบับภาษาไทยเป็นรายงานการเงินฉบับท่ีกองทุนฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย รายงานการเงิน 

ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากรายงานการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

2.2 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีภ�ครัฐและนโยบ�ยก�รบัญชีภ�ครัฐฉบับใหม ่ และฉบับปรับปรุง

 ในระหว่างปี 2564 กระทรวงการคลงัไดแ้ก้ไขหลกัการและนโยบายการบญัชภีาครัฐ และมาตรฐานการบญัชภีาครฐั  

ฉบับที่ 3 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาดและเพ่ิมเติมนโยบายการบัญชีภาครัฐ  

เรือ่งบตัรภาษ ี ในมาตรฐานการบัญชภีาครัฐและนโยบายการบญัชภีาครฐั พ.ศ. 2561 ตามประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่งมาตรฐาน 

การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2564 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

2.2.1 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ท่ีมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิม 

ในหรือหลังวันที ่ 1 ตุลาคม 2563

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี  

และข้อผิดพลาด

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที ่ 23 เรื่องรายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุงข้างต้น ไม่มีผลกระทบ 

อย่างเป็นสาระสำาคัญต่อรายงานการเงินในงวดปัจจุบัน

2.2.2 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่จะมีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต

- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่องบัตรภาษ ี มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที ่ 1  

ตุลาคม 2564

ฝา่ยบริหารเช่ือว่านโยบายการบญัชภีาครฐัฉบบัใหมข่า้งต้น จะไมม่ผีลกระทบอยา่งเปน็สาระสำาคญัตอ่รายงาน 

การเงินในงวดที่นำามาถือปฏิบัติ
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3. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

3.1 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ประกอบดว้ย เงนิสดในมอืและเงนิฝากสถาบนัการเงนิ ซึง่มอีายคุรบกำาหนด 

ไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่รวมรายการเงินฝากธนาคารที่มีภาระคำ้าประกัน

3.2 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

กองทนุฯ รบัรูล้กูหนีภ้ายในหนว่ยงานกรณใีห้พนกังานหรอืเจา้หนา้ท่ียมืเงนิไปใชจ้า่ยในการปฏิบตังิานตามมลูคา่ 

ที่จะได้รับ โดยไม่มีดอกเบี้ย 

3.3 เงินลงทุน

เงนิลงทนุ หมายถงึ เงนิฝากธนาคารประเภทประจำาท่ีมกีำาหนดจา่ยคนืเกนิกวา่ 3 เดอืน ตราสารหนี ้ ตราสารทุน  

และสินทรัพย์อื่นที่ถือไว้เพื่อรับผลตอบแทน

กองทุนฯ จัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั้นหรือจัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาว ดังนี้

เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนที่กองทุนฯ ตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี หรือมีกำาหนดจ่ายคืนไม่เกิน 1 ปี  

นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน 

เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนที่กองทุนฯ ตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปี หรือมีกำาหนดจ่ายคืนเกินกว่า 1 ปี  

นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน

ตราสารหน้ี หมายถึง ตราสารที่แสดงว่าผู้ออกตราสารมีภาระผูกพันท้ังทางตรงและทางอ้อม ท่ีจะต้องจ่าย 

เงินสดหรือสินทรัพย์อื่นให้แก่ผู้ถือตราสารตามจำานวนและเงื่อนไขที่ได้กำาหนดไว้โดยชัดเจน หรือโดยปริยาย กองทุนฯ  

จัดประเภทดังนี้

- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด หมายถึง เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ที่กองทุนฯ มีความ 

ตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบกำาหนดไถ่ถอน โดยท่ีกองทุนฯ จะไม่ขายตราสารดังกล่าวก่อน 

ครบกำาหนด หรือจะไมโ่อนเปลีย่นประเภทตราสารดงักลา่ว กองทุนฯ วดัมลูคา่เงินลงทุนในตราสารหนีทุ้กชนดิท่ีกองทนุฯ  

ตั้งใจจะถือจนครบกำาหนด ด้วยราคาทุนตัดจำาหน่ายหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน

- ตราสารหนี้ที่ถือเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า หมายถึง ตราสารหน้ีท่ีกองทุนฯ ถือไว้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะ 

ขายในอนาคตอนัใกล ้ เพ่ือหากำาไรจากการเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรัพย ์ กองทุนฯ วดัมลูคา่เงนิลงทุนในตราสารหนี ้

ที่อยู่ในความต้องการของตลาดที่กองทุนฯ ไม่ได้ตั้งใจจะถือจนครบกำาหนดที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าด้วยมูลค่า 

ยุติธรรม ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน

- ตราสารหนี้ที่ถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย หมายถึง ตราสารหนี้ทุกชนิดซึ่งไม่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า และ 

ในขณะเดยีวกนัไมถ่อืเป็นตราสารหนีท้ีจ่ะถอืจนครบกำาหนด กองทุนฯ วดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารหนี้ ท้ังท่ีอยู่ในความ 

ต้องการของตลาดและไม่ได้อยู่ในความต้องการของตลาดท่ีจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายด้วยมูลค่ายุติธรรมหักค่า 

เผื่อการด้อยค่า ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน

ตราสารทุน หมายถึง ตราสารที่แสดงว่าผู้ถือตราสารมีความเป็นเจ้าของในส่วนได้เสียในสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ 

ของกิจการหรือกองทุนฯ ที่ไปลงทุนหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้ว กองทุนฯ จัดประเภทดังนี้

- ตราสารทุนที่ถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า หมายถึง ตราสารทุนในความต้องการของตลาด ท่ีกองทุนฯ ถือไว้  

โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล้ เพื่อหากำาไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ กองทุนฯ วัด 

มูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน

- ตราสารทนุทีถื่อเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย หมายถงึ ตราสารทนุในความตอ้งการของตลาดท่ีไมถ่อืเปน็หลกัทรพัย์ 

เพือ่คา้ และเงนิลงทนุในหนว่ยงานทีถ่กูควบคมุ และเงนิลงทนุในหนว่ยงานรว่ม กองทนุฯ วดัมลูคา่เงนิลงทนุในตราสาร 

ทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย ด้วยมูลค่ายุติธรรมหักค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน 
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ตราสารทุนที่ถือเป็นเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม / หน่วยงานร่วม / เงินลงทุนทั่วไป

- หนว่ยงานทีถู่กควบคมุ หมายถงึ กจิการหรอืหนว่ยงาน ซึง่รวมถงึกจิการที่ไมไ่ดก้อ่ตัง้ในรปูบรษิทัซึง่อยู่ภายใต้ 

การควบคุมของกองทุนฯ 

- หนว่ยงานร่วม หมายถึง กจิการหรอืหนว่ยงาน ซึง่รวมถงึกจิการท่ีไม่ไดก้อ่ตัง้ในรปูบรษัิทท่ีอยูภ่ายใตอ้ทิธพิล 

อย่างมีสาระสำาคัญของกองทุนฯ และไม่ถือเป็นหน่วยงานที่ถูกควบคุม

- เงินลงทนุทัว่ไป หมายถงึ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดทำาให้กองทุนฯ ไม่สามารถ 

จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพี่อค้าหรือหลักทรัพย์เผื่อขาย และไม่มีความสัมพันธ์ถึงขั้นท่ีจะสามารถควบคุมกิจการหรือ 

หน่วยงาน หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำาคัญได้

- กองทุนฯ วัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่จัดเป็นเงินลงทุนในหน่วยงานที่ถูกควบคุม หรือหน่วยงานร่วม  

หรือเงินลงทุนทั่วไป ด้วยราคาทุนเดิมหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน

3.4 อุปกรณ์

  อุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์และค่าเผื่อการลดมูลค่า (ถ้ามี)

ราคาทนุรับรู้เมือ่เร่ิมแรกที่ไดส้นิทรพัย์มารวมถงึต้นทนุทางตรงอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัหาสนิทรพัยเ์พือ่ใหส้นิทรัพย์ 

อยู่ในสภาพพร้อมทีจ่ะใช้ไดต้ามวัตถปุระสงค์ รวมท้ังตน้ทุนในการรือ้ถอน ขนยา้ย และการบรูณะสถานท่ีตัง้ของสนิทรพัย ์

ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกองทุนฯ (ถ้ามี)

ต้นทุนของการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้นอย่างสำาคัญ ต้นทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงแทนส่วนประกอบของ 

รายการสนิทรัพย์ตามระยะเวลาทีก่ำาหนด กองทุนฯ จะรบัรูต้น้ทุนดงักลา่วไวเ้ปน็สว่นหนึง่ของราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์ 

และคิดค่าเสื่อมราคา ทั้งนี้สำาหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแทนและได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของราคาตามบัญชีของสินทรัพย์  

กองทุนฯ จะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนประกอบที่ถูกเปลี่ยนแทนออก

รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุหรือปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งทำาให้ราคาเปลี่ยนแทนในปัจจุบันของ 

สนิทรัพยเ์พ่ิมขึน้อยา่งเป็นสาระสำาคัญจะรวมเปน็ราคาทุนของสนิทรพัย์ สว่นคา่ซอ่มแซมและคา่บำารงุรกัษารบัรู้คา่ใชจ้า่ย 

ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ 

ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงอาคารสำานักงานเช่า  5 และ 10 ปี

ครุภัณฑ์สำานักงาน  5 ปี

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  3 และ 5 ปี

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  5 ปี

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  3 และ 5 ปี

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  5 ปี

  

อุปกรณ์ที่ได้จากการรับโอนในการจัดตั้งเป็นกองทุนฯ คิดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานที่ยังเหลืออยู่ของ 

อุปกรณ์นั้น

ทกุสิน้รอบปีบญัชกีองทนุฯ จะทบทวนมลูคา่คงเหลอืของสนิทรพัย์ อายกุารให้ประโยชนข์องสนิทรพัยแ์ละวธิกีาร 

คิดค่าเสื่อมราคาให้เหมาะสม

กองทุนฯ คิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อ 

ส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยสำาคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
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ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

กองทุนฯ ตัดรายการอุปกรณ์ออกจากบัญชีเม่ือจำาหน่ายสินทรัพย ์ รายการผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่าย 

หรือตัดจำาหน่ายสินทรัพย ์ จะรับรู้ในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน

3.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนแสดงในราคาทนุหกัดว้ยคา่ตดัจำาหนา่ยสะสมและขาดทนุจากการลดมลูคา่ (ถา้ม)ี สนิทรพัย ์

ไมม่ตีวัตนถกูตดัจำาหน่ายและบันทกึในงบแสดงผลการดำาเนนิงานทางการเงนิโดยวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดร้บั 

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกจินับจากวันทีอ่ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน ระยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกจิแสดงไดด้งันี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบงาน 3, 5 และ 10 ปี

ลิขสิทธิ์ 10 ปี

3.6 เจ้�หนี้อื่นระยะสั้น

กองทนุฯ รบัรูเ้จา้หนีอ้ืน่ระยะสัน้จากการซือ้สนิค้าและบรกิารและเจา้หนีร้ายจา่ยประเภททนุ เมือ่กองทนุฯ ไดร้บั 

สินค้าและบริการและสินทรัพย์จากผู้ขายแล้ว การรับสินค้าและบริการและสินทรัพย์นี้หมายถึงจุดท่ีกองทุนฯ ได้มีการ 

ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

3.7 ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย

กองทนุฯ รับรู้คา่ใช้จา่ยค้างจา่ยเมือ่เกดิคา่ใชจ้า่ยขึน้ดว้ยมลูคา่คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้แลว้ในรอบระยะเวลาบญัชปีจัจบุนั 

แตย่งัไมไ่ดม้กีารจา่ยเงนิ โดยการจา่ยเงนิจะกระทำาในรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วอาจเกดิจากขอ้กำาหนด 

ของกฎหมายข้อตกลงในสัญญาหรือจากบริการที่ได้รับแล้ว

3.8 ผลประโยชน์บุคล�กร

กองทุนฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจำาตำาแหน่ง กองทุนสำารองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่น ได้แก่ ค่ารักษา 

พยาบาลและการศึกษาบุตร เป็นต้น เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

3.9 ประม�ณก�รหนี้สิน

ประมาณการหน้ีสนิจะรับรู้กต็อ่เมือ่กองทนุฯ มภีาระผกูพนัตามกฎหมายหรอืภาระผกูพนัจากการอนมุานในปจัจบุนั 

ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกองทุนฯ จะสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิง 

เศรษฐกิจเพื่อจ่ายชำาระภาระผูกพันดังกล่าว และสามารถประมาณจำานวนภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ

3.10 ก�รใช้ประม�ณก�รท�งบัญชี

ในการจดัทำางบการเงนิใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชท่ีีรบัรองท่ัวไป ฝา่ยบรหิารตอ้งใช้การประมาณและตัง้ข้อสมมต-ิ 

ฐานหลายประการ ซ่ึงมผีลกระทบตอ่จำานวนเงนิทีเ่กีย่วกบัรายได ้ คา่ใชจ้า่ย สนิทรพัย์และหนีส้นิ และการเปดิเผยขอ้มลู 

เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณไว้

3.11 ร�ยได้จ�กเงินงบประม�ณ

รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้

(1) กรณท่ีีเบิกจา่ยเงนิเขา้บัญชขีองหนว่ยงานเพือ่นำาไปจา่ยตอ่ให้แกผู่ม้สีทิธิร์บัเงนิของหนว่ยงานรบัรูร้ายไดจ้าก 
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เงินงบประมาณเมื่อได้ส่งคำาขอเบิกเงินกับคลัง

(2) กรณีที่เบิกหักผลักส่งหรือเบิกจ่ายตรงจากรัฐบาลให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินของหน่วยงานโดยหน่วยงานไม่ได้รับ 

ตัวเงิน รับรู้รายได้จากเงินงบประมาณเมื่อได้รับอนุมัติคำาขอเบิกเงินจากคลัง

3.12 ร�ยได้จ�กก�รอุดหนุนและบริจ�ค

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาคเป็นส่วนหน่ึงของรายการโอนตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับท่ี 23 เรื่อง  

รายไดจ้ากรายการไมแ่ลกเปลีย่น คอื การโอนทรพัยากรจากหนว่ยงานหนึง่ไปยงัอีกหนว่ยงานหนึง่โดยไมไ่ดใ้ห้สิง่ตอบแทน 

ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันเป็นการแลกเปลี่ยน และไม่ใช่รายการทางภาษี

รายไดจ้ากการอดุหนุนและบรจิาคทีม่เีงือ่นไขของสนิทรพัยท์ี่โอนรบัรูเ้ปน็รายไดร้อการรบัรูเ้มือ่ไดร้บัเงนิและทยอย 

รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ทำาตามเงื่อนไขที่กำาหนด สำาหรับรายได้จากการอุดหนุนและบริจาคที่ไม่มีเงื่อนไขของสินทรัพย์ 

ที่โอน ไม่ว่าจะมีข้อจำากัดของสินทรัพย์ที่โอนหรือไม่ รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับสินทรัพย์รับโอนที่เป็นไปตามเกณฑ์การ 

รับรู้สินทรัพย์

- ขอ้จำากดัของสนิทรพัยท์ี่โอน ไมร่วมถงึขอ้กำาหนดใหต้อ้งคนืสนิทรพัย์ทีร่บัโอน หรอืประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิใน 

อนาคตหรือศกัยภาพในการใหบ้ริการอืน่ทีต่อ้งคนืใหแ้กผู่โ้อน ถา้ไม่ใชส้นิทรพัยต์ามทีร่ะบไุว ้ ดงันัน้เมือ่เริม่มสีทิธิค์วบคุม 

สนิทรัพยภ์ายใตข้อ้จำากดั ผูรั้บโอนไมไ่ดม้ภีาระผกูพนัในปจัจบุนัทีจ่ะตอ้งโอนประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิ หรอืศกัยภาพในการ 

ใหบ้ริการให้แกบุ่คคลทีส่าม เมือ่ผูรั้บโอนทำาผดิขอ้จำากดั ผูโ้อนหรอืฝา่ยอืน่อาจมทีางเลอืกในการใชบ้ทลงโทษตอ่ผูร้บัโอน  

ดังนั้นเมื่อหน่วยงานได้รับสินทรัพย์ตามข้อจำากัดจึงรับรู้รายได้ทันที

- เงื่อนไขของสินทรัพย์ที่โอน กำาหนดให้หน่วยงานจะต้องใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ในอนาคตหรือศักยภาพใน 

การให้บริการของสินทรัพย์ตามท่ีระบุไว้ หรือต้องคืนประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการแก่ 

ผู้โอนในกรณีที่ผิดเงื่อนไขนั้น ดังนั้นหน่วยงานผู้รับโอนสินทรัพย์จึงมีภาระผูกพันในปัจจุบันที่ต้องส่งมอบประโยชน์เชิง 

เศรษฐกจิในอนาคตหรือศกัยภาพในการให้บรกิารแกบ่คุคลท่ีสามเมือ่เริม่มสีทิธคิวบคุมสนิทรพัยท่ี์อยูภ่ายใต้เงือ่นไข ทัง้นี ้

เปน็เพราะผูรั้บโอนไมส่ามารถหลกีเลีย่งกระแสไหลออกของทรพัยากร เนือ่งจากมขีอ้กำาหนดให้ใชป้ระโยชนจ์ากสนิทรพัย ์

ในการสง่มอบสนิคา้หรือบริการใหแ้กบุ่คคลท่ีสาม หรอืไมเ่ชน่นัน้ตอ้งส่งคนืประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตหรอืศกัยภาพ 

ในการให้บริการให้แก่ผู้โอน ดังนั้นเมื่อผู้รับโอนเริ่มรับรู้สินทรัพย์ตามเงื่อนไขจึงเกิดหนี้ขึ้นด้วย

4. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

        บาท

2564 2563

เงินสดในมือ 50,000.00 50,000.00

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 860,292,275.16 574,996,286.30

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 205,058.43 (648,351.81)

     รวม 860,547,333.59 574,397,934.49

ยอดเครดิตของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเป็นรายการเช็คท่ีผู้รับเช็คยังมิได้นำามาข้ึนเงินกับธนาคารบัญชีกระแสรายวันเป็น 

บัญชีที่โอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามที่ธนาคารกำาหนด

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่ 30 กันยายน 2564
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กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่ 30 กันยายน 2564

5. ลูกหน้ีอื่นระยะส้ัน
  ลูกหนี้อื่นระยะสั้น ประกอบด้วย

 

6. เงนิลงทุนระยะส้ัน
เงินลงทุนระยะสั้น ณ วันที ่ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย

ณ วันที ่ 30 กันยายน 2564 กองทุนฯ ถือครองตราสารหนี้ที่จัดเป็นเงินลงทุนระยะสั้น ประกอบด้วย 

(1) พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยงวดที่ 10/364/63 รุน่ CB21O07A ครบกำาหนดไถถ่อนวันที่ 7 ตลุาคม 2564 มลูคา่ 

ไถ่ถอนจำานวน 400.00 ล้านบาท

(2) ตั๋วเงินคลังงวดที่ 11/181/64 รุ่น TB21O14A ครบกำาหนดไถ่ถอนวันท่ี 14 ตุลาคม 2564 มูลค่าไถ่ถอนจำานวน 75.00 

ล้านบาท

(3) ตั๋วเงินคลังงวดที่ 12/182/64 รุ่น TB21O27A ครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 27 ตุลาคม 2564 มูลค่าไถ่ถอนจำานวน 60.00  

ล้านบาท

(4) พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/364/63 รุ่น CB21N04A ครบกำาหนดไถ่ถอนวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2564  

มูลค่าไถ่ถอนจำานวน 220.00 ล้านบาท

(5) ตั๋วเงินคลังงวดท่ี 13/182/64 รุ่น TB21N10A ครบกำาหนดไถ่ถอนวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 มูลค่าไถ่ถอนจำานวน  

59.00 ล้านบาท

(6) พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 35/91/64 รุ่น CB21D02B ครบกำาหนดไถ่ถอนวันที่ 2 ธันวาคม 2564 มูลค่า 

ไถ่ถอนจำานวน 270.00 ล้านบาท

(7) พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยรุ่นท่ี 2/3 ปี/2562 จำานวน 220.00 ล้านบาท ครบกำาหนดไถ่ถอนวันท่ี 16 กันยายน  

2565 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.44 ต่อปี

บาท

2564 2563

ลูกหนี้เงินยืมทดรองผู้ปฏิบัติงาน - 882,354.10

     รวม - 882,354.10

เงนิฝากประจ�า
ที่มีก�าหนด 

จ่ายคืนเกินกวา่ 
3 เดือน

หลักทรัพย์
เผื่อขาย

ตราสารหน้ี 
ทีจ่ะครบก�าหนด 

ภายใน 1 ปี

รวม

เงินฝากประจำา 99,999,880.00 - - 99,999,880.00

ตราสารหนี ้- พันธบัตร - - 1,304,000,000.00 1,304,000,000.00

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน - 29,999,292.56  - 29,999,292.56

ส่วนเกนิ/ส่วนลดมลูค่าเงินลงทนุ - - 1,315,334.59 1,315,334.59

ค่าเผื่อการปรับมูลค่า - 32,133.87 - 32,133.87

รวมเงินลงทุนระยะสั้น 99,999,880.00 30,031,426.43 1,305,315,334.59 1,435,346,641.02

บาท
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กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่ 30 กันยายน 2564

เงินลงทุนระยะสั้น ณ วันที ่ 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วย

 

7. เงนิลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว ณ วันที ่ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย

เงินลงทุนระยะยาว ณ วันที ่ 30 กันยายน 2564 ข้างต้น แยกตามระยะเวลาที่จะครบกำาหนด ดังนี้

 

ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2564 กองทนุฯ ถอืครองตราสารหนีท่ี้จดัเป็นเงนิลงทุนระยะยาว คอืพนัธบตัรออมทรพัย์ของกระทรวง 

การคลงัในปีงบประมาณ 2563 ครัง้ที ่ 1 จำานวน 600.00 ล้านบาท ครบกำาหนดไถ่ถอนวันที ่ 13 ธนัวาคม 2565 อตัราดอกเบีย้ร้อยละ  

1.70 ต่อปี

บาท

ตราสารหน้ี
ที่จะถือจนครบก�าหนด

รวม

ตราสารหนี้ 820,000,000.00 820,000,000.00

ส่วนเกิน/ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุน 1,727,530.20 1,727,530.20

รวมเงินลงทุนระยะยาว 821,727,530.20 821,727,530.20

หัก ตราสารหนี้ส่วนที่จะครบกำาหนดภายใน 1 ปี (221,727,530.20) (221,727,530.20)

รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 600,000,000.00 600,000,000.00

2564

เงนิฝากประจ�า 
ที่มีก�าหนด 

จ่ายคืนเกินกวา่ 
3 เดือน

หลักทรัพย์
เผื่อขาย

ตราสารหน้ี 
ทีจ่ะครบก�าหนด 

ภายใน 1 ปี

รวม

เงินฝากประจำา - - - -

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน - 1,100,000,000.00 - 1,100,000,000.00

ส่วนเกนิ/ส่วนลดมลูค่าเงนิลงทนุ - - - -

ค่าเผื่อการปรับมูลค่า - 36,354.86 - 36,354.86

รวมเงินลงทุนระยะสั้น - 1,100,036,354.86 - 1,100,036,354.86

บาท

1 ปี 2 - 5 ปี 6 - 10 ปี รวม

ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบกำาหนด 221,727,530.20 600,000,000.00 - 821,727,530.20

รวมเงินลงทุนระยะยาว 221,727,530.20 600,000,000.00 - 821,727,530.20

ครบก�าหนดภายใน
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เงินลงทุนระยะยาว ณ วันที ่ 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วย

 

เงินลงทุนระยะยาว ณ 30 กันยายน 2563 ข้างต้น แยกตามระยะเวลาที่จะครบกำาหนด ดังนี้

 

ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2563 กองทนุฯ ถอืครองตราสารหนีท่ี้จดัเปน็เงนิลงทุนระยะยาว คอืพนัธบตัรออมทรัพยข์องกระทรวง 

การคลงัในปงีบประมาณ 2563 ครัง้ที ่ 1 จำานวน 600.00 ลา้นบาท ครบกำาหนดไถถ่อนวนัที ่ 13 ธนัวาคม 2565 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  

1.70 ตอ่ป ี และพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทยรุ่นที ่ 2/3 ป/ี2562 จำานวน 220.00 ลา้นบาท ครบกำาหนดไถถ่อนวนัที ่ 16 กนัยายน  

2565 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.44 ต่อปี

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่ 30 กันยายน 2564

บาท

ตราสารหน้ี
ที่จะถือจนครบก�าหนด

รวม

ตราสารหนี้ 820,000,000.00 820,000,000.00

ส่วนเกิน/ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุน 3,512,594.80 3,512,594.80

รวมเงินลงทุนระยะยาว 823,512,594.80 823,512,594.80

หัก ตราสารหนี้ส่วนที่จะครบกำาหนดภายใน 1 ปี - -

รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 823,512,594.80 823,512,594.80

2563

1 ปี 2 - 5 ปี 6 - 10 ปี รวม

ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบกำาหนด - 823,512,594.80 - 823,512,594.80

รวมเงินลงทุนระยะยาว - 823,512,594.80 - 823,512,594.80

ครบก�าหนดภายใน
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กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่ 30 กันยายน 2564

8. อุปกรณ์
อุปกรณ ์ ประกอบด้วย 

ยอดตามบัญชี
ณ 30 ก.ย. 63

เพ่ิมขึ้น ลดลง โอนเข้า
(ออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 30 ก.ย. 64

ราคาทุน

ส่วนปรับปรุงอาคารและสำานักงาน 50,588,994.37 358,771.00      - 831,500.00 51,779,265.37

ครุภัณฑ์สำานักงาน  17,271,774.09 372,813.31 (313,726.82) - 17,330,860.58

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  84,460.27 - (5,494.27) - 78,966.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  13,754,266.43 415,816.00 (80,602.73) - 14,089,479.70

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  9,282,573.73 2,041,052.82 (316,066.10) - 11,007,560.45

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  387,559.00 - (152,100.00) - 235,459.00

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง    - 831,500.00    - (831,500.00) -

รวมราคาทุน  91,369,627.89 4,019,953.13 (867,989.92) - 94,521,591.10

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

ส่วนปรับปรุงอาคารและสำานักงาน (11,807,488.94) (4,355,702.00) - - (16,163,190.94)

ครุภัณฑ์สำานักงาน (4,879,860.93) (3,031,474.08) 313,707.82 - (7,597,627.19)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ (82,872.71) (1,584.56) 5,493.27 - (78,964.00)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (3,970,407.04) (2,447,445.46) 80,596.73 - (6,337,255.77)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (4,572,686.67) (2,850,274.02) 316,054.10 - (7,106,906.59)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (217,452.57) (41,064.78) 152,098.00 - (106,419.35)

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (25,530,768.86) (12,727,544.90) 867,949.92 - (37,390,363.84)

รวมอุปกรณ์ - สุทธิ 65,838,859.03 57,131,227.26

บาท
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กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่ 30 กันยายน 2564

ยอดตามบัญชี
ณ 30 ก.ย. 62

เพ่ิมขึ้น ลดลง โอนเข้า
(ออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 30 ก.ย. 63

ราคาทุน

ส่วนปรับปรุงอาคารและสำานักงาน 31,975,776.75 4,785,645.00 - 13,827,572.62 50,588,994.37 

ครุภัณฑ์สำานักงาน 2,406,794.61 6,044,040.10 - 8,820,939.38  17,271,774.09 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 84,460.27 - - -  84,460.27 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 4,877,641.04 8,876,625.39 - -  13,754,266.43 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ 6,162,710.15 3,119,863.58 - -  9,282,573.73 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 211,960.00 175,599.00 - -  387,559.00 

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง - 22,653,327.00 - (22,653,327.00) -

รวมราคาทุน  45,719,342.82 45,655,100.07 - (4,815.00)  91,369,627.89 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

ส่วนปรับปรุงอาคารและสำานักงาน (8,794,256.88) (3,013,232.06) - - (11,807,488.94)

ครุภัณฑ์สำานักงาน (2,268,614.65) (2,611,246.28) - - (4,879,860.93)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ (77,874.51) (4,998.20) - - (82,872.71)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (1,838,623.50) (2,131,783.54) - - (3,970,407.04)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (2,689,738.45) (1,882,948.22) - - (4,572,686.67)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (182,062.46) (35,390.11) - - (217,452.57)

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม (15,851,170.45) (9,679,598.41) - - (25,530,768.86)

รวมอุปกรณ ์- สุทธิ 29,868,172.37 65,838,859.03

บาท

บาท

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 30 กันยายน 2564 12,727,544.90

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 30 กันยายน 2563 9,679,598.41

อุปกรณ์โอนไปเป็นครุภัณฑ์มูลค่าตำ่ากว่าเกณฑ์ 4,815.00

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 กองทุนฯ มีสินทรัพย์ถาวรที่คิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังคงใช้ดำาเนินงานอยู ่

มีราคาทุนจำานวน 13.23 ล้านบาท และ 14.08 ล้านบาท ตามลำาดับ

อุปกรณ ์ ณ วันที ่ 30 กันยายน 2564 ไม่ติดภาระคำ้าประกันใด
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กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่ 30 กันยายน 2564

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

ยอดตามบัญชี
ณ 30 ก.ย. 63

เพ่ิมขึ้น ลดลง โอนเข้า
(ออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 30 ก.ย. 64

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบงาน 70,412,388.88 15,558,158.21 - 14,968,755.86 100,939,302.95

ลิขสิทธิ์ 43,228.00 - - - 43,228.00

สินทรัพย์ระหว่างทำา 6,218,647.90 71,472,032.46 - (15,208,756.86) 62,481,923.50

    รวม 76,674,264.78 87,030,190.67 - (240,001.00) 163,464,454.45

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบงาน (24,834,410.47) (15,595,768.69) - - (40,430,179.16)

ลิขสิทธิ์ (6,945.92) (4,317.95) - - (11,263.87)

รวม (24,841,356.39) (15,600,086.64) - - (40,441,443.03)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ 51,832,908.39 123,023,011.42

บาท

ยอดตามบัญชี
ณ 30 ก.ย. 62

เพ่ิมขึ้น ลดลง โอนเข้า
(ออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 30 ก.ย. 63

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบงาน 36,757,700.43 20,785,123.45 - 12,869,565.00 70,412,388.88

ลิขสิทธิ์ 43,228.00 - - - 43,228.00

สินทรัพย์ระหว่างทำา 9,432,090.00 9,656,122.90 - (12,869,565.00) 6,218,647.90

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

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบงาน (16,183,807.69) (8,650,602.78) - - (24,834,410.47)

ลิขสิทธิ์ (2,616.14) (4,329.78) - - (6,945.92)

รวม (16,186,423.83) (8,654,932.56) - - (24,841,356.39)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ 30,046,594.60 51,832,908.39

บาท

บาท

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 30 กันยายน 2564 15,600,086.64

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 8,654,932.56

สินทรัพย์ระหว่างทำาโอนไปเป็นค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก (โครงการ) 240,001.00

ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2564 และ 2563 กองทุนฯ มสีนิทรพัย์ไม่มตีวัตนท่ีคดิค่าตัดจำาหน่ายหมดแล้ว แต่ยังคงใช้ดำาเนนิงาน 

อยู ่ มีราคาทุนจำานวน 14.03 ล้านบาท
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กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่ 30 กันยายน 2564

10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

บาท

2564 2563

เงินมัดจำา - ค่าเช่าอาคารและบริการ 3,358,080.00 3,358,080.00

เงินมัดจำา - อื่น 4,750.00 4,750.00

รวม 3,362,830.00 3,362,830.00

11. เจ้าหน้ีอื่นระยะส้ัน
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น ประกอบด้วย

บาท

2564 2563

เจ้าหนี้อื่น 45,719,837.16 36,950,875.42

เจ้าหนี้โครงการ 105,678,308.47 43,588,133.12

บัญชีพักเงินรับคืนโครงการรอการตรวจสอบ 7,391,170.72 6,844,769.92

รวม 158,789,316.35 87,383,778.46

12. ภาระผูกพัน
12.1 ภ�ระผูกพันต�มสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น

กองทนุฯ ไดท้ำาสญัญาเชา่อาคารชัน้ 13 เอและบ ี กบับรษัิท เอส.พ.ีอาคาร จำากัด โดยตอ้งวางเงนิมดัจำาการเชา่รวม  

3 เดือนเพื่อเป็นหลักประกันการเช่าจำานวน 3,358,080.00 บาท มีเนื้อท่ีเช่า 2,112 ตารางเมตร มีกำาหนดเวลา 3 ปี  

นบัต้ังแต่วนั 1 กนัยายน 2562 และสิน้สดุวันที ่ 31 สงิหาคม 2565 โดยจา่ยคา่เชา่เดอืนละ 559,680.00 บาท และค่าบรกิาร 

เดอืนละ 598,857.60 บาท (รวมภาษมีลูคา่เพ่ิม) ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2564 และ 2563 กองทนุฯ มภีาระผกูพนัตามสญัญา 

ดังกล่าว ดังนี้

บาท

จ่ายชำาระภายใน 2564 2563

1 ปี 12,743,913.60 13,902,451.20

2 ถึง 5 ปี - 12,743,913.60

หลังจาก 5 ปี - -

12,743,913.60 26,646,364.80
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กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่ 30 กันยายน 2564

12.2 ภ�ระผูกพันเกี่ยวกับร�ยจ่�ยฝ่�ยทุน

บาท

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้ 2564 2563

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 28,024,276.50 1,590,146.10

รวม 28,024,276.50 1,590,146.10

 

ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างทำาวิจัยและพัฒนาระบบ 

12.3 ภ�ระผูกพันต�มสัญญ�จัดซื้อจัดจ้�งพัสดุและบริก�รอื่น ๆ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 กองทุนฯ มีภาระผูกพันท่ีเกิดจากสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุและบริการอ่ืน ๆ  

จำาแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี้

บาท

จ่ายชำาระ 2564 2563

ไม่เกิน 1 ปี 58,301,698.47 184,569,876.51

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - -

เกิน 5 ปี - -

รวม 58,301,698.47 184,569,876.51

13. ทุน
กองทุนฯ ได้รับโอนทุนมาจาก สสค. เมื่อวนัที ่ 14 พฤษภาคม 2561 จำานวน 11,958,077.72 บาท และมีทุนประเดมิที่ต้อง 

ได้รบัตาม พ.ร.บ. กสศ. จำานวน 1,000 ล้านบาท ซึง่ในวนัที ่ 26 กนัยายน 2561 ได้รบัทนุประเดมิงวดแรกจากงบประมาณรายจ่าย 

ประจำาปี พ.ศ. 2561 จำานวน 700 ล้านบาท และวันที่ 6 มีนาคม 2563 ได้รับทุนประเดิมงวดที่สองจากงบประมาณรายจ่ายประจำาปี

พ.ศ. 2563 จำานวน 300 ล้านบาท
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กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่ 30 กันยายน 2564

14. องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
บาท

กำาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน

ในหลักทรัพย์เผื่อขาย

2564 2563

ยอดคงเหลือต้นงวด 36,354.86 -

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในระหว่างงวด (4,220.99) 36,354.86

ยอดคงเหลือปลายงวด 32,133.87 36,354.86

15. รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากงบประมาณ ประกอบด้วย

บาท

2564 2563

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 6,084,761,000.00 5,496,129,400.00

รวมรายได้จากงบประมาณ 6,084,761,000.00 5,496,129,400.00

สำาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองทุนฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. 2563  

จำานวน 5,796,129,400 บาท เป็นเงนิทีรั่ฐจดัสรรใหเ้ป็นรายปตีามแผนการใชเ้งนิจำานวน 5,496,129,400 บาท และทนุประเดิมตาม  

พ.ร.บ. กสศ. จำานวน 300,000,000 บาท โดยในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรตามหลักเกณฑ์และ 

เงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนเป็นจำานวน 1,268,680,000 บาท และไตรมาส 

ที่ 2 จำานวน 4,527,449,400 บาท

สำาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองทุนฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ. 2564  

จำานวน 6,084,761,000 บาท โดยในไตรมาส 1 ได้รับจัดสรร จำานวน 2,511,060,900 บาท ไตรมาสที ่ 2 จำานวน 1,183,889,300  

บาท และไตรมาสที ่ 4 จำานวน 2,389,810,800 บาท

16. รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค ประกอบด้วย

บาท

2564 2563

รายได้จากการอุดหนุน - สกว.         - 600,785.84

รายได้จากการบริจาค 47,096,340.99 24,070,016.24

รวมรายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 47,096,340.99 24,670,802.08

หมายเหตุ: สกว.คือ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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17. รายได้อื่น
รายได้อื่น ประกอบด้วย

บาท

2564 2563

ดอกเบี้ยรับ 15,905,637.15 15,414,530.18

รายได้อื่น 936,550.16 60,826.07

กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุน 4,009,854.91 2,509,701.95

รวมรายได้อื่น 20,852,042.22 17,985,058.20

18. ค่าใช้จ่าย
18.1 ค่�ใช้จ่�ยบุคล�กร

บาท

2564 2563

เงินเดือน 49,099,633.34 39,346,371.52

ค่าล่วงเวลา 111,900.00 206,650.00

ค่าตอบแทนอื่น 2,766,477.50 2,016,762.50

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 3,752,047.00 2,842,090.00

เงินสวัสดิการ 5,508,822.82 3,915,700.74

ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม 2,068,197.69 1,577,415.00

รวม 63,307,078.35 49,904,989.76

18.2 ค่�ใช้จ่�ยโครงก�ร

18.2.1 เงินอุดหนุนโครงการ

บาท

2564 2563

เงินอุดหนุนโครงการ 5,362,096,828.41 4,843,351,780.94

หัก รับคืนเงินอุดหนุนโครงการ (91,204,858.17) (45,899,805.14)

   รวม       5,270,891,970.24 4,797,451,975.80

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่ 30 กันยายน 2564
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กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่ 30 กันยายน 2564

18.2.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ

2564 2563

ค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาโครงการ 5,579,000.00 2,242,021.00

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 68,600,256.24 33,983,889.67

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง - ในประเทศ 1,367,080.90 2,456,705.12

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง - ต่างประเทศ - 915,039.31

ค่าจ้างบุคคลภายนอก 76,715,658.45 76,273,999.93

ค่าจ้างพัฒนากระบวนการสำาหรับโครงการ 22,339,614.00           -

ค่าตอบแทนอื่น 23,900.00           -

ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก 9,362,920.00 7,468,420.00

ค่าเบี้ยประชุม - กรรมการ/อนุกรรมการ/ที่ปรึกษา 2,780,600.00 2,611,595.00

ค่าเช่าอุปกรณ์และอื่น ๆ - 169,496.20

ค่าบริการไปรษณีย์/ค่าขนส่ง 2,039,790.56 1,227,063.10

ค่าถ่ายเอกสาร 1,295,954.26 537,623.40

ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ 91,435,962.17 81,094,582.73

ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ 8,390,840.19 8,312,755.42

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 106,170.27 253,406.10

ค่าใช้จ่ายอื่น 4,212,196.78 1,886,823.85

รวม 294,249,943.82 219,433,420.83

รวมค่าใช้จ่ายโครงการ 5,565,141,914.06 5,016,885,396.63

บาท
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กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่ 30 กันยายน 2564

18.3	 ค่�ใช้จ่�ยดำเนินง�น

2564 2563

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 3,352,500.00 2,452,500.00

ค่าสาธารณูปโภค 4,367,313.93 3,477,091.96

ค่าบริการไปรษณีย์/ค่าขนส่ง 995,982.12 1,253,511.80

ค่าจ้างที่ปรึกษา 4,029,611.00 3,696,075.00

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 1,572,056.39 940,249.78

ค่าเช่าอาคารและบริการส่วนกลาง 13,902,451.20 13,902,451.20

ค่าถ่ายเอกสาร 1,037,801.32 1,686,462.32

ค่าดำาเนินงานพัฒนากระบวนการควบคุมภายใน 35,162,985.42            -

ค่าบริการดูแลบำารุงรักษาระบบ 11,286,331.64 2,858,955.90

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก 109,140.00 91,977.90

ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก 213,000.00 206,850.00

ค่าจ้างบุคคลภายนอก 25,099,164.37 30,038,132.57

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง - ในประเทศ 755,945.80 793,124.00

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 1,020,183.93 1,292,136.87

ค่าซ่อมแซมบำารุงรักษา 228,209.60 59,910.58

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 39,365.01 37,180.00

ค่าตรวจสอบบัญชี 555,000.00 530,000.00

ค่าโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ 2,058,707.40 164,913.75

ค่าใช้จ่ายอื่น 1,111,500.43 1,877,379.58

รวม 106,897,249.56 65,358,903.21

บาท
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19. การจัดประเภทรายการในงบการเงนิ
รายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 ได้มีการจัดประเภทใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับ 

การจัดประเภทรายการในปีปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานทางการเงินสำาหรับปีหรือส่วนของทุน

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ) 
วนัที ่ 30 กันยายน 2564

ตามที่รายงานไวเ้ดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ตามที่รายงานใหม่

งบแสดงผลก�รดำ�เนินง�นท�งก�รเงิน

รายได้เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ 5,496,129,400.00 (5,496,129,400.00) -

รายได้จากการอุดหนุน 600,785.84 (600,785.84) -

รายได้จากเงินบริจาค 24,070,016.24 (24,070,016.24) -

รายได้อื่น 15,475,356.25 2,509,701.95 17,985,058.20

กำาไร (ขาดทุน) จากการจำาหน่ายเงนิลงทุน 2,509,701.95 (2,509,701.95) -

รายได้จากงบประมาณ - 5,496,129,400.00 5,496,129,400.00

รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค - 24,670,802.08 24,670,802.08

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 47,888,227.26 2,016,762.50 49,904,989.76

ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน 67,375,665.71 (2,016,762.50) 65,358,903.21

บาท
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• แหล่งรายได้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กสศ. มีรายได้รวม 6,152.71 ล้านบาท โดยร้อยละ 98.90 ของรายได้รวมเป็นเงินอุดหนุนจาก 

ภาครัฐที่ กสศ. ได้รับตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อการดำาเนินภารกิจหลัก และมีเงินได้จาก 

การบรจิาคของภาคเอกชนและประชาสงัคมอกีจำานวน 47.10 ลา้นบาท คดิเปน็รอ้ยละ 0.77 ของรายไดร้วม นอกจากนี ้ ยงัมรีายได ้

อื่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนอีกจำานวนร้อยละ 0.34 ของรายได้รวม ซึ่ง กสศ. ยึดหลัก 

ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุน พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

การลงทุนหาประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน เพื่อให้การได้มาและใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของ กสศ. เป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ เหมาะสม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีคณะอนุกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร  กสศ. 

เป็นผู้กำากับดูแล

• ค่าใช้จ่าย
กสศ. มีค่าใช้จ่ายในปี 2564 จำานวน 5,763.67 ล้านบาท โดยร้อยละ 96.56 หรือ 5,565.14 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายใน 

โครงการตามภารกิจหลักของ  กสศ.ซ่ึงประกอบด้วยเงินอุดหนุนโครงการไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักของ  กสศ. ถึงร้อยละ 91.45  

ของค่าใชจ้า่ยรวมทัง้หมด และคดิเป็นคา่บริหารจัดการโครงการร้อยละ 5.11 ของค่าใชจ้า่ยรวม สว่นทีเ่หลอืเปน็คา่ใชจ้า่ยบคุลากรของ 

กสศ. รอ้ยละ 1.05 และคา่ใช้จา่ยในการดำาเนินงานของกองทนุ เชน่ คา่เชา่อาคาร คา่สาธารณปูโภค คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจำาหนา่ย  

อีกร้อยละ 2.35 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ค่าใช้จ่าย
เงนิอุดหนุนโครงการ

ภาพรวมรายได้และค่าใช้จ่ายตามรายงานการเงนิของกองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา

ทั้งนี้ในส่วนค่าใช้จ่ายโครงการท่ีมีสัดส่วนสูง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรภายนอก เนื่องจาก กสศ. ถูกวางไว้ให้เป็น 

องค์กรขนาดเล็ก มีบุคลากรประจำาไม่เกิน 140 คน ต้องทำางานประสานงานร่วมกับหลายฝ่าย จึงจำาเป็นต้องพ่ึงพากำาลังของบุคคล 

ภายนอกสำาหรับงานท่ีต้องใช้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น การตรวจสอบโครงการ วิทยากรสื่อสารข้อมูลโครงการ การเก็บ 

รวบรวมฐานข้อมูล 

นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายสำาหรับงานประชุมและงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการดำาเนินงานและกลยุทธ์ 

ของ กสศ. ทีจ่ำาเปน็ตอ้งสร้างความเข้าใจกบัภาคผีูร่้วมงาน หรอืภาคประชาสงัคม สือ่สารสรา้งความเขา้ใจและประชาสมัพนัธ์โครงการ  

ทำางานเพื่อระดมความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังในระดับท้องถ่ิน ครอบคลุมท้ัง 76 จังหวัด และในระดับประเทศ เพ่ือให้เข้าถึงและ 

เกิดประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนกว่าล้านคนอย่างแท้จริง 

สรุปข้อมูลส�าคัญ
ทางการเงนิและงบประมาณ

(ล้านบาท) 
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• การใช้จ่ายเงนิประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ กสศ. มีวงเงินรวมจำานวน 6,324.16 ล้านบาท  

ประกอบด้วย งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำาเนินงานตาม 

ภารกิจจำานวน 6,084.76 ล้านบาท และเงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณก่อนหน้า เงินบริจาค และเงินจากแหล่งอื่น ๆ รวมจำานวน  

239.40 ลา้นบาท ในจำานวนนี้ไดม้กีารผกูพันและเบิกจา่ยแลว้ ณ วนัที ่ 30 กนัยายน 2564 จำานวน 5,391.79 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 

85.26 ของวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานฯ

• ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำาให้ภาคีหลักส่วนใหญ่ในการดำาเนินงานของ กสศ. ได้แก่ สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ  

มีการเลื่อนการเปิดภาคเรียน หรือไม่สามารถดำาเนินงานในพ้ืนท่ีได้ ทำาให้การผูกพันเบิกจ่ายในลักษณะงานโครงการจำาเป็นต้อง 

เลื่อนออกไป ซึ่ง  กสศ.ได้ปรับขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติงานและกระบวนการทำางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น 

การปรับปรุงรูปแบบการจัดประชุมหรือการลงพ้ืนที่ติดตามการดำาเนินโครงการให้เป็นการทำางานในรูปแบบออนไลน์ ประกอบกับ 

การปรับปรุงกลยุทธ์การดำาเนินงานในช่วงปลายปีงบประมาณ เน้นงานด้านคุณภาพมากขึ้น ทำาให้สามารถปรับลดงบประมาณลง  

โดยในแผนงานส่วนใหญ่ไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตหรือผลลัพธ์ท่ีได้จากการดำาเนินงาน ทั้งนี้ กสศ. ได้มีการปรับโอนงบประมาณ 

คงเหลือและเงินเหลือจ่ายไปดำาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยพิจารณาโครงการสำาคัญท่ีมีความจำาเป็นเร่งด่วน เช่น  

การดำาเนนิโครงการจดัสรรเงนิอดุหนนุเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควดิ-19 ท่ีสง่ผลให้เดก็และเยาวชน 

กลุ่มเปราะบางมีความเสี่ยงที่จะหลุดจากระบบการศึกษาในช่วงชั้นรอยต่อ

งบประมาณ
ตามแผนปฎิบัติงานฯ

รวมทุกแหล่งเงนิ
6,324.16 ล้านบาท

ผูกพันเบิกจ่ายแล้ว
5,319 ล้านบาท
(ร้อยละ 85.26)

ภาพรวมการผูกพนัเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้เงนิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายงานประจำาปี 2564144



ส่วนที่ 6ส่วนที่ 6

การก�ากับดูแลการก�ากับดูแล

รายงานประจำาปี 2564 145



การก�ากับดูแล
ตามหลักธรรมาภิบาล

กสศ. ตระหนักดีถึงหลักธรรมาภิบาลตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  

พ.ศ. 2561 การดำาเนินงานโครงการต่าง ๆ จึงต้องเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการดำาเนินงานเพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาและมีมาตรการป้องกัน 

การทุจริตท่ีเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหาร กสศ.ได้กำาหนดนโยบายธรรมาภิบาล (Governance Policy)  

ที่ชัดเจน ออกระเบียบว่าด้วยการจัดสรรเงินที่สอดคล้องตามลักษณะภารกิจ รวมถึงกำาหนดกลไกสนับสนุน  

ให้กระบวนการกำากับดูแลมีประสิทธิภาพได้แก่

• มี ระเบียบว�ระประจำ�ของคณะกรรมก�ร เพ่ือติดตามผลการดำาเนินงานโครงการขนาดใหญ่อย่าง 

สมำ่าเสมอ

• มี คณะอนุกรรมก�รด้�นธรรม�ภิบ�ล เพื่อให้คำาแนะนำาสำานักงานเกี่ยวกับระบบธรรมาภิบาลของ 

โครงการต่าง ๆ ในภาพรวม

• มี คณะอนุกรรมก�รกำ�กับทิศท�งโครงก�รขน�ดใหญ่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและให้คำาปรึกษา 

ในการดำาเนินโครงการอย่างใกล้ชิด

• มี  หลักเกณฑ์ก�รตรวจสอบข้อมูลเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้รับประโยชน์ ตามระเบียบ  กสศ.ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลน 

ทนุทรพัยห์รอืดอ้ยโอกาส ผูข้าดแคลนทนุทรพัย ์ ผูด้อ้ยโอกาส ครอบครวัทีข่าดแคลนทนุทรพัย ์ และ 

ครู พ.ศ. 2561 เพื่อให้มีขั้นตอน มีความรัดกุม น่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบยืนยันตัวตนและ 

ความไม่ซำ้าซ้อนของกลุ่มผู้รับประโยชน์ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต รวมท้ังสามารถ 

ติดตามผลการดำาเนินงานได้มีประสิทธิภาพ

• ม ีหลกัเกณฑแ์ละกระบวนก�รจดัสรรเงินอุดหนนุโดยยึดหลกัธรรม�ภบิ�ล ตามระเบยีบ กสศ. วา่ดว้ย 

หลกัเกณฑ ์ เง่ือนไข และลำาดบัความสำาคญัในการจดัสรรเงินกองทนุ พ.ศ. 2561 เพ่ือให ้กสศ.จดัสรร 

เงินกองทุนตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ  

และทั่วถึง และมีการกำากับดูแลที่เหมาะสม ดังนี้

ก่อนอนุมัติโครงการ

(1) โครงการที่จะได้รับการจัดสรรเงินต้องสอดคล้องกับแผนการดำาเนินงานของ กสศ. มีความ 

เป็นได้ในทางปฏิบัต ิ กระบวนการที่ชัดเจน และมีความคุ้มค่า 

(2) ภาคีร่วมดำาเนินงานต้องมีภารกิจสอดคล้องกับ กสศ. ผู้บริหารเข้าใจงานและมีระบบการเงิน 

ที่ด ี และกรณีหน่วยงานภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ต้องขึ้นทะเบียนกับ กสศ.  

(3) โครงการต้องผ่านการพิจารณา  2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกลั่นกรองทางวิชาการโดย 

ผูท้รงคณุวฒุจิำานวน 1-7 คน ซึง่กรณีโครงการขนาดใหญ่ตอ้งมกีารประชมุกล่ันกรองรว่มกนัและขัน้ตอน 

การอนมุติั หากเปน็โครงการทีม่วีงเงนิงบประมาณ 20 ลา้นบาทขึน้ไปใหเ้สนอตอ่คณะกรรมการพจิารณา 

อนุมัติ ส่วนโครงการที่มีวงเงินงบประมาณตำ่ากว่า 20 ล้านบาทให้เสนอต่อผู้จัดการพิจารณาอนุมัติแล้ว 

รายงานต่อคณะกรรมการ
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หลังอนุมัติโครงการ

กสศ. จดัทำาสญัญากบัภาครีว่มดำาเนนิงาน และกำาหนดใหคู้สั่ญญาตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขการดำาเนนิงาน  

โดยใช้เครื่องมือและช่องทางเพื่อให้มีการรายงานและกำากับติดตามโครงการในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก ่

	การกำาหนดงวดงาน-งวดเงินที่เหมาะสมสอดคล้องกับแผนงานโครงการ

	การให้คู่สัญญารายงานความก้าวหน้าโครงการเป็นระยะ ๆ  

	การตรวจรับมอบงานตามรูปแบบและวิธีการที่กำาหนดในโครงการอย่างชัดเจน

	การสุม่ตรวจสอบโครงการทกุขนาดทกุประเภท เพือ่ตดิตามกำากบัดแูลใหโ้ครงการดำาเนนิไป 

 อย่างมีประสิทธิภาพ

	การตรวจสอบบัญชีโครงการโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำาหรับทุกงวดท่ีมีการเบิกจ่ายเงิน 

 ตั้งแต ่ 5 แสนบาทขึ้นไป 

	สำาหรับโครงการขนาดใหญ่ (วงเงินงบประมาณเกิน 20 ล้านบาท) ต้องรายงานความก้าวหน้า 

 ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน 

• มีคู่มือ/แนวทางปฏิบัติและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือกำาหนดรายละเอียดขั้นตอนการทำางานให้มี 

ความชัดเจนสำาหรับบุคลากร กสศ. ภาคีร่วมดำาเนินงาน และผู้เก่ียวข้องใช้ในการปฏิบัติงาน  

เพือ่ลดความผดิพลาดและป้องกนัการทจุรติ และการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏบิตังิาน 

ตวัอยา่งทีส่ำาคัญคือ การจดัสรรเงินอดุหนนุแกน่กัเรยีนยากจนพเิศษที่ใชร้ะบบ CCT ในการคดักรอง 

กลุม่ผูร้บัประโยชน ์ มกีารออกแบบขัน้ตอนทีร่ดักมุโดยอาศยัขอ้มลูเชงิประจักษ์ในการกำากบัตดิตาม 

ความโปร่งใส ประสิทธิภาพ และคุณภาพการดำาเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษของครูและ 

สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องยังสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อความเสมอภาค 

ทางการศึกษา (iSEE) เพื่อดูข้อมูลรายงานแบบ real time ที่มีความแม่นยำาสูง เพ่ือใช้ดูแลกลุ่ม 

เป้าหมายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายงานผลการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 คณะกรรมการตรวจสอบภายใน (คตส.) มีองค์ประกอบตามที่กำาหนดในมาตรา 42 แห่งพระราช- 

บัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มีดังนี้

1. นางภัทรพร วรทรัพย์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง    เปน็ประธานกรรมการ

2. นายอภิชาต ิ รัตนราศรี ผู้แทนสำานักงบประมาณ    เป็นกรรมการ

3. นายชาล ี จันทนย่ิงยง ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร กสศ.  เป็นกรรมการ

โดยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำาหรับ 

หนว่ยงานของรฐั พ.ศ. 2561 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ กำาหนดใหร้ายงานผลการดำาเนนิงานของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบภายในอยา่งนอ้ยปีละหนึง่ครัง้ต่อคณะกรรมการบรหิาร กสศ. ซึง่ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 คตส.  

ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

บรหิาร กสศ. ซึง่มกีารประชมุรวม 9 ครัง้ โดยกรรมการตรวจสอบทกุคนเขา้รว่มประชมุทกุครัง้ และมกีาร 

ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้จัดการกองทุน กสศ. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำางานร่วมกัน  

อีกทั้ง คตส.ได้รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร  กสศ. เป็นรายไตรมาส สรุปสาระสำาคัญ 

ของการปฏิบัติหน้าที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

1. ด้�นกระบวนก�รตรวจสอบภ�ยใน

สำานักงาน กสศ. ได้จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญงานตรวจสอบและลูกจ้างเพิ่มเติม และฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ได้ปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายใน ประจำาปี 2564 เพื่อให้ครอบคลุม ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับการ 

ที่สำานักงาน กสศ. ได้จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก (Outsource) มาดำาเนินการตรวจสอบโครงการต่าง  ๆ  

ให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ โครงการของสำานักพัฒนาการเรียนรู้เชิงพื้นที่ และโครงการของ 

สำานักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครูและสถานศึกษา 

2. ด้�นก�รสอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงิน

คตส.  ได้สอบทานให้สำานักงาน  กสศ.  มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือ  

โดยได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำาปี 2564 รวมทั้งได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร 

และผู้สอบบัญชี เพื่อให้รายงานทางการเงินของสำานักงาน  กสศ. ถูกต้อง โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ 

และรับรองรายงานทางการเงินประจำาปี 2564 แล้วว่าเป็นไปตามหลักมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และ 

นโยบายการบัญชีภาครัฐ  

3. ด้�นก�รสอบท�นผลก�รตรวจสอบ

คตส. ได้สอบทานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีดำาเนินการ 
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แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำาเนินการตรวจสอบ รายละเอียดดังนี้

3.1 ผลก�รตรวจสอบที่ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จ

	 3.1.1 สอบท�นก�รประเมินผลก�รควบคุมภ�ยใน (ปค.6)

 พบว่า แบบ ปค.6 ประจำาปี 2563 ทีฝ่า่ยตรวจสอบภายในไดจ้ดัทำาข้ึน มคีวามสอดคล้องกบัรายงาน 

การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

(ปค.5) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม 

ภายในสำาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

 3.1.2 สอบท�นผลก�รตรวจสอบโครงก�รจัดก�รศึกษ�เชิงพื้นที ่ (สำ�นักพัฒน�เรียนรู้เชิงพื้นที่)

 สำานักงาน กสศ. ได้จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก (Outsource) มาดำาเนินการตรวจสอบโครงการ 

จัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในให้ข้อสังเกตและประเด็น 

เพิ่มเติมในการตรวจสอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1. การตรวจความเป็นจริงของข้อมูล 2. การควบคุมการ 

เปลีย่นแปลงขอ้มลู 3. การควบคุมการคดัเลอืกผูจ้ดัทำาโครงการ และ 4. การควบคมุการจา่ยเงนิสนบัสนนุ 

ให้ผู้ทำาโครงการ เพื่อให้ประเด็นการตรวจสอบครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อสำานักงาน กสศ.

	 3.1.3 สอบท�นผลก�รตรวจสอบ ISO27001

 พบว่า ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำาเนินการตรวจประเมินภายในของระบบ Information Security  

Management Systems (ISMS) ให้กับสำานักงาน กสศ.เพ่ือขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC27001: 

2013 โดยพบข้อควรแก้ไข Non Conformity Minor จำานวน 5 ข้อ และ Observation จำานวน 27 ข้อ  

ทัง้นีผู้ต้รวจสอบ Certification Body (CB) ไม่พบ Non Conformity Major และ Non Conformity Minor 

เพิ่มเติมและมี Observation เพิ่มจำานวน 6 ข้อ โดย คตส.ได้ยำ้าให้ฝ่ายจัดการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ซึ่งจะช่วยให้การทำางานของส่วนงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.2 ผลก�รดำ�เนินง�นที่อยู่ระหว่�งตรวจสอบ 

คตส. รับทราบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่อยู่ระหว่างดำาเนินการ  

จำานวน 6 โครงการของส่วนงานต่าง ๆ ดังนี้ 1. สำานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา 2. สำานักบริหารเงิน 

อดุหนนุผูข้าดแคลนทนุทรพัย ์ 3. สถาบนัวิจัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา 4. สำานกัส่ือสารสาธารณะ 

และระดมความร่วมมือ 5. สำานักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครูและสถานศึกษา และ 6. ฝ่ายทรัพยากร 

บุคคล 

ทั้งนี้ คตส. ได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอำานาจหน้าที่และความ 

รบัผดิชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร กสศ. และรายงานผลการดำาเนนิงานตอ่คณะกรรมการ 

บริหาร กสศ. เพื่อทราบเป็นรายไตรมาส

     

         นางภัทรพร วรทรัพย์

         ประธานกรรมการตรวจสอบภายใน
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คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล   
ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์สมพงษ์ จิตระดับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาคประชาสังคม

นายชาลี จันทนยิ่งยง 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ภาคเอกชน

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
รองประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี โพชนุกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาควิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณา ศรีวนิชย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาควิชาการด้านกฎหมาย

รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาคประชาสังคม

นายภัทระ ค�าพิทักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาคเอกชน
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กรรมการโดยต�าแหน่ง

นายสุภัทร จ�าปาทอง 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ คนที่หน่ึง*

นายทวี เสริมภักดีกุล 
รองอธิบดีกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 
ผู้แทนกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น*

นายอนันต์ แก้วก�าเนิด
รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ

ผู้แทนส�านักงบประมาณ*

นายธนุ วงษ์จินดา
รองเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ คนที่สอง

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ
อธิบดีกรมส่งเสริม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผู้แทนกรมส่งเสริม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ*

นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน*

นายอรรถพล แก้วสัมฤทธ์ิ
รองอธิบดีกรมอนามัย

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

นายสุภกร บัวสาย 
ผู้จัดการ กสศ.

นางภัทรพร วรทรัพย์
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ

การเงนิการคลัง ผู้แทนกรมบัญชีกลาง

กรรมการโดยต�าแหน่ง ช่ือ-สกุลผู้แทน ต�าแหน่ง

ผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการ คนทีห่น่ึง นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้แทนส�านักงบประมาณ นางมลัลิกา ภูษาทอง ผู้อ�านวยการกองจัดท�างบประมาณด้านสังคม 1

ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายพสิิฐ พูลพพิฒัน์

นางณิชาพชัฌ์ เพช็รพนัธ์ุ

นางภาวนีิ สุมลตรี

รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมการพฒันาและสวสัดิการเด็ก 
และเยาวชน
รักษาการในต�าแหน่งผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเยาวชน

ผูแ้ทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ นายสุพจน์ จิตร์เพช็ร์

นางประอรรัตน์ กาญจน์ธนภัทร

ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมการพฒันาการจัดการ 
ศึกษาท้องถิ่น
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพฒันาการจัดการ 
ศึกษาท้องถิ่น

ผู้แทนกรมส่งเสริมและพฒันาคณุภาพชีวติคนพกิาร นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เช่ียวชาญด้านการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร

* รายนามผู้แทนอื่น ๆ ที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร กสศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในฐานะกรรมการโดยต�าแหน่ง
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ที่ปรึกษา
และคณะอนุกรรมการ

ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ให้คำาปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ แก่คณะกรรมการบริหาร กสศ.

• นายกฤษณพงศ์ กีรติกร   

• ศาสตราจารย์ภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ 

• ศาสตราจารย์นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย  

• ศาสตราจารย์วิจารณ ์ พานิช

• นายกำพล ศรธนะรัตน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบภายในเพื่อรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ     

• ผู้แทนกระทรวงการคลัง    ประธานกรรมการ

• ผู้แทนสำนักงบประมาณ      กรรมการ

• นายชาลี จันทนยิ่งยง         กรรมการ

คณะอนุกรรมการด้านการเงนิและงบประมาณ

ให้คำาแนะนำาแก่สำานักงานเก่ียวกับแนวทางการดำาเนินงานด้านการเงินและงบประมาณของ กสศ. รวมถึง 

แนวทางการได้มาและการบรหิารจดัการซึง่เงนิและทรพัย์สนิของ กสศ. ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญตัิ 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 แก่คณะกรรมการและสำานักงาน

• นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ    ประธานอนุกรรมการ

• นายบุญเลิศ เลิศเมธากุล     อนุกรรมการ

• นางกรรณิการ ์ งามโสภี     อนุกรรมการ

• นายรังสรรค ์ มณีเล็ก     อนุกรรมการ

• นายวรัชญ ์ เพชรร่วง    อนุกรรมการ

• ผู้จัดการ กสศ. หรือผู้แทน    เลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล

ศึกษาและจัดทำาร่างประกาศ คำาสั่ง ข้อกำาหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับกรอบธรรมาภิบาลองค์กรที่สอดคล้องกับ 

หลกัการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่เีพือ่เสนอคณะกรรมการ และให้คำาปรกึษา ข้อเสนอแนะด้านธรรมาภบิาล 

แก่คณะกรรมการ

• นายชาล ี จันทนยิ่งยง    ประธานอนุกรรมการ

• นางวรัชญา ศรีมาจันทร์    อนุกรรมการ

• นางศิษฏศร ี นาคะศิริ    อนุกรรมการ

• ผู้จัดการ กสศ. หรือผู้แทน    เลขานุการ
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คณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล

ให้คำาแนะนำาแก่สำานักงานและคณะกรรมการเกี่ยวกับแนวทางการดำาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของ 

สำานักงาน และให้ความเห็นชอบการจัดทำาแผนแม่บทหรือแผนกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลของสำานักงาน  

รวมทั้งการพิจารณาแผนอัตรากำาลังพนักงานและลูกจ้างให้สอดคล้องกับภารกิจของสำานักงาน 

• รองศาสตราจารย์ปัทมาวด ี โพชนุกูล   ประธานอนุกรรมการ

• นางสาวนวลอนันต์ ตันติเกตุ   อนุกรรมการ

• นายวิศรุต รักษ์นภาพงศ ์     อนุกรรมการ

• ผู้จัดการ กสศ. หรือผู้แทน    เลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านนโยบายข้อมูลข่าวสารสาธารณะ

พิจารณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำาเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารสาธารณะของ กสศ. และ 

ให้คำาปรึกษาด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะแก่คณะกรรมการ

• นายภัทระ คำาพิทักษ์    ประธานอนุกรรมการ

• ศาสตราจารย์สมพงษ ์ จิตระดับ   อนุกรรมการ

• ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ  อนุกรรมการ

• ผู้จัดการ กสศ. หรือผู้แทน    เลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย

พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำาร่างระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และเอกสารทาง 

กฎหมายอื่น ๆ ให้เป็นไปตามท่ีพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 หรือ 

กฎหมายอืน่ใดกำาหนดใหม้ี และใหค้วามคิดเหน็หรอืคำาปรกึษาดา้นกฎหมายแกค่ณะกรรมการและสำานกังาน

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณา ศรีวนิชย ์   ประธานอนุกรรมการ

• นายนพดล เภรีฤกษ ์     อนุกรรมการ

• นายนพพร สุวรรณรุจ ิ     อนุกรรมการ

• ผู้จัดการ กสศ. หรือผู้แทน    เลขานุการ

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการเงนิหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุน

กำากับดูแลการใช้เงินและทรัพย์สินบริจาคให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ 

วตัถปุระสงค ์ นโยบาย และแนวทางการดำาเนนิงานของกองทนุ รวมถงึกำาหนดแนวทางในการรบัเงนิบรจิาค 

และการใช้จ่ายเงินบริจาค

• ศาสตราภิชานไกรฤทธิ ์ บุณยเกียรต ิ   ประธานอนุกรรมการ

• รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ  อนุกรรมการ

• นายนพพร สุวรรณรุจิ    อนุกรรมการ

• นายขจร ธนะแพสย์    อนุกรรมการ

• ผู้จัดการ กสศ. หรือผู้แทน    เลขานุการ
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คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลการลงทุนหาผลประโยชน์จากเงนิและทรัพย์สินของกองทุน

ให้แนวทางและคำาแนะนำาในการเสนอแผนการลงทุน กำากับดูแลให้การลงทุนหาผลประโยชน์จากเงินและ 

ทรัพย์สินของ กสศ. เป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพ

• นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ    ประธานอนุกรรมการ 

• นายกำพล ศรธนะรัตน์    อนุกรรมการ

• นายอัมพร แสงมณี    อนุกรรมการ

• นางสุรีรัตน์ สุรเดชะ    อนุกรรมการ

• ผู้แทนกระทรวงการคลัง    อนุกรรมการ

• ผู้จัดการ กสศ. หรือผู้แทน    เลขานุการ

คณะอนุกรรมการก�ากับทิศทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กำากับทิศทางและกลั่นกรองการพัฒนาระบบการดำาเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ 

เทคโนโลยสีารสนเทศให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของกองทนุ และนโยบายของคณะกรรมการ รวมถงึการ 

พจิารณาแนวนโยบาย ข้อกำาหนด และกฎระเบยีบต่าง ๆ เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อการดำาเนนิงานของ 

กองทุน 

• นายกำพล ศรธนะรัตน์    ประธานอนุกรรมการ

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณา ศรีวนิชย์  อนุกรรมการ

• ศาสตราจารย์สมพงษ ์ จิตระดับ   อนุกรรมการ

• นายภัทระ คำพิทักษ์    อนุกรรมการ

• นายวิโรจน์ โชควิวัฒน     อนุกรรมการ

• ผู้จัดการ กสศ. หรือผู้แทน    อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการก�ากับทิศทางสถาบันวจิัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

กำาหนดทิศทางและกลยุทธ์ เสนอแนะนโยบาย แผนการพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย และการพัฒนา 

นวัตกรรม ของสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

• นายชัยพฤกษ ์ เสรีรักษ์    ที่ปรึกษา

• รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์  ที่ปรึกษา

• นายสมเกียรต ิ ตั้งกิจวานิชย์   ที่ปรึกษา

• ศาสตราจารย์วิจารณ ์ พานิช   ประธานอนุกรรมการ

• นายกฤษณพงศ ์ กีรติกร    อนุกรรมการ

• คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  อนุกรรมการ

• รองศาสตราจารย์ปัทมาวด ี โพชนุกูล  อนุกรรมการ

• รองศาสตราจารย์วรากรณ ์ สามโกเศศ  อนุกรรมการ

• ผู้จัดการ กสศ. หรือผู้แทน    อนุกรรมการและเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบหลกัประกนัความเสมอภาคทางการศึกษา (ปฐมวยั-ภาคบังคบั)

กำากับดูแลเชิงกลยุทธ์ รวมถึงเสนอแนะนโยบายและแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน หรือการให้ความ 

ช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา เพื่อให้ 

ได้รับการศึกษาพัฒนาจนสำาเร็จการศึกษาภาคบังคับ

• นายกฤษณพงศ ์ กีรติกร     ที่ปรึกษา

• นายสมหมาย ปาริจฉัตต์     ที่ปรึกษา

• นางสาววลัยรัตน ์ ศรีอรุณ     ประธานอนุกรรมการ

• นายชาลี จันทนยิ่งยง       อนุกรรมการ

• รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ   อนุกรรมการ

• นายวิโรจน์ โชควิวัฒน     อนุกรรมการ

• เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้แทน อนุกรรมการ

• อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือผู้แทน  อนุกรรมการ

• อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน  อนุกรรมการ

• ผู้จัดการ กสศ. หรือผู้แทน     อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูส�าหรับโรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกล

กำากับดูแลเชิงกลยุทธ์ รวมถึงเสนอแนะนโยบายและแนวทางในการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู 

สำาหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ยากลำาบาก

• ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช    ที่ปรึกษา

• นายกฤษณพงศ์ กีรติกร     ที่ปรึกษา

• ศาสตราจารย์กิตติคุณสุกัญญา สุดบรรทัด   ที่ปรึกษา

• รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ   ประธานอนุกรรมการ

• รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี โพชนุกูล   อนุกรรมการ

• นายนพพร สุวรรณรุจิ     อนุกรรมการ

• นายศุภโชค ปิยะสันติ์     อนุกรรมการ

• นายสุเทพ เท่งประกิจ      อนุกรรมการ

• ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน   อนุกรรมการ

• ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

 วิจัย และนวัตกรรม หรือผู้แทน     อนุกรรมการ

• ผู้จัดการ กสศ. หรือผู้แทน     อนุกรรมการและเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงกวา่ภาคบังคับ

กำากับดูแลเชิงกลยุทธ์ รวมถึงเสนอแนะนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ในระดับที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ

• นายยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ ์    ที่ปรึกษา

• ศาสตราจารย์นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย   ประธานอนุกรรมการ

• ศาสตราจารย์สมพงษ ์ จิตระดับ   อนุกรรมการ

• นายนพพร สุวรรณรุจิ    อนุกรรมการ

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานเพชร ชินินทร  อนุกรรมการ

• นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา    อนุกรรมการ

• ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน  อนุกรรมการ

• ผู้อำานวยการสำานักงานสภานโยบาย-

 การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์ วิจัย

 และนวัตกรรมแห่งชาติ หรือผู้แทน   อนุกรรมการ

• ผู้จัดการ กสศ. หรือผู้แทน    อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ

กำากับดูแลเชิงกลยุทธ ์ รวมถึงเสนอแนะนโยบายและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ  

• คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  ที่ปรึกษา

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลขา ปิยะอัจฉริยะ  ที่ปรึกษา

• นางสาวเจือจันทร์ จงสถิตอยู่   ที่ปรึกษา 

• นางปิยาภรณ ์ มัณฑะจิตร    ที่ปรึกษา 

• ศาสตราจารย์วิจารณ ์ พานิช   ประธานอนุกรรมการ

• รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ  อนุกรรมการ

• นายกำาพล ศรธนะรัตน ์     อนุกรรมการ

• รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี โพชนุกูล  อนุกรรมการ

• นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ   อนุกรรมการ

• นางสาวรุ่งนภา จิตรโรจนรักษ ์    อนุกรรมการ

• เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 หรือผู้แทน     อนุกรรมการ

• ผู้จัดการ กสศ. หรือผู้แทน      อนุกรรมการและเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและประชากรวยัแรงงานนอกระบบ

กำากบัดแูลเชงิกลยทุธ ์ รวมถงึเสนอแนะนโยบายและแนวทางในการส่งเสรมิและพฒันาเยาวชนและประชากร 

วัยแรงงานนอกระบบ

• นายกฤษณพงศ์ กีรติกร    ที่ปรึกษา

• นายสมชัย จิตสุชน    ที่ปรึกษา

• ศาสตราจารย์สมพงษ ์ จิตระดับ   ประธานอนุกรรมการ

• นายภัทระ คำาพิทักษ์    อนุกรรมการ

• รองศาสตราจารย์ลือชัย ศรีเงินยวง   อนุกรรมการ

• รองศาสตราจารย์อภิญญา เวชยชัย  อนุกรรมการ

• นายโชคชัย ลิ้มประดิษฐ์    อนุกรรมการ

• ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน  อนุกรรมการ

• อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

 หรือผู้แทน     อนุกรรมการ

• อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 หรือผู้แทน     อนุกรรมการ

• อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 หรือผู้แทน     อนุกรรมการ

• ผู้จัดการ กสศ. หรือผู้แทน    อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพ่ือลดความเหลื่อมล�้า

กำากับดูแลเชิงกลยุทธ์ รวมถึงเสนอแนะนโยบายและแนวทางในการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือลดความเหล่ือมลำา้  

รวมถึงการบริหารจัดการฐานข้อมูล การบูรณาการเชื่อมโยงภารกิจและงบประมาณขององค์กรในจังหวัด

• นายพงษ์ศักดิ ์ ยิ่งชนม์เจริญ    ที่ปรึกษา

• นายกฤษณพงศ์ กีรติกร     ประธานอนุกรรมการ

• ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย   รองประธานอนุกรรมการ

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณา ศรีวนิชย์  อนุกรรมการ

• นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ    อนุกรรมการ

• นายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์   อนุกรรมการ

• นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ     อนุกรรมการ

• รองศาสตราจารย์ซุกรี หะยีสาแม    อนุกรรมการ

• รองศาสตราจารย์จุรี วิจิตรวาทการ   อนุกรรมการ

• รองผู้จัดการ กสศ.

 หรือผู้ช่วยผู้จัดการ กสศ. ที่ได้รับมอบหมาย  อนุกรรมการ

• ผู้จัดการ กสศ. หรือผู้แทน    อนุกรรมการและเลขานุการ
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งบประมาณของ  กสศ.  แม้จะไม่มาก 
แต่สร้างการเปล่ียนแปลงที่ยั่งยืน 
เพราะด้วยความรู้และวิธีการท�างานที่ 

แตกต่าง สนับสนุนให้เกิดชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้  ลึกซ้ึงไปถึงจิตวิญญาณ 
ของชุมชน ความเปลีย่นแปลงกระทบ 
กับผู้คนทุกรุ่น และยังท�าให้เกิดการ 
เช่ือมโยงทรัพยากรจากท้ังในและ 
นอกพ้ืนที ่   

กสศ.  เข้ามามีบทบาทในการสร้าง 
โอกาสให้กับคนที่เข้าไม่ถึงการศึกษา 
ใ น ร ะ บ บ  โ ด ย มี แน ว ท า ง ที่ ท� า ใ ห้  
ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ในรูปแบบที่ 

สอดคล้องกับชีวิตของตัวเอง ด้วย 
การใช้ชุมชนเป็นฐาน ซ่ึงวิธีการน้ี 

สามารถทลายข้อจ�ากัดด้านฐานะ  
หรือความขาดแคลนต่าง  ๆ  ที่ท�าให้ 
คนคนหน่ึงต้องสูญเสียโอกาสทาง 
การศึกษาไป ทั้งยังเป็นการสร้างการ 
เรียนรู้ในชุมชนที่ลงลึก ตอบโจทย์ 
วิถี ชีวิตจนสามารถยกระดับเป็น 
นโยบายขององค์กรปกครองส่วน 
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงช่วยผลกัดนัให้หลากหลาย 
อาชีพได้พัฒนาและขยายตัวข้ึนเป็น 
ล�าดับ

นายอะหมัด หลีขาหรี
วสิาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะ

อ.จะนะ จ.สงขลา
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    รายนามคณะท�างาน

คณะท�างานจัดท�ารายงานประจ�าปี
(1) นายภัทระ คำาพิทักษ์    ประธานคณะทำางาน

(2) ศาสตราจารย์สมพงษ ์ จิตระดับ    คณะทำางาน

(3) รองศาสตราจารย์ดารณ ี อุทัยรัตนกิจ  คณะทำางาน

(4) นายไกรยส ภัทราวาท    ผู้จัดการ กสศ. (เลขานุการคณะทำางาน)

ฝ่ายเลขานุการคณะท�างาน
(1) นายพัฒนะพงษ ์ สุขมะดัน   ผู้ช่วยผู้จัดการ กสศ.

(2) นางสาวสุชาดา จัตุรภุชพิทักษ์   รักษาการในตำาแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ กสศ. 

(3) นายนิกร เภรีกุล     ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการพัฒนาองค์กร

(4) นายอุดม วงษ์สิงห์    ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาคุณภาพครู

       นักศึกษาคร ู และสถานศึกษา

(5) นางสาวธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์   ผู้อำานวยการสำานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา 

       และรักษาการผู้อำานวยการสำานักพัฒนา 

       การเรียนรู้เชิงพื้นที่

(6) นางผลิพร ธัญญอนันต์ผล   ผู้อำานวยการสำานักสื่อสารสาธารณะ 

       และระดมความร่วมมือ

(7) นายภูมิศรัณย ์ ทองเลี่ยมนาค   รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการสถาบันวิจัย

       เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

(8) นางสาวกนิษฐา คุณาวิศรุต   รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักบริหาร

       เงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

(9) นางสาวภมรศร ี แดงชัย    รักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการ 

       สำานักธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป  

(10) นางสาวภัณฑิกา สหายมิตร    รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผน กลยุทธ ์

       และงบประมาณ 

(11) นางอรอนงค ์ สะพะพันธุ์    นักวิเคราะห์งบประมาณ 

ภาพทั้งหมดในรายงานฉบับนี้ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในภาพเรียบร้อยแล้ว
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