
 

ประกาศส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
เรื่อง  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส 

ให้ได้รับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
“ทุนก้าวเพื่อน้อง” ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

__________________ 

ด้วยกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาตระหนักและให้ความส าคัญในการส่งเสริม 
สนับสนุนให้เยาวชนที่มีศักยภาพและมีความสามารถพิเศษแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับ
การศึกษาและการพัฒนาตามศักยภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล  าและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ
นโยบายประเทศไทย ๔.๐ จึงร่วมกับมูลนิธิก้าวคนละก้าว ด าเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
“ทุนก้าวเพ่ือน้อง” ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

จึงขอเชิญชวนเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาส สถานศึกษา และองค์กร
สาธารณประโยชน์ที่ท างานด้านเด็กและเยาวชน ร่วมแสดงความประสงค์เพ่ือขอรับทุนหรือเสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะอนุกรรมการบริหารจัดการเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนได้ก าหนด ดังนี  

ข้อ ๑  ในประกาศนี้ 
๑.๑ กสศ. หมายความว่า กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
๑.๒ ทุนก้าวเพื่อน้อง หมายความว่า ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส

ให้ได้รับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
๑.๓ ผู้รับทุน หมายความว่า ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น

ผู้รับทุนก้าวเพ่ือน้อง 
๑.๔ ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยพิจารณาจากข้อมูลรายได้

และข้อมูลสถานะครัวเรือน ซึ่งมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน ตามหลักเกณฑ์
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพยข์อง กสศ. 

๑.๕ ผู้ด้อยโอกาส หมายความว่า ผู้ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ หรืออยู่ในพื นที่ความ 
ไม่สงบ หรือขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการขั นพื นฐานของรัฐ หรือสมควรได้รับการช่วยเหลือเพ่ือมนุษยธรรม 
ตลอดจนประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาคกับ
ผู้อื่น รวมถึงการด้อยโอกาสลักษณะอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการบริหาร กสศ. ประกาศก าหนดเพิ่มเติม  

 
 

/๑.๖ สถานศึกษา ... 
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๑.๖ สถานศึกษา หมายความว่า สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  ทั งของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ผู้ประสงค์จะขอรับทุนก้าวเพ่ือน้อง ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังจะส าเร็จการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาปีที ่๓ หรือเทียบเท่า 

๑.๗ องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ท างานด้านเด็กและเยาวชน หมายความว่า องค์กรภาคเอกชน
ที่ได้รับการรับรองให้ด าเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ข้อ ๒  สาระส าคัญ และเงื่อนไขการด าเนินโครงการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี  

ข้อ ๓  คุณสมบัติของผู้รับทุน   
๓.๑ เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือผู้ด้อยโอกาส  
๓.๒ เป็นผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 

๒๕๖๕ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียนไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หรือเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ถึง ๒๕๖๕ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั น 
ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และมีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 

๓.๓ เป็นผู้มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และแสดงให้เห็นศักยภาพที่จะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ 

๓.๔ เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้  
มีความเป็นผู้น า มีจิตสาธารณะ มีความสนใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน และไม่มีพฤติกรรมที่จะเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน 

๓.๕ เป็นผู้มีความสามารถพิเศษที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

ข้อ ๔ การขอรับทุน 
๔.๑ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๓ และประสงค์ขอรับทุนก้าวเพ่ือน้อง ให้แสดงความประสงค์

ขอรับทุนไดท้ีส่ถานศึกษา หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ท างานด้านเด็กและเยาวชน 
๔.๒ เมื่อสถานศึกษาหรือองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ท างานด้านเด็กและเยาวชน ได้รับแจ้ง

ความประสงค์ขอรับทุนแล้ว ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี  
๔.๒.๑ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอรับทุนตามที่ก าหนด และพิจารณาคัดเลือก

ผู้ที่สมควรได้รับทุนเพ่ือเสนอชื่อให้แก่ กสศ. จ านวนองค์กรละไม่เกิน ๒ คน 
การตรวจสอบคุณสมบัติ และการพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุน ต้องด าเนินการด้วย

ความรอบคอบ ยึดหลักความถูกต้อง ความเป็นธรรม และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ทั งนี  สถานศึกษาหรือองค์กร
สาธารณประโยชน์ที่ท างานด้านเด็กและเยาวชน ต้องจัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานทั งปวงเกี่ยวกับการพิจารณา
เสนอชื่อ เพ่ือพร้อมรับการตรวจสอบ  

๔.๒.๒ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนก้าวเพ่ือน้อง และรับรองความถูกต้องของข้อมูลผู้ขอรับทุน 
ตามแบบเสนอชื่อเพ่ือขอรับทุนก้าวเพื่อน้อง พร้อมแบบรับรองข้อมูลตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี  

/(๑) กรณ ี... 
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(๑) กรณีผู้ขอรับทุนเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ส่งแบบรับรองข้อมูลรายได้ครัวเรือน 

(แบบก้าวเพ่ือน้อง ๑) แบบรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์จากผู้บริหารสถานศึกษา/อาจารย์  ที่ปรึกษา/

ผู้บริหารองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ท างานด้านเด็กและเยาวชน (แบบก้าวเพ่ือน้อง ๒) และแบบรับรองข้อมูลการ

ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐในต าบล (แบบก้าวเพื่อน้อง ๓)  

(๒) กรณีผู้ขอรับทุนเป็นผู้ด้อยโอกาส ให้ส่งแบบรับรองข้อมูลการด้อยโอกาส (แบบก้าวเพ่ือน้อง ๔)  

๔.๓ ให้สถานศึกษาหรือองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ท างานด้านเด็กและเยาวชน ยื่นแบบเสนอชื่อ
และเอกสารประกอบ เพ่ือรับการพิจารณาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ kaopueanong.eef.or.th  
ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทีห่มายเลขโทรศัพท ์๐๒-๐๗๙-๕๔๗๕ กด ๙ 

ข้อ  ๕  ในกรณี มี ปัญ หาเกี่ ยวกับการด า เนิ น งานตามประกาศนี  กสศ . ส งวนสิทธิ ให้
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุน เป็นผู้วินิจฉัยชี ขาด และค าวินิจฉัยนั น
ถือเป็นที่สุด 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

              
       (นายไกรยส ภัทราวาท) 

                       ผู้จัดการกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
 
 
 


