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 โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล�้า ปี 2565  มุ่งตอบโจทย์สถานการณ์ปัญหาคุณภาพและ
ความเหลือ่มล�า้ทางการศึกษา และทศิทางแนวโน้มทางนโยบาย ได้แก่ (1) ระบบการศกึษาขนาดใหญ่และขาดการจดัการ
ทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยระบบการศกึษาจ�าเป็นต้องลดขนาดการจดัการ ขัน้ตอน และความซ�า้ซ้อนลง สอดคล้องกับทศิทาง
และความเคลือ่นไหวของประเทศทีป่ระสบความส�าเร็จทางสมัฤทธิผ์ลการศึกษา (2) ทิศทางและมาตรการกระจายอ�านาจ
การจัดการศึกษาสู่ระดับพื้นที่และสถานศึกษา โดยประเทศที่ประสบความส�าเร็จหรือมีพัฒนาการทางการศึกษาแบบ
ก้าวกระโดดเลือกใช้ (3) แนวโน้มนโยบายของประเทศไทยทีใ่ห้ความส�าคญักบัการมส่ีวนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ระดบั
จังหวัด แนวคดิเรือ่งการจดัการศกึษาเชงิพืน้ทีย่งัปรากฏอยูใ่นร่างพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตฯิ ทัง้ฉบบัทีค่ณะกรรมการ
อิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษาเสนอ และหลักการนี้ยังคงปรากฏสืบเนื่องมาในร่างกฎหมายฉบับที่ผ่านการลงมติรับหลักการ
ร่างพระราชบัญญัติฯ “ตัวแบบของการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่” จึงเป็นโจทย์ทางนโยบายที่ส�าคัญ 

“เพ่ือมุง่ให้เกดิการเปลีย่นแปลงตามเป้าประสงค์ ของ กสศ. ดา้นการเปลีย่นแปลงเชิงระบบ
(Systems Change)ของชุมชนท้องถิ่น โดยผ่านการกระตุ้นภาวะผู้น�า ส่งเสริมความร่วมมือ
และสนับสนุนด้านวชิาการและทรัพยากรบางส่วนในการยกระดับสมรรถนะของเครือข่าย

หน่วยงานท้องถิ่นระดับจังหวดั (หรือต�ากวา่) และบูรณาการทรัพยากรในพ้ืนที่
เพ่ือส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล�าแก่เด็กและเยาวชน

ทั้งในโรงเรียนและนอกระบบการศึกษาในเขตพ้ืนที่”

โครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพ่ือลดความเหลื่อมล�า ปี 2565
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 ด้วยกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จดัท�าโครงการจดัการศกึษาเชงิพืน้ทีเ่พือ่ลดความเหลือ่มล�า้
มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 (7) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อสร้าง
ความเสมอภาคทางการศกึษา รวมทัง้ด�าเนนิการหรอืจดัให้มกีารศกึษา วจิยั และพฒันาองค์ความรูเ้พือ่พฒันาทรพัยากรมนษุย์
ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการน�าองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้เพื่อลดความเหลื่อมล�้าในการศึกษา สนองความต้องการ
ทางด้านก�าลังแรงงาน และยกระดับความสามารถของคนไทย 
 ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กสศ. จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ องค์กร
สาธารณประโยชน์ ภาคเอกชน หรือกิจการเพื่อสังคม และภาคประชาสังคม (หน่วยเสนอโครงการระดับจังหวัด) ที่มี
แนวคิด วัตถุประสงค์ มุ่งส่งเสริมการศึกษาและการด�าเนินงานปฏิรูปทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล�้าส�าหรับเด็ก
และเยาวชน ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนจาก กสศ. ดังนี้

ข้อ 1  คุณสมบัติของหน่วยเสนอโครงการ
 1.1 สถานภาพ เป็นหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ 
องค์กรสาธารณประโยชน์ ภาคเอกชนหรือกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) และภาคประชาสังคม ที่มีฐานะเป็น
นติบุิคคล หรอืมเีอกสารรบัรองสถานะการจดัตัง้หน่วยงาน และมวีตัถุประสงค์ แนวความคดิ ในการส่งเสรมิด้านการศึกษา
หรือการด�าเนินงานด้านปฏิรูปทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล�้าให้แก่เด็กและเยาวชนในระยะยาว 
 1.2 ความพร้อมด้านบุคลากร มีคณะท�างานซึ่งมีองค์ประกอบที่มาจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการจัด
การศึกษาเชงิพืน้ทีเ่พ่ือลดความเหลือ่มล�า้ อาท ิหน่วยงานภาครัฐ (ส่วนจงัหวดั หน่วยงานด้านการศกึษา) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล) ภาควิชาการ ภาคเอกชนหรือกิจการ
เพือ่สงัคม (Social Enterprise)  และภาคประชาสงัคม โดยในช่วงเริม่ต้นควรมอีงค์ประกอบของคณะท�างานไม่น้อยกว่า
3 ภาคส่วน และหน่วยเสนอโครงการควรมีปัจจัยสนับสนุนที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือกับ
ภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล�้า รวมถึงหน่วยเสนอโครงการต้องสร้าง
การรับรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานในจังหวัดให้รับทราบ

ประกาศส�านักงานกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

เร่ือง เปิดรับข้อเสนอโครงการจัดการศึกษา
เชิงพืน้ที่เพือ่ลดความเหลื่อมล�า ปี 2565
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ขอ้ 2 สาระส�าคญั เงือ่นไขการด�าเนินงานโครงการ
 รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี
 ทัง้น้ี กสศ. จะสนบัสนนุทนุตามโครงการจดัการศกึษาเชิงพืน้ทีเ่พ่ือลดความเหลือ่มล�า้ให้แก่หน่วยเสนอโครงการ
เพียงจังหวัดละ 1 โครงการ และจะมุ่งพัฒนาให้เกิดกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ท�าให้หน่วยเสนอโครงการภายใน
จังหวัดได้มีกระบวนการพัฒนาโครงการอย่างมีส่วนร่วม

ขอ้ 3  การเสนอโครงการ
 ผู้สนใจสามารถศึกษาประกาศสนับสุนนทุน ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 – 29 เมษายน 2565 โดยหน่วย
เสนอโครงการที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ
ออนไลน์ที่ www.EEF.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 29 เมษายน 2565 ภายในเวลา 16.30 น. โดยเอกสารที่หน่วยเสนอ
โครงการน�าส่งให้แก่ กสศ. จะต้องเป็นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงต้องน�าส่งให้ครบถ้วนตามรายการท่ี
ก�าหนด ท้ังนี ้กสศ. ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัพิจารณาข้อเสนอโครงการของหน่วยเสนอโครงการที่เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน 
 สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ที ่โทรศพัท์ 02 079 5475 กด 8 โทรศพัท์มอืถือ 06 5969 1354 และทางอีเมล
ABE@eef.or.th 

ขอ้ 4 ในกรณีมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการด�าเนินงานตามประกาศนี้ กสศ. สงวนสิทธิ์ให้คณะอนุกรรมการจัดการศึกษา
เชิงพื้นที่เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และค�าวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สุด

      ประกาศ ณ วันที่ 25  มีนาคม พ.ศ. 2565

         (นายไกรยส ภัทราวาท)
             ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
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 สาระส�าคัญและเงือ่นไขการด�าเนินงานโครงการ

 ข้อ  1 กรอบแนวคิด
 จากสถานการณ์ปัญหาคุณภาพและความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา และทิศทางแนวโน้มด้านนโยบาย อาทิ
 (1) ระบบการศกึษาขนาดใหญ่ท่ีขาดการจดัการท่ีมปีระสทิธิภาพ ซึง่จ�าเป็นต้องลดขนาด ขัน้ตอน และความซ�า้ซ้อน
ในการจดัการ เพ่ือให้สอดคล้องกบัทิศทางของการจดัการศกึษาในระดบัสากล ท้ังนีห้ากพจิารณาจากสดัส่วนงบประมาณ
การศึกษาของประเทศไทยต่อ GDP พบว่า มีสัดส่วนสูงเป็นล�าดับ 2 ของโลก แต่กลับมีผลสัมฤทธิ์ต�่ากว่าที่ควรเป็น
บ่งชีว่้าปัญหาการศกึษาไทย อาจมไิด้เกดิจากการขาดแคลนงบประมาณ แต่เกดิจากขาดการบริหารจัดการทีมี่ประสทิธภิาพ
เนือ่งจากระบบการศกึษาไทยมขีนาดใหญ่และบรหิารแบบรวมศนูย์  โดยต้องรบัผดิชอบดแูลโรงเรียนประมาณ 30,000 แห่ง
ครูประมาณ 400,000 คน เด็กด้อยโอกาสทั้งในและนอกระบบประมาณ 4 ล้านคน ซึ่งมีขนาดของความรับผิดชอบ
ทีม่ากกว่าประเทศสงิคโปร์ นวิซีแลนด์ และฮ่องกง กว่า 10 เท่า ดงันัน้ แนวทางหนึง่ในการจะจดัการศกึษาให้มคีณุภาพ
ทดัเทียมกบัประเทศทีป่ระสบความส�าเรจ็ จ�าเป็นต้องลดขนาดของการบรหิารจดัการลง  ควบคูก่บัการสร้างความสามารถ
ของการบริหารในระดับพื้นที่ที่เล็กกว่า  และมีลักษณะเฉพาะ  ตลอดจนวางแผนพัฒนาการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม
จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ ภาคีทางการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  ผ่านการท�างานร่วมกัน
ในลักษณะของกลไกระดับพื้นที่ (จังหวัด) พร้อมกับมีการติดตามประเมินผล และเป็นเจ้าของร่วมกัน 
 (2) ทิศทางและมาตรการกระจายอ�านาจการจัดการศึกษาสู่ระดับพื้นที่และสถานศึกษา โดยประเทศที่ประสบ
ความส�าเร็จหรือมีพัฒนาการทางการศึกษาแบบก้าวกระโดดเลือกใช้ กลยุทธ์การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เป็นส�าคัญ ได้แก่
กองทนุการศกึษาโลก หรอื Global Partnership for Education (GPE) สนบัสนนุให้ 76 ประเทศทัว่โลกใช้เป็นแนวทาง
การปฏริปูการศกึษาเพ่ือให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสได้เข้าสู่การศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษาให้สามารถตอบโจทย์
ความท้าทายในศตวรรษที่ 21 ซึ่งกลยุทธ์ส�าคัญที่ GPE ด�าเนินการ ได้แก่ การส่งเสริมประเทศต่าง ๆ ในการจัดท�าแผน
การพัฒนาการศึกษา (Education Sector Planning) และการน�าไปสูก่ารปฏบิตั ิซึง่ถอืเป็นหวัใจของการสร้างความเข้มแขง็
และความเสมอภาคทางการศึกษาได้อย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาแผนการศึกษาที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาจาก
ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณทั้งระดับโรงเรียน ภูมิภาค และประเทศ เพื่อน�าไปสู่การวางแผนพัฒนาการศึกษา ที่เน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และด�าเนินงานจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทางการศึกษา น�าโดย
หน่วยงานระดับรัฐบาล การท�างานกับภาคท้องถิ่นทางการศึกษา กลุ่มประชาสังคม เครือข่ายครู ภาคเอกชน เป็นต้น 
พร้อมกับมีการติดตามประเมินผล และสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน 

เอกสารแนบท้าย

ของประกาศส�านักงานกองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา
เร่ือง เปิดรับข้อเสนอโครงการจัดการศึกษาเชิงพืน้ที่เพือ่ลดความเหลื่อมล�า 
ปี  2565
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 (3) แนวโน้มนโยบายของประเทศไทยที่ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับจังหวัด 
แนวคิดเรื่องการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ยังปรากฏอยู่ในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....       ทั้งฉบับที่
คณะกรรมการอิสระเพือ่ปฏริปูการศกึษาเสนอ และหลกัการนียั้งคงปรากฏสบืเน่ืองมาในร่างกฎหมายฉบบัทีผ่่านการลงมติ
ครั้งที่ 1 รับหลักการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ดังนั้น “ตัวแบบของการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่” 
จึงถือว่าเป็นโจทย์ที่มีความส�าคัญทางนโยบาย กสศ. จึงจัดให้มีโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหล่ือมล�้า
ที่มุ่งพัฒนาให้เกิดตัวแบบของการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล�้า บนพื้นที่ระดับจังหวัดที่สามารถดูแลให้
ความช่วยเหลือ และสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการในการพัฒนาของทั้งตัวเด็กและเยาวชนเอง รวมไปถึงการสนองตอบต่อการก�าหนดทิศทางการแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล�้า และการพัฒนาในระดับจังหวัด ด้วยกลไกที่เกิดขึ้นจากการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
ภายในของจังหวัด ท่ีมาจากการเปิดโอกาสให้เกิดผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลาย ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน
ภาคประชาสงัคม ตลอดจนประชาชนในพืน้ที ่ เข้ามาร่วมบรูณาการจดัการศึกษาร่วมกนั เพือ่ให้การจดัการศกึษาเชงิพืน้ท่ี
สามารถสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและครอบคลุมไปยังความเสมอภาคในมิติอื่น ๆ น�าไปสู่การสนองตอบต่อ
การพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนในอนาคต  โดยเริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 ภายใต้ชื่อโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและมีจังหวัดเข้าร่วมด�าเนินการจ�านวน 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
ล�าปาง แพร่ สโุขทยั พษิณโุลก นครสวรรค์ นครนายก ระยอง กาญจนบรุ ีนครราชสมีา ขอนแก่น มหาสารคาม สุรนิทร์
อ�านาจเจริญ อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และยะลา โดยการด�าเนินงานที่ผ่านมาเน้นการพัฒนา
กลไกการท�างานระดับจังหวัดที่เกิดจากความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด อาทิ ภาครัฐ ภาคองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน ภาคธรุกิจเพือ่สงัคม ภาควิชาการ และภาคประชาสงัคม ตลอดจนได้รบัการสนบัสนนุจากจังหวดั
น�าไปสู่การพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมการช่วยเหลือให้กลุ่มเป้าหมายที่ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผลจากการท�างานที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดต้นแบบสามารถบริหารจัดการให้เกิดการเชื่อมโยงทรัพยากรการท�างานระดับ
จังหวัด เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่องเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อน�า
ไปสู่ความสามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต   
 โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล�้า ปี  2565 จะด�าเนินงานโดยมุ่งพัฒนาตัวแบบเชิงระบบ
ในพืน้ทีจ่งัหวัดทีม่สีมัฤทธิผ์ล (Effective local model) เชือ่มต่อกบัการท�างานขององค์กรรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ภาคเอกชน ธรุกจิเพ่ือสงัคม และภาคประชาสงัคม ในการเข้ามามส่ีวนร่วมและบรูณาการการท�างานเพือ่ดูแลและช่วยเหลือ
ประชากรเด็กและเยาวชนกลุ่มที่ด้อยโอกาสและยากจนที่สุดร้อยละ 15 ของประเทศ ครอบคลุมทุกช่วงวัยในระยะยาว 
และเพื่อหาตัวแบบที่มีความเหมาะสมและใช้เป็นแนวทางขยายผลสู่พื้นที่ (จังหวัด) ทั่วประเทศ 
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 ข้อ 2  นิยามศัพท์ 
 การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล�้า หมายถึง กระบวนการส่งเสริมให้จังหวัดและพื้นที่ขนาดย่อย
ลงมา มขีดีความสามารถท่ีจะด�าเนินการลดความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษาส�าหรบัเด็กและเยาวชนกลุม่ยากจนทีส่ดุร้อยละ 15
ของประเทศ รวมถึงกลุ่มด้อยโอกาส ครอบคลุมทุกช่วงวัย ตั้งแต่ 3 – 24 ปี ทั้งในและนอกระบบ ได้เองในระยะยาว 
โดยสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 
 ความเสมอภาคทางการศึกษา หมายถึง การที่ประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับและเข้าถึงการศึกษาและการพัฒนา
ที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและทั่วถึง โดยให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา 
รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู (พ.ร.บ. กสศ. มาตรา 3)
 ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา หมายถึง ความไม่เท่าเทียมของการได้รับสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพ คุณภาพหรือประสิทธิภาพของครู หรือฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม (พ.ร.บ. กสศ. มาตรา 3)

 ข้อ 3  เป้าหมายการด�าเนินงาน 
 เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา และค้นหาตัวแบบ (Model) ในการสร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษาในพื้นที่จังหวัดในระยะยาว

 ข้อ 4 วตัถุประสงค์ของโครงการ ประกอบด้วย
 4.1 พัฒนารูปแบบและกระบวนการตามกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล�้าระดับ
จงัหวัดและพืน้ท่ีขนาดย่อยลงมา โดยอาจต่อยอดจากประสบการณ์การด�าเนนิงานของ กสศ. และค้นหาทดลองรูปแบบใหม่
ที่เหมาะสมยิ่งขึ้นและตอบโจทย์เฉพาะของพื้นที่
 4.2 พัฒนาขีดความสามารถของกลไกที่ประกอบไปด้วยภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ระดับจังหวัด ได้แก่ ภาครัฐ 
ภาคปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน ภาคธรุกจิเพือ่สงัคม ภาคประชาสงัคม ตลอดจนประชาชนในจงัหวัด ในการเข้ามา
ร่วมรับผดิชอบสร้างโอกาสทางการศึกษา และลดความเหลือ่มล�า้ทางการศึกษาในขอบเขตพืน้ท่ีระดบัจังหวดัได้ด้วยตนเอง
ในระยะยาว 
 4.3 พัฒนารูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือเพื่อใช้ในการบูรณาการการท�างานของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ระดับ
จังหวัด เช่น ฐานข้อมูล เทคโนโลยี แผนที่ทรัพยากร ที่น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย 

 ข้อ 5  ขอบเขตการด�าเนินงาน จะสอดคล้องไปกับเป้าหมายและแนวทางการด�าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของ กสศ. ดังต่อไปนี้ 
 5.1 เป้าหมายและแนวทางการด�าเนินงาน 
  5.1.1 การพัฒนาคณะท�างานระดับพื้นที่ระดับจังหวัด ที่มุ่งสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใน
ระดับพื้นที่เพ่ือให้เกิดแผนการท�างาน ทีน่�าไปสูก่ารบรูณาการในการจัดการศึกษาเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ในระดบัพืน้ท่ีโดย
มเีป้าหมายปลายทางในระยะ 3 ปี ของการด�าเนินการเป็นไปเพื่อ ท�าให้เกิดกลไกการท�างาน ที่บูรณาการท�างานและ
ทรัพยากรภายในพื้นที่ระดับจังหวัดร่วมกัน เพื่อลดความเหลื่อมล�้าด้านการศึกษาระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่องในระยะยาว  
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  5.1.2 การพฒันาข้อมลูและระบบสารสนเทศทีส่ามารถน�าไปใช้ในการออกแบบการท�างาน และสนบัสนนุ
ปฏบิตักิารเพ่ือดแูลและช่วยเหลอืเดก็และเยาวชนทีข่าดแคลนทนุทรพัย์ และด้อยโอกาส รวมไปถงึเพ่ือลดความเหล่ือมล�า้
ทางการศึกษาในระดับพื้นที่ การบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนเกิดเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนใน
การพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน 
  5.1.3 การรณรงค์ขับเคลื่อน โดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในจังหวัด รวมถึงประชาชนในระดับพื้นที่
เป็นเจ้าของเร่ืองในการจัดการศึกษาเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ และมบีทบาทน�าในการสือ่สาร สร้างการรบัรู้และความตระหนกั
ต่อสถานการณ์ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและข้อมูลความรู้
จากการท�างานในพื้นที่ให้เกิดแนวร่วมท�างานทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดและระดับประเทศ
  5.1.4  การพัฒนาวิธีการ รูปแบบ และนวัตกรรม เพื่อสร้างตัวแบบ (Model) ที่เอื้อให้เกิดการเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา ตามแผนพฒันาการศกึษาและลดความเหลือ่มล�า้ของจงัหวัดทีจ่ะถกูพฒันาขึน้ควบคูก่นัไป โดยเน้น
ไปทีก่ารตอบโจทย์ปัญหาทีเ่กดิข้ึนในระดบัพืน้ที ่ และน�าไปสูก่ารสร้างการเรยีนรูร่้วมของภาคใีนระดบัจงัหวดั และระหว่าง
จังหวัด 

 5.2 โจทย์และเป้าหมาย 

โจทย์การท�างาน เป้าหมาย

(1) พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับ
พื้นที่ให้มีการท�างานร่วมกันโดยยึดเป้าหมายเพื่อลด
ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาหรือการดูแลเด็กและ
เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในจังหวัด
เป็นตัวตั้ง โดยมีโจทย์ย่อยที่ส�าคัญที่เชื่อมโยงไปยังโจทย์
อื่นๆ  ได้แก่ สถานการณ์ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย และ
ทุนความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ตลอดจนทรัพยากร
ในการดูแลและให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

(1) ต้นแบบกลไกจดัการศึกษาเชิงพืน้ทีเ่พ่ือลดความเหลือ่มล�า้
จ�านวน 10 – 15 จังหวัด
(2) บคุลากรและหน่วยงานในพืน้ทีมี่สมรรถนะในการส่งเสริม
สนบัสนนุ และช่วยเหลอืกลุม่เป้าหมายได้อย่างมีประสทิธภิาพ
อย่างน้อย 500 คน

(2) พัฒนาฐานข้อมูลระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุน
คณะท�างานในการดูแลและให้ความช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนด้อยโอกาส

(3) ฐานข้อมูลระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนคณะท�างานใน
การดูแลและให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส

(3) พัฒนารูปแบบและแนวทางการรณรงค์ขับเคลื่อน 
โดยสนบัสนนุให้จงัหวดั และภาคคีวามร่วมมอืในจงัหวดั
เป็นเจ้าของเรื่องและมีบทบาทน�าในการสื่อสาร สร้าง
การรับรู้และความตระหนัก

(4) เครือข่ายนักสื่อสารสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่
และระดับประเทศ อย่างน้อย 100 คน

(4) การค้นหานวัตกรรมการบูรณาการทรัพยากรเพื่อ
การดูแลและให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้อย
โอกาส ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ  กสศ. ให้ครอบคลุม
ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย และครอบคลุมพื้นที่ระดับ
จังหวัด

(5) นวัตกรรมและการบูรณาการทรัพยากรเพื่อดูแลและ
ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
และด้อยโอกาส 
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 ข้อ 6 กลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่
 กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ระดับจังหวัด ที่มีความพร้อมตามเงื่อนไข โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 6.1 กลุ่มที่ 1 หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ องค์กร
สาธารณประโยชน์ ภาคเอกชนหรอืกจิการเพือ่สังคม (Social Enterprise) ภาคประชาสงัคม  ทีอ่ยูน่อกเหนอืพืน้ทีจ่งัหวดั
ในกลุ่มที่ 2 และมีแนวคิดการด�าเนินงานปฏิรูปทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล�้าส�าหรับเด็กและเยาวชน และ
ความสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับหลายภาคส่วนได้ในระยะยาว 
 6.2 กลุม่ที ่2 หน่วยงาน/องค์กร ทีเ่คยร่วมด�าเนนิงานโครงการจดัการศกึษาเชงิพืน้ทีฯ่ ของ กสศ. ในปี 2562 - 2564
และมีความสนใจต่อยอดการพัฒนาตามแนวทางเดิมและแนวทางใหม่ โดยยกระดับคุณภาพของการท�างานหรือของ
กลไกการท�างานให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ สามารถน�าไปสูก่ารจัดการศึกษาเชงิพืน้ทีเ่พือ่ลดความเหลือ่มล�า้ในรปูแบบใหม่
อย่างสร้างสรรค์

 ข้อ 7 กรอบงบประมาณและระยะเวลา 
 7.1 กสศ. จะจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานโครงการ ในกรอบวงเงินไม่เกิน 3.5 ล้านบาท 
โดยหน่วยเสนอโครงการจะต้องจัดท�าแผนงบประมาณ ครอบคลุมแนวทางการด�าเนินงาน 4  ด้าน  ดังนี้
  7.1.1  การพัฒนากลไกการจัดการในพื้นที่และเวทีบูรณาการ
  7.1.2  การพัฒนาฐานข้อมูลจังหวัดเพื่อดูแลเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
  7.1.3  การรณรงค์ขบัเคลือ่น สือ่สารเพ่ือสร้างการรบัรูแ้ละความตระหนกัต่อสถานการณ์ความเหลือ่มล�า้
ทางการศึกษา
  7.1.4  การพัฒนานวัตกรรมและตัวแบบสร้างโอกาสทางการศึกษาส�าหรับเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่
 ทั้งนี้ การพิจารณาเพื่อการสนับสนุนงบประมาณ กสศ. จะท�าการพิจารณาความเหมาะสมของการด�าเนินงาน 
 7.2  ระยะเวลาการด�าเนินโครงการไม่เกิน 1 ปี 

 ข้อ 8  ขั้นตอนการเปิดรับข้อเสนอโครงการ มีดังนี้
 8.1 การประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนหน่วยเสนอโครงการระดับจังหวัดที่สนใจร่วมยื่นข้อเสนอโครงการ และ
จัดให้มีการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวคิดและการพัฒนาข้อเสนอโครงการปี 2565  โดยหน่วยเสนอโครงการ
สามารถเข้าร่วมตามความสมัครใจ
 8.2 การพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้อเสนอโครงการ กสศ. จะแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาควชิาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และภาคสือ่สารมวลชน  โดยพิจารณาจากคณุสมบตั ิและนอกจากการพจิารณา
เอกสารแล้ว คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม หรือเชิญหน่วยเสนอโครงการให้ชี้แจงรายละเอียด
โครงการ หรอืลงพืน้ที ่ เพือ่น�ามาประกอบการตดัสนิใจคัดเลอืกหน่วยเสนอโครงการระดบัจงัหวัดเข้าร่วมโครงการ เพือ่ให้
การพจิารณาคดัเลอืกเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ รอบคอบ รดักมุ และเป็นธรรม ทัง้นี ้กสศ. จะได้มกีารพจิารณาเปรยีบเทยีบ
คุณภาพข้อเสนอโครงการและคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพสูงสุดประมาณ 15 โครงการ 
 การพิจารณาของคณะอนุกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล�้าถือเป็นที่สุด
 8.3 การปรับปรุงข้อเสนอโครงการ หน่วยเสนอโครงการระดับจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 
กสศ. จะเชญิปรกึษาหารอืเพือ่ปรบัปรงุแผนปฏิบตังิานให้เหมาะสม บนพืน้ฐานวิชาการและแนวทางของโครงการประกอบ
กับความคิดริเริ่มและบริบทเฉพาะของแต่ละจังหวัด ข้อเสนอโครงการรายจังหวัดสามารถแตกต่างกันในรายละเอียด 
หากแต่สอดคล้องกันในระดับเป้าหมายและแนวทางส�าคัญ โดย กสศ. จะจัดงบประมาณแก่หน่วยเสนอโครงการระดับ
จังหวัดเพื่อด�าเนินงานตามโครงการที่ตกลงกัน และส่งเสริมให้หน่วยเสนอโครงการระดับจังหวัดสมทบงบประมาณหรือ
ทรัพยากรอื่นตามศักยภาพด้วย
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 ข้อ 9 หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอโครงการ แบ่งออกเป็น 
 9.1 กรณหีน่วยเสนอโครงการกลุม่ที ่1 จะมกีารพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอโครงการจากความพร้อมในการด�าเนนิงาน
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่  
  9.1.1 การแสดงให้เห็นถึงแนวคิด และการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา ตลอดจนการมี
ข้อมลูสถานการณ์ความเหล่ือมล�า้ทางการศกึษาของพืน้ท่ี เช่น ข้อมลูสถานการณ์เด็กและเยาวชนทีข่าดแคลนทนุทรพัย์
และด้อยโอกาส สภาพปัญหาและสาเหตดุ้านการเรยีนรู ้คณุภาพของการเรียนรู ้หรอืปัญหาเชงิระบบของการจดัการศึกษา
เชิงพื้นที่ เป็นต้น   
  9.1.2 ความพร้อมของคณะท�างาน หน่วยเสนอโครงการต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ/จุดเด่นของ
คณะท�างานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล�้า เช่น ก) ทักษะความสามารถ
ของคณะท�างานที่สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินงานหรือสถานการณ์ปัญหาความเหลื่อมล�้าในระดับพื้นที่ เช่น 
ความเชีย่วชาญเรือ่งการจดัการศึกษา ความสามารถในการขบัเคลือ่นเชิงนโยบาย เป็นต้น ข) หน่วยเสนอโครงการมแีนวทาง
และความสามารถในการสร้างแนวร่วมการท�างานเชงิบรูณาการร่วมกบัภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวดั ค) หน่วยเสนอโครงการ
สามารถเชือ่มโยงการท�างานกบัผูท้ีม่บีทบาทในการตดัสนิใจ และเป็นเจ้าของทรพัยากรทีส่ามารถผลกัดันการจดัการศึกษา
เชงิพ้ืนทีเ่พือ่ลดความเหลือ่มล�า้ได้อย่างต่อเนือ่งในระยะยาว ง) หน่วยเสนอโครงการ มีการก�าหนดโครงสร้างและบทบาท
การท�างาน โดยมีแนวโน้มที่จะสามารถขยายคณะ/เครือข่ายการท�างาน ทีมท�างานไปยังภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล�้า 
  9.1.3 ตวัอย่างของผลงานทีส่ะท้อนให้เหน็ความพร้อมของพืน้ท่ี โดยหน่วยเสนอโครงการแสดงให้เห็น
ผลงานที่สะท้อนการท�างานบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในและนอกพื้นที่ รวมถึงการระดมทรัพยากรเพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระดับพื้นที่  เช่น การบูรณาการการท�างานเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา หรือ
ความเหลื่อมล�้ามิติอื่นๆ หรือการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ เป็นต้น  
 9.2 กรณีหน่วยเสนอโครงการกลุ่มที่ 2 จะมีการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการจากความพร้อมในการ
ด�าเนินงานในด้านต่าง ๆ ตามข้อ 9.1.1 - 9.1.3 รวมถึงการพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  9.2.1  ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาของการด�าเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล�้า 
ทั้งด้านการส่งเสริมจังหวัดในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล�้า และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาส 
  9.2.2 แนวคิดที่สะท้อนให้เห็นการยกระดับ และการต่อยอดการด�าเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้อง
กับทุนการท�างานที่ผ่านมา รวมถึงการมีแผนปฏิบัติการในการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ 
 ทัง้นี ้กสศ. ส่งเสรมิให้หน่วยเสนอโครงการระดับจังหวดัสมทบงบประมาณหรือทรัพยากรอืน่ตามศกัยภาพด้วย

 ข้อ 10  การสนับสนุนและบริหารจัดการคุณภาพระดับเครือข่าย 
 เพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย กสศ. จะจัดให้มีกลไกและส่งเสริมการด�าเนินโครงการที่
ได้รบัคดัเลอืกให้เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการท่ีผ่านการคัดเลอืกจะต้องให้ความร่วมมอืในการเข้าร่วมกจิกรรมของ กสศ.
และหน่วยงานที่มีความร่วมมือ เช่น 
 10.1 การติดตามความก้าวหน้าโดยคณะอนุกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล�้า
 10.2 การสนับสนุนทางวิชาการแก่หน่วยเสนอโครงการระดับจังหวัด โดยคณะผู้เชี่ยวชาญต่อเนื่องเพื่อพัฒนา
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อปฏิบัติการและบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้สามารถใช้ข้อมูล
กลุม่เป้าหมายเดก็และเยาวชน เพือ่ดแูล ช่วยเหลอื ตดิตามและประเมินได้อย่างมปีระสทิธิภาพ รวมถงึการสือ่สารรณรงค์
ระดับจังหวัด
 10.3  การสนับสนุนให้เกิดเวทีร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้น�าและระบบงาน โดยเน้นเพิ่มพูนทักษะในการวิเคราะห์ 
การวางแผนการท�างานระหว่างภาคีเครือข่าย และการขยายผล ตลอดจนการประเมินผลเพื่อป้อนกลับสู่การพัฒนา 
(Formative Assessment) 
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 10.4 การศกึษา วจัิย และพฒันาองค์ความรู ้สรุปบทเรยีนการท�างานและแลกเปลีย่นประสบการณ์กบัหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
 ทั้งนี้ คณะที่เข้าร่วมโครงการต้องยินยอมให้ข้อมูลและร่วมกิจกรรมในข้อ 10.1 - 10.4

 ข้อ 11 การท�าสัญญารับทุนสนับสนุน
 11.1 กสศ. จะท�าสัญญาให้ทุนสนับสนุนการด�าเนินโครงการกับหน่วยเสนอโครงการที่ผ่านการคัดเลือก และ
หน่วยเสนอโครงการมีความรับผิดชอบที่จะต้องด�าเนินงานตามโครงการเพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จ 
 11.2 เมื่อหน่วยเสนอโครงการได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะต้องด�าเนินการขึ้นทะเบียนภาคีร่วม
ด�าเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. ก�าหนด ให้แล้วเสร็จก่อนการจัดท�าสัญญารับทุนสนับสนุน

 ข้อ 12  ปฏิทินการด�าเนินงาน

ปฏิทินการด�าเนินงาน ระยะเวลา

1. การสมัครเข้าร่วมโครงการ

1.1  ประชาสัมพันธ์และประกาศสนับสนุนทุน 25 มีนาคม – 29 เมษายน  2565

1.2 รับสมัครข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ 7 – 29 เมษายน  2565

1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อ
ลดความเหลื่อมล�้า ปี  2565

ภายในเมษายน 2565

2. การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอโครงการและประกาศรายชือ่โครงการจดัการศกึษาเชงิพืน้ท่ีเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้
ปี  2565 ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กสศ.

2.1 พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ
จัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล�้า ปี 2565 
จากผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการฯ กสศ.

2 – 15 พฤษภาคม   2565

2.2 ประกาศรายชื่อโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
เพื่อลดความเหลื่อมล�้า ปี  2565 ที่ได้รับการสนับสนุน
จาก กสศ.

ภายในพฤษภาคม 2565

3. การด�าเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล�้าปี 2565

3.1 พิจารณาและปรับปรุงโครงการจัดท�าสัญญาและ
สนับสนุนงบประมาณ

ภายในพฤษภาคม 2565

3.2 กิจกรรมหนุนเสริมวิชาการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
โครงการ

ตลอดระยะเวลาโครงการ

4. ระยะเวลาเริ่มโครงการและสิ้นสุดการด�าเนินงาน

4.1 โครงการเริ่มด�าเนินงาน ภายในมิถุนายน  2565

4.2 โครงการด�าเนินงานแล้วเสร็จ ภายใน 12 เดือนนับแต่วันลงนามในสัญญา



15โครงการจัดการศึกษาเชิงพืน้ที่เพือ่ลดความเหลื่อมล�า ปี 2565

 ค�าอธิบาย
 1. ก่อนจัดท�าแบบเสนอโครงการ หน่วยเสนอโครงการระดับจังหวัดควรศึกษาประกาศส�านักงานกองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล�้า ปี 2565 
อย่างละเอยีด และยืน่แบบเสนอโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ทีเ่วบ็ไซต์ www.EEF.or.th โดยกรอกข้อมูลและส่งเอกสาร
ตามก�าหนดให้ครบถ้วน 
 2. แบบเสนอโครงการฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
      ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
      ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
      ส่วนที่ 3 ค�ารับรอง 
 3. หน่วยเสนอโครงการระดับจังหวัดควรศึกษาเอกสาร และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนเพื่อประโยชน์ต่อ
การพิจารณา และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์

แบบข้อเสนอโครงการ

  ข้อมูลทั่วไป  รายละเอียดโครงการ  ค�ารับรอง

ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ
การยื่นแบบข้อเสนอโครงการขอให้ผ่านระบบออนไลน์ที่

เว็บไซต์ www.EEF.or.th หรือ abe.application.eef.or.th
ตั้งแต่วันที่ 7– 29 เมษายน 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 079 5475 กด 8
เบอร์มือถือ 06 5969 1354 ในวันและเวลาราชการ อีเมล ABE@EEF.or.th

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. ชั้น 13 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเสนอข้อเสนอโครงการ

จัดการศึกษาเชิงพืน้ที่เพือ่ลดความเหลื่อมล�า ปี 2565
กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

แบบขอ้เสนอโครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนทีเ่พ่ือลดความเหลือ่มล�า ปี 2565

  โครงการใหม่    โครงการต่อยอดและขยายผล
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลโครงการ

1. ชือ่โครงการ (ชือ่เข้าใจง่าย สือ่ถงึสาระส�าคญัของโครงการ) 
โครงการ………..……………………………………………….………………..………………………ปี 2565 จังหวัด ……………………

2. ประเภทโครงการ
 โครงการใหม่  
 โครงการต่อยอดจาก (โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่เคยได้รับคัดเลือก
ให้เข้าร่วมโครงการฯ กับ กสศ.) 
โปรดระบุชื่อโครงการที่เคยรับทุน………………..………………………………………………………ปี................................

3. งบประมาณโครงการจ�านวนรวม  จ�านวน......................บาท 
งบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุนจาก กสศ.  จ�านวน......................บาท (งบประมาณไม่เกิน 3.5 ล้านบาท)
งบประมาณสมทบจากองค์กรที่เสนอโครงการ  จ�านวน......................บาท 
งบประมาณสบทบจากแหล่งทุนอื่นๆ ชื่อแหล่งทุน........................................................จ�านวน......................บาท 

4. กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์
 • บุคลากรและหน่วยงานในพื้นที่ 
 • เดก็และเยาวชนทีข่าดแคลนทนุทรพัย์และด้อยโอกาสท่ีสดุร้อยละ 15 ของประเทศท้ังในระบบการศกึษา
และนอกระบบการศึกษา รวมถึงประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส  
 • ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. ระยะเวลาด�าเนินงาน : มิถุนายน 2565 –พฤษภาคม 2566 (12 เดือน) 

6. ข้อมูลองค์กรที่เสนอ
ชื่อองค์กร ………………………………………………………………………………….………….………………………………..…………...
ที่อยู่องค์กร เลขที่ ....................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ......................................... 
ต�าบล/แขวง .............................................................. อ�าเภอ/เขต .......................................................................
จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................................
โทรศัพท์……..…………………………………………………..………..โทรสาร……………………………………………………………...
อีเมล………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

7. ลักษณะหน่วยที่เสนอโครงการ
 7.1 สถานะของหน่วยเสนอโครงการ 
 เป็นนิติบุคคล
 ไม่เป็นนิติบุคคลแต่มีหนังสือรับรอง จากหน่วยงานต้นสังกัด
*** กรณีที่หน่วยงานของท่านผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะต้องแสดงหลักฐานการจัดตั้งหน่วยงานตามที่ก�าหนด



17โครงการจัดการศึกษาเชิงพืน้ที่เพือ่ลดความเหลื่อมล�า ปี 2565

 7.2 ประเภทของหน่วยงาน
 องค์กรปกครองท้องถิ่น (เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
 สถาบันการศึกษา (เช่น วิทยาลัย/ มหาวิทยาลัย)
 หน่วยงานภาครัฐ (เช่น ศึกษาธิการจังหวัด) หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………..
 หน่วยงานภาคเอกชน/ กิจการเพื่อสังคม โปรดระบุ................................................... 
 องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร (NGOs)/ มูลนิธิ/ สมาคม) โปรดระบุ....................................................   
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………….

8. ข้อมูลผู้บริหารองค์กร/ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ร่วมท�าโครงการ/คณะท�างาน
 8.1 ผู้บริหารองค์กร
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..……………..
ต�าแหน่งในหน่วยงาน…………………………………..……………………………………………………………………..…………………
เลขบัตรประจ�าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..…………………….
ที่อยู่ เลขที่ ..................หมู่ที่ .................ตรอก/ซอย ........................ถนน ...........................................................
ต�าบล/แขวง .......................... .............. .................................... อ�าเภอ/เขต ......................................................
จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................................
โทรศัพท์มือถือ……..…………………………………………………..………..อีเมล…………………………………………………………

 8.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ (ผู้ด�าเนินการหลักของโครงการ เป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการบริหารจัดการ
โครงการและงบประมาณ อาจเป็นหรือไม่เป็นผู้บริหารองค์กรก็ได้ โปรดแนบประวัติผู้รับผิดชอบโครงการโดยย่อ) 
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..……………..
ต�าแหน่งในหน่วยงาน.........................................…………………….…………………….…………………….……………….......
เลขบัตรประจ�าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..…………………….
โทรศัพท์มือถือ ……………………………………………..……..… Line ID.……………………………………..……………………….
อีเมล ………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..……..……………....….
 ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน .....................................................….   
ต�าบล/แขวง .............................................................. อ�าเภอ/เขต ..................................................................….. 
จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ...................................…
 ที่อยู่ปัจจุบัน 
      เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน (หากไม่ตรงกับบัตรประชาชนโปรดกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม)
เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ...................................................…...   
ต�าบล/แขวง .............................................................. อ�าเภอ/เขต ................................................................…... 
จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................................
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 8.3 ผู้ประสานงานหลกัของโครงการ (ผู้ทีม่บีทบาทหน้าทีใ่นการประสานงานการด�าเนนิงานกบั กสศ. อาทเิช่น
การน�าส่งผลงานประกอบการเบิกเงินงวด การนัดหมายการประชุม การจัดกิจกรรม ฯลฯ) 
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..……………..
ต�าแหน่งในหน่วยงาน............................................................................................................................................
เลขบัตรประจ�าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..…………………….
โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..……Line ID: ……………………………..…………………………………….
อีเมล……………………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..……………..
 ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ...................................................…...   
ต�าบล/แขวง .............................................................. อ�าเภอ/เขต ................................................................…... 
จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................................
 ที่อยู่ปัจจุบัน 
      เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน (หากไม่ตรงกับบัตรประชาชนโปรดกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม)
เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ...................................................…...   
ต�าบล/แขวง .............................................................. อ�าเภอ/เขต ................................................................…... 
จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................................
 8.4 เจ้าหน้าที่การเงินประจ�าโครงการ (ผู้ที่มีความรู้และความสามารถด้านการจัดท�าบัญชี รายงานการเงิน 
โดยเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น) 
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..……………..
ต�าแหน่งในหน่วยงาน............................................................................................................................................
เลขบัตรประจ�าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..…………………….
โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..……Line ID: ……………………………..…………………………………….
อีเมล……………………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..……...……..
 ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ...................................................…...   
ต�าบล/แขวง .............................................................. อ�าเภอ/เขต ................................................................…... 
จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................................
 ที่อยู่ปัจจุบัน 
      เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน (หากไม่ตรงกับบัตรประชาชนโปรดกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม)
เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ...................................................…...   
ต�าบล/แขวง .............................................................. อ�าเภอ/เขต ................................................................…... 
จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................................

 8.5 ผู้ร่วมด�าเนินโครงการ/คณะท�างาน (ทีมงานขับเคลือ่นหลกัของโครงการมบีทบาทร่วมผลักดนัโครงการ
ให้ประสบความส�าเรจ็ โดยมอีงค์ประกอบของคณะท�างานไม่น้อยกว่า 3 ภาคส่วน อาทิ หน่วยงานภาครัฐ (ส่วนจงัหวัด
หน่วยงานด้านการศกึษา) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล องค์การบรหิารส่วนต�าบล)
ภาควชิาการ ภาคเอกชนหรอืกจิการเพือ่สังคม (Social Enterprise) และภาคประชาสงัคม) 
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ระบุผู้ร่วมด�าเนินโครงการ/คณะท�างาน (อย่างน้อย 6 คน)

1. ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..………….
สังกัดหน่วยงาน
 ภาครัฐ  ภาควิชาการ  ภาคประชาสังคม 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ภาคเอกชนหรือกิจการเพื่อสังคม
ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………..………………………………………………………....…………………………
ต�าแหน่งในหน่วยงาน.............................................................................................……………....…………………………
ต�าแหน่งในโครงการ…………………………………………………..……………………………………………………….......................
ระบุบทบาทในการด�าเนินโครงการนี้…………………………………..…………………………………………………………………...
เลขบัตรประจ�าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..……………………..
โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..……Line ID: ……………………………..………………………………….....
อีเมล……………………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..….…..………
 ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ
เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ...................................................…...   
ต�าบล/แขวง .............................................................. อ�าเภอ/เขต ................................................................…... 
จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................................

2. ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..………….
สังกัดหน่วยงาน
 ภาครัฐ  ภาควิชาการ  ภาคประชาสังคม 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ภาคเอกชนหรือกิจการเพื่อสังคม
ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………..………………………………………………………....…………………………
ต�าแหน่งในหน่วยงาน.............................................................................................……………....…………………………
ต�าแหน่งในโครงการ…………………………………………………..……………………………………………………….......................
ระบุบทบาทในการด�าเนินโครงการนี้…………………………………..…………………………………………………………………...
เลขบัตรประจ�าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..……………………..
โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..……Line ID: ……………………………..………………………………….....
อีเมล……………………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..….…..………
 ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ
เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ...................................................…...   
ต�าบล/แขวง .............................................................. อ�าเภอ/เขต ................................................................…... 
จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................................

3. ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..………….
สังกัดหน่วยงาน
 ภาครัฐ  ภาควิชาการ  ภาคประชาสังคม 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ภาคเอกชนหรือกิจการเพื่อสังคม
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ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………..………………………………………………………....…………………………
ต�าแหน่งในหน่วยงาน.............................................................................................……………....…………………………
ต�าแหน่งในโครงการ…………………………………………………..……………………………………………………….......................
ระบุบทบาทในการด�าเนินโครงการนี้…………………………………..…………………………………………………………………...
เลขบัตรประจ�าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..……………………..
โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..……Line ID: ……………………………..………………………………….....
อีเมล……………………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..….…..………
 ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ
เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ...................................................…...   
ต�าบล/แขวง .............................................................. อ�าเภอ/เขต ................................................................…... 
จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................................

4. ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..………….
สังกัดหน่วยงาน
 ภาครัฐ  ภาควิชาการ  ภาคประชาสังคม 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ภาคเอกชนหรือกิจการเพื่อสังคม
ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………..………………………………………………………....…………………………
ต�าแหน่งในหน่วยงาน.............................................................................................……………....…………………………
ต�าแหน่งในโครงการ…………………………………………………..……………………………………………………….......................
ระบุบทบาทในการด�าเนินโครงการนี้…………………………………..…………………………………………………………………...
เลขบัตรประจ�าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..……………………..
โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..……Line ID: ……………………………..………………………………….....
อีเมล……………………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..….…..………
 ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ
เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ...................................................…...   
ต�าบล/แขวง .............................................................. อ�าเภอ/เขต ................................................................…... 
จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................................

5. ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..………….
สังกัดหน่วยงาน
 ภาครัฐ  ภาควิชาการ  ภาคประชาสังคม 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ภาคเอกชนหรือกิจการเพื่อสังคม
ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………..………………………………………………………....…………………………
ต�าแหน่งในหน่วยงาน.............................................................................................……………....…………………………
ต�าแหน่งในโครงการ…………………………………………………..……………………………………………………….......................
ระบุบทบาทในการด�าเนินโครงการนี้…………………………………..…………………………………………………………………...
เลขบัตรประจ�าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..……………………..
โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..……Line ID: ……………………………..………………………………….....
อีเมล……………………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..….…..………
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 ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ
เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ...................................................…...   
ต�าบล/แขวง .............................................................. อ�าเภอ/เขต ................................................................…... 
จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................................

6. ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..………….
สังกัดหน่วยงาน
 ภาครัฐ  ภาควิชาการ  ภาคประชาสังคม 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ภาคเอกชนหรือกิจการเพื่อสังคม
ชื่อหน่วยงาน…………………………………………………..………………………………………………………....…………………………
ต�าแหน่งในหน่วยงาน.............................................................................................……………....…………………………
ต�าแหน่งในโครงการ.............................................................................................……………....…………………………..
ระบุบทบาทในการด�าเนินโครงการนี้…………………………………..…………………………………………………………………...
เลขบัตรประจ�าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..……………………..
โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..……Line ID: ……………………………..………………………………….....
อีเมล……………………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..….…..………
 ที่อยู่ที่สะดวกในการติดต่อ
เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ...................................................…...   
ต�าบล/แขวง .............................................................. อ�าเภอ/เขต ................................................................…... 
จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................................

(สามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมคณะท�างานได้)

เอกสารแนบ (หากมี) คณะท�างานความร่วมมือของจังหวัด 

	 ขอให้แนบค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร	 หรือคณะท�ำงำนควำมร่วมมือระดับจังหวัดที่หน่วยงำนของท่ำนอยู่ใน
องค์ประกอบของคณะท�ำงำน	โดยค�ำสั่งแต่งตั้งออกโดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด	หรืออื่นๆ	
	 ทัง้นี	้ องค์ประกอบของคณะกรรมกำร	 หรอืคณะท�ำงำน	 อำจประกอบด้วยผูแ้ทนจำกหน่วยงำนภำครฐั	 เอกชน
และประชำสังคม	รวมถึงสถำบันกำรศึกษำที่จะให้กำรสนับสนุนคณะท�ำงำนในด้ำนวิชำกำร

9. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
 ตามที่อยู่องค์กร 
 ตามที่อยู่ผู้บริหารองค์กร
 ตามที่อยู่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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10. ตัวอย่างผลงานหรือโอกาสของพื้นที่ในการพัฒนาทางการศึกษา 

	 ระบุข้อมูลผลงำนของจังหวัดที่แสดงถึงศักยภำพและควำมพร้อมของจังหวัด	เช่น
 (1) กำรมีเครอืข่ำยควำมร่วมมอืของจังหวดัในรูปแบบองค์กรนติบิคุคลหรอืภำคเีครอืข่ำย	เช่น	สมชัชำกำรศกึษำ/
สภำกำรศึกษำ/	ภำคีควำมร่วมมือ	เป็นต้น
	 (2)	กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศในประเด็นร่วมของจังหวัด
	 (3)	กำรมีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดที่เกิดจำกควำมร่วมมือของเครือข่ำยในพื้นที่	และผลจำกกำรขับเคลื่อน
แผนร่วมกันในระยะที่ผ่ำนมำ
 (4) ตวัอย่ำงควำมส�ำเรจ็ของเครอืข่ำยควำมร่วมมือ	 เช่น	กำรแก้ปัญหำอ่ำนไม่ออกเขยีนไม่ได้	กำรจัดกำรศกึษำ
เพื่อกำรมีงำนท�ำ	 กำรแก้ปัญหำเด็กเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ	 กำรพัฒนำครู	 กำรจัดกำรปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำ
ระดับพื้นที่	เป็นต้น
	 หรือกำรระบุศักยภำพหรือโอกำสในกำรพัฒนำกำรศึกษำหรือทรัพยำกรมนุษย์ของจังหวัด	เช่น	กำรเป็นพื้นที่
กำรศึกษำพิเศษ	หรือกำรได้รับกำรสนับสนุนในเชิงนโยบำยจำกรัฐบำล	เป็นต้น

 10.1 หน่วยเสนอโครงการระดับจังหวัดมีประสบการณ์ การพัฒนากลไกที่ดึงการมีส่วนร่วมจากภาคส่วน
ต่างๆ และจะสามารถเป็นต้นทุนในการท�างานการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีเพื่อลดความเหลื่อมล�้า หรือไม่/อย่างไร 
โปรดระบขุ้อมูล หน่วยงานที่มีส่วนร่วม และผลส�าเร็จ/ผลการด�าเนินงานเชิงรูปธรรม กรุณาแนบเอกสารและหลักฐาน
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

 10.2 หน่วยเสนอโครงการระดับจังหวัด มีประสบการณ์/การจัดท�าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา และความเหลื่อมล�้าด้านอื่นๆ หรือไม่ และหากมีการจัดท�าฐานข้อมูล ได้น�ามา
พัฒนาเป็นโครงการกิจกรรมลดความเหลื่อมล�้าในพื้นที่ หรือไม่ 
โปรดระบุชื่อฐานข้อมูลที่น�ามาพัฒนาเป็นโครงการ/กิจกรรมลดความเหลื่อมล�้าในพื้นที่ และระบุ ชื่อโครงการ กิจกรรม
ที่มีการด�าเนินงาน ที่ใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว กรุณาแนบเอกสารและหลักฐาน (หากมี)
 1) ชื่อฐานข้อมูล.........................................................................................................................
 โครงการ/กิจกรรม...................................................................................................................... 
 2) ชื่อฐานข้อมูล.........................................................................................................................
 โครงการ/กิจกรรม...................................................................................................................... 
 3) ชื่อฐานข้อมูล.........................................................................................................................
 โครงการ/กิจกรรม......................................................................................................................

 10.3 หน่วยเสนอโครงการระดับจังหวัด มีประสบการณ์สร้างองค์ความรู้/ งานวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
หรือองค์กรอื่นกับประเด็นความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา และด้านอื่น ๆ ในพื้นที่ หรือไม่
โปรดระบุประเด็นที่ศึกษา และหน่วยงานที่เข้ามาศึกษาวิจัย กรุณาแนบเอกสารและหลักฐาน (หากมี)
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 1. ประเด็น................................................................................................................................................
     หน่วยงาน............................................................................................................................................ 
     โปรดอธิบาย........................................................................................................................................
     ............................................................................................................................................................
     ............................................................................................................................................................

 2. ประเด็น................................................................................................................................................
     หน่วยงาน............................................................................................................................................ 
     โปรดอธิบาย........................................................................................................................................
     ............................................................................................................................................................
     ............................................................................................................................................................

 3. ประเด็น................................................................................................................................................
     หน่วยงาน............................................................................................................................................ 
     โปรดอธิบาย........................................................................................................................................
     ............................................................................................................................................................
     ............................................................................................................................................................

 10.4 หน่วยเสนอโครงการระดบัจงัหวดั มกีารรณรงค์เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ด้านการศกึษา หรอืลดความเหลือ่มล�า้
ด้านอื่นๆ หรือไม่/ อย่างไร 
โปรดระบุกลุ่มเป้าหมาย ประเด็นวิธีการ ผลที่เกิดขึ้นจากการรณรงค์ กรุณาแนบเอกสารและหลักฐาน (หากมี)
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................

 10.5 หน่วยเสนอโครงการ ได้มีการพัฒนารูปแบบ/ นวัตกรรมในการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล�้า
ทั้งด้านการศึกษา และความเหลื่อมล�้าด้านอื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร
โปรดระบรุูปแบบ/นวัตกรรมในการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล�้าทั้งด้านการศึกษา และความเหลื่อมล�้า
ด้านอื่น ๆ กรุณาแนบเอกสารและหลักฐาน
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
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11. องค์กรของท่านเคยรับทุนสนับสนุนของ กสศ. หรือไม่
 ไม่เคยรับทุน กสศ.
 เคยรับทุน กสศ.
 โปรดระบุชื่อโครงการ ส�านักที่รับทุน และความส�าเร็จของโครงการโดยย่อ

ช่ือโครงการ
ไดรั้บทนุจาก

ส�านักฯ ของกสศ.
งบประมาณ

รวม
จ�านวน

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะ
โครงการ 
(ปี พ.ศ.)

ความส�าเร็จ
ของโครงการ

โดยย่อ
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1. หลักการเหตุผล
หมายเหตุ กรุณำระบุหลักกำร	 เหตุผล	แนวคิดและข้อมูลสถำนกำรณ์ควำมรุนแรงของปัญหำที่เกี่ยวข้องกับสภำวกำรณ์
กำรศึกษำของจังหวัด	ตัวอย่ำงเช่น	
	 1)	ข้อมูลสภำวกำรณ์เด็กและเยำวชน	(กำรศึกษำภำคบังคับ	กำรเรียนต่อและกำรมีงำนท�ำ)	
	 2)	กำรแก้ปัญหำและกำรสร้ำงโอกำสด้ำนอำชีพให้แก่เด็กและเยำวชนในจังหวัด	
	 3)	โอกำสกำรเข้ำถึงระบบกำรศึกษำ
	 4)	คุณภำพของกำรศึกษำ
	 5)	กำรจัดสรรทรัพยำกรหรืองบประมำณเพื่อกำรศึกษำของจังหวัด	
	 6)	บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อเด็กเยำวชนและกำรศึกษำ
	 7)	ศักยภำพหรือทุนทำงสังคมที่มีนัยต่อกำรปฏิรูปกำรศึกษำ	(เช่น	โครงกำรดี	ๆ	ที่ริเริ่ม	ฯลฯ)
	 8)	หำกเป็นโครงกำรต่อยอดและขยำยผลจำกโครงกำรที่ได้รับคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรฯ	จำก	กสศ.	ต้องแสดง
	 			เหตุผลหรือข้อมูลที่ชัดเจนว่ำจะเพิ่มคุณค่ำและต่อยอดหรือขยำยผลจำกโครงกำรเดิมอย่ำงไร
 ข้อมลูดงักล่ำวแสดงให้เห็นถงึประเดน็ปัญหำทีส่�ำคญัของกำรจดักำรศกึษำของจงัหวดั	 น�ำไปสูป่ระเดน็กำรขบัเคลือ่น
กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ

กรอบแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล�้า มีเป้าหมายปลายทางเพื่อให้จังหวัดมีขีดความสามารถ
ทีจ่ะด�าเนนิการลดความเหลือ่มล�า้ทางการศึกษาและสนบัสนนุเดก็และเยาวชน ได้เองในระยะยาว โดยมุง่ผลลัพธ์ส�าคัญ
ได้แก่ 1) การเข้าถึงการเรียนรู้(Learning Access) 2) ผลลัพธ์การเรียนรู้(Learning Outcome) 3) การศึกษา
ทางเลือก (Alternative Education) และ 4) การเปลีย่นแปลงเชิงระบบ (Systems Change) โดยมโีจทย์การท�างาน
4 ด้าน ได้แก่ 
 (1) พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับพื้นที่ให้มีการท�างานร่วมกันโดยยึดเป้าหมายเพื่อลด
ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาหรือการดูแลเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในจังหวัดเป็นตัวต้ัง 
โดยมีโจทย์ย่อยที่ส�าคัญที่เชื่อมโยงไปยังโจทย์อื่นๆ ได้แก่ สถานการณ์ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาและสถานการณ์
ทีเ่ก่ียวข้องกับกลุม่เป้าหมาย และทุนความร่วมมอืของภาคเีครอืข่าย ตลอดจนทรัพยากรในการดแูลและให้การช่วยเหลือ
เด็กและเยาวชน
 (2) พฒันาฐานข้อมลูระดบัจงัหวดัเพือ่สนบัสนนุคณะท�างานในการดูแลและให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ด้อยโอกาส
 (3) พฒันารูปแบบและแนวทางการรณรงค์ขบัเคลือ่น โดยสนบัสนนุให้จงัหวดั และภาคีความร่วมมอืในจังหวดั
เป็นเจ้าของเร่ืองและมีบทบาทน�าในการสือ่สาร สร้างการรบัรูแ้ละความตระหนกัต่อสถานการณ์ความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษา
 (4) การค้นหานวตักรรมการบรูณาการทรพัยากรเพือ่การดูแลและให้ความช่วยเหลอืเดก็และเยาวชนด้อยโอกาส
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ กสศ. ให้ครอบคลุมประเภทของกลุ่มเป้าหมาย และครอบคลุมพื้นที่ระดับจังหวัด
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 1.1 โครงการมีหลักการ เหตุผลหรือแนวคิดที่ส�าคัญ ในการส่งเสริมด้านการศึกษาหรือการด�าเนินงานด้าน
ปฏิรูปทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล�้าให้แก่เด็กและเยาวชนในระยะยาว
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 1.2 ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ด�าเนินโครงการ (บริบทของพื้นที่ จ�านวนประชากร จ�านวนเด็กนอกระบบฯลฯ
ที่แสดงให้ความเห็นเกี่ยวเนื่องกับการจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาที่เก่ียวข้องกับสภาวการณ์การศึกษา สถานการณ์เด็กและเยาวชน
ของจังหวัด (หน่วยเสนอโครงการสามารถพิจารณาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กยากจน และ
ยากจนพเิศษของ กสศ. (ระบบสารสนเทศเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา https://isee.eef.or.th/) ดชันคีวามก้าวหน้าคน
(Human Achievement Index - HAI) ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อตอบเป้าประสงค์ด้าน Systems change ระดับพื้นที่ในประเด็นต่อไปนี้
 1. พฒันารูปแบบและกระบวนการ (platform) ในการจดัการศกึษาเชิงพืน้ทีเ่พือ่ลดความเหลือ่มล�า้ระดบัจังหวดั
ต่อยอดจากประสบการณ์การด�าเนินงานในช่วงปี 2562 – 2564 หรือค้นหา/ ทดลองรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมยิ่งขึ้นใน
การตอบโจทย์เฉพาะของพื้นที่
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 2. พฒันาขดีความสามารถของจังหวัดท่ีจะด�าเนนิการลดความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษาส�าหรบัเดก็และเยาวชน
ได้เองในระยะยาวโดยสร้างการมส่ีวนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนทีใ่ห้เข้ามาร่วมรับผดิชอบและสร้างโอกาสทางการศกึษา
และลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา
 3. พฒันาเคร่ืองมอืบรูณาการระดับจงัหวัด เช่น ฐานข้อมลู เทคโนโลย ีทีแ่สดงสถานะโอกาสและความเหล่ือมล�า้
ทางการศึกษา รวมถึงแผนที่ทรัพยากรที่น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
 4. วัตถุประสงค์การด�าเนินงานโครงการ (ของหน่วยเสนอโครงการ)...............................................................
 5. วัตถุประสงค์การด�าเนินงานโครงการ (ของหน่วยเสนอโครงการ)............................................................... 

4.พื้นที่ด�าเนินการระดับจังหวัด และพื้นที่ระดับย่อยในจังหวัด ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
 กลุ่มเป้าหมาย 
 1) เด็กปฐมวัยทั้งในและนอกระบบ (อายุ 3 – 5 ปี)
 2) เด็กวัยเรียนในและนอกระบบการศึกษา (อายุ 6 - 14 ปี)
 3) เยาวชนในระบบการศึกษาสูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ (อายุ 15 - 24 ปี)
 4) เยาวชนและประชากรวัยแรงงานนอกระบบการศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป)
 5) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลเด็กและเยาวชนในกลุ่มเป้าหมาย ข้อ 1) - 4)

5. แนวทาง/ขั้นตอนการด�าเนินงาน
 - ระบุแนวทางและขั้นตอนการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการด�าเนินงาน 
 - ระบุกระบวนการหรือวิธีที่ท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด
 - บุคคลที่มีส่วนร่วมในการด�าเนินโครงการ

 5.1 หน่วยเสนอโครงการต้องแสดงให้เห็นแนวโน้มของความส�าเร็จในการด�าเนินงานการจัดการศึกษา
เชิงพื้นท่ีเพื่อลดความเหลื่อมล�้า แนวทางระยะต้น ระยะกลาง และระยะยาว ในการพัฒนากลไกการจัดการใน
พื้นท่ีและเวทีบูรณาการระดับจังหวัด 
 5.1.1 แนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล�้า 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
 5.1.2 การสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ให้มีการท�างานร่วมกันโดยยึดเป้าหมายการลด
ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
 5.1.3 กลยทุธ์ วธิกีาร และ/หรอืแนวทางการสร้างการมส่ีวนร่วมและการบรูณาการการท�างานกบัภาคส่วนอื่นๆ
ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เช่น การสร้างการรับรู้ในจังหวัด การใช้ข้อมูลเพื่อการแก้ไขปัญหาและจัดการ
ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
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 5.1.4 อื่น ๆ (ถ้ามี)  ......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

 5.2 หน่วยเสนอโครงการต้องแสดงให้เห็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อดูแลเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนกลไกการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ใน
การวางแผนพฒันาการศกึษารวมถงึระดบัปฏบิตักิารในพ้ืนท่ีในระยะยาว โดย
 5.2.1 แนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อดูแลเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาส 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
 5.2.2 แนวทางการพัฒนาให้เกิดการแบ่งปัน (sharing) ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
 5.2.3 เช่ือมโยงภาคีเครอืข่ายทีท่�างานด้านข้อมูลระดับจังหวดั เพือ่ร่วมพฒันาฐานข้อมลูเพือ่จัดการความเหลือ่มล�า้
ด้านการศึกษาของจังหวัดที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลภายใน และภายนอกจังหวัด ตลอดจนข้อมูลของ กสศ.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 5.3 หน่วยเสนอโครงการต้องแสดงให้เห็นถึงแนวทางการรณรงค์ขับเคล่ือน โดยสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล�้าในจังหวัดเป็นเจ้าของเรื่อง และมีบทบาทในการสื่อสาร สร้างการรับรู้
และความตระหนักต่อสถานการณ์ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว
และข้อมูลความรู้จากการท�างานในพื้นที่ให้เกิดแนวร่วมท�างานทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
 5.3.1 แนวความคิด/ กลยุทธ์การรณรงค์ขับเคลื่อนโดยสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
เพื่อลดความเหลื่อมล�้าในจังหวัดเป็นเจ้าของเรื่อง น�าไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและ
เยาวชนด้อยโอกาส 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
 5.3.2 แนวทางในการสื่อสารรณรงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่และสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เพื่อลดความเหลื่อมทางการศึกษา
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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 5.3.3 แนวทางการพัฒนาให้เกิดเครือข่ายนักสื่อสารเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาระดับพื้นที่
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

 5.4 หน่วยเสนอโครงการต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมและตัวแบบ
สร้างโอกาสทางการศกึษา ด้วยโจทย์ของพื้นที่และระบบข้อมูลเป็นตัวตั้งที่สามารถค้นหา ชี้เป้า ช่วยเหลือ และติดตาม
ดูแลกลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยให้ความส�าคัญกับระบบการจัดการที่น�าไปสู่การส่งเสริม
และสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายระดับจังหวัด และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 
 5.4.1 แนวคิด/ กลยุทธ์ ในการพัฒนานวัตกรรมและตัวแบบเพื่อจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล�้า 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
 5.4.2 ต้นทุนในการพัฒนานวัตกรรมและตัวแบบเพ่ือจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือลดความเหล่ือมล�้า เช่น 
ประสบการณ์ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ต้นทุนภาคีเครือข่ายที่น�าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและรูปแบบการจัด
การศึกษาเชิงพ้ืนท่ีเพื่อลดความเหลื่อมล�้า 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

ในกรณีทีห่น่วยเสนอโครงการ เป็นจงัหวดัทีเ่คยร่วมด�าเนนิงานจดัการศกึษาเชิงพืน้ทีฯ่ ของ กสศ. ในปี 2562 - 2564
ของ กสศ. กรุณาแสดงต้นทุนการด�าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 5.4.3 ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาของการพัฒนานวัตกรรมและรูปแบบในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลด
ความเหลื่อมล�้า (แนวทางการท�างานที่ประสบความส�าเร็จ ผลงานในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย)
  5.4.3.1 กลไกการท�างานเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ และรูปธรรมความร่วมมือ เช่น การบูรณาการ
บุคลากรในการท�างาน การบูรณาการงบประมาณ
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
  5.4.3.2 แนวทางในการสื่อสารรณรงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่และสร้างการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการลดความเหลื่อมทางการศึกษา
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
  5.4.3.3 รูปธรรมของการรณรงค์ขับเคลื่อนเพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักต่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................



30 โครงการจัดการศึกษาเชิงพืน้ที่เพือ่ลดความเหลื่อมล�า ปี 2565

  5.4.3.4 รูปธรรมนวัตกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายระดับพื้นที่ 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
 5.4.4 ทิศทาง แนวทาง และเป้าหมายการต่อยอดโครงการ 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

6. กลไกการด�าเนินงาน  
 - ระบุกลไกการด�าเนินงานที่มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด (อย่างน้อย 3 ภาคส่วน อาทิ ภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคธุรกิจเพื่อสังคม และภาคประชาสังคม) หรือกลไกที่มีอยู่ที่จะรองรับ
การด�าเนินโครงการเพื่อให้โครงการนี้ส�าเร็จและยั่งยืน 

ขอให้หน่วยเสนอโครงการระดับจังหวัดน�าเสนอแผนภาพกลไกการด�าเนินงานที่มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 
กรุณาแนบเอกสารแผนภาพกลไกฯ

7. ระยะเวลาโครงการ 
 โครงการมีระยะเวลาประมาณ 1 ปี ระหว่าง มิถุนายน 2565 – พฤษภาคม 2566 

ภาคส่วนภาคี
ความร่วมมือ

โปรดระบุช่ือหน่วยงาน/
องคก์ร

บทบาท (เช่น
แนวทางการด�าเนินงาน

การสมทบทรัพยากร
การติดตามประเมินผล)

เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย

หรือวตัถุประสงค์

ตัวอย่าง ภาครัฐ /เอกชน
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บทบาท (เช่น
แนวทางการด�าเนินงาน

การสมทบทรัพยากร
การติดตามประเมินผล)

เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย

หรือวตัถุประสงค์

ตัวอย่าง ภาครัฐ /เอกชน
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ผลผลิต ตวัอยา่งแนวทางการจดัท�าตวั
ช้ีวดั

ตัวช้ีวดั 
(โปรดระบุตัวช้ีวดัใน
การด�าเนินงานของ

ท่านในเบ้ืองต้น)

แนวทางติดตามและ
ประเมินผล 

(โปรดระบุ วธีิการของการ
ติดตามและประเมนิผล

ความก้าวหน้า และ
การบรรลุตัวช้ีวดัใน

การด�าเนินงานของท่าน
ในเบ้ืองต้น)

1) เกิดกลไกบูรณาการ
การจัดการศกึษาเชงิพ้ืนที่
เพื่อลดความเหลื่อมล�้า
ในระดับจังหวัด ที่มี
ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วม

ตัวชี้วัดของกลไก เกิดขึ้นได้ทั้ง 
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
เช่น 
ระยะสั้น
1) เกิดการก�าหนดประเด็นปัญหา
และเป้าหมายร่วม ผ่าน “แผนการ
ด�าเนินงานร่วม” (แผนระยะสั้น)
2) เกดิก�าหนดโครงการตามแผนงาน
และจัดล�าดับความส�าคัญ และ
ระบุโครงการที่จะต้องขับเคลื่อน
ในระยะปีที่ 1 – 2 – 3 ภายใต้
การอุดหนุนจาก กสศ.

10. ผลผลติและผลลพัธ์

ผลผลติทีส่่งมอบ (ระบุผลผลติทีโ่ครงกำรท่ีสอดคล้องกับแผนปฏบัิติกำรและจะส่งมอบต่อ	กสศ.)
 1. รายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบบัสมบรูณ์/รายงานการเงนิของโครงการ
 2. เกดิกลไกการจดัการศกึษาเชงิพืน้ท่ีในระดับจังหวดั โดยประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี 
 .................................................................................................................................................. 
 3. บุคลากรและหน่วยงานในพืน้ทีม่สีมรรถนะในการส่งเสริม สนับสนนุ และช่วยเหลอืกลุม่เป้าหมายได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ อย่างน้อย...... คน
 4. ฐานข้อมลูระดบัจงัหวดัเพือ่สนบัสนนุคณะท�างานในการดูแลและให้ความช่วยเหลอืเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส
 5. เครอืข่ายนักสือ่สารสร้างการเปลีย่นแปลงระดับพืน้ท่ีและระดับประเทศ อย่างน้อย.....คน
 6. นวตักรรมและการบรูณาการทรพัยากรเพือ่ดูแลและให้ความช่วยเหลอืเด็กและเยาวชนทีข่าดแคลนทนุทรพัย์
และด้อยโอกาส
 7.................................................................................................................................................. 
 8.................................................................................................................................................. 
ผลลัพธ์ (ระบุกำรเปลีย่นแปลงส�ำคัญทีจ่ะเกิดขึน้ในพ้ืนที	่กำรเปลีย่นแปลงกบักลุม่เป้ำหมำยหรือผูรั้บประโยชน์	สอดคล้อง
กบัผลผลติทีส่่งมอบ)	
 1.
 2.

11. ตัวชีว้ดั (ระบุตวัชีว้ดัภำพรวมของโครงกำร)	และกำรติดตำมประเมนิผล	
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ผลผลิต ตวัอยา่งแนวทางการจดัท�าตวั
ช้ีวดั

ตัวช้ีวดั 
(โปรดระบุตัวช้ีวดัใน
การด�าเนินงานของ

ท่านในเบ้ืองต้น)

แนวทางติดตามและ
ประเมินผล 

(โปรดระบุ วธีิการของการ
ติดตามและประเมนิผล

ความก้าวหน้า และ
การบรรลุตัวช้ีวดัใน

การด�าเนินงานของท่าน
ในเบ้ืองต้น)

3) ผลผลิตและผลลัพธ์ขั้นต้นจาก
โครงการที่เกิดจากการด�าเนินงาน
ร่วมกัน
ระยะกลาง
4) แผน กิจกรรม และรูปแบบ
การสานเสวนาความร่วมมอืระหว่าง
เครอืข่าย (ความถี/่ ความสม�า่เสมอ/
ความเป็นสถาบัน)
ระยะยาว
5) แผนการบูรณาการทรัพยากร
ในการด�าเนินงานร่วมกัน (เช่น
งบประมาณ ข้อมูล ความรู้
ความช�านาญ บุคลากร ฯลฯ)
6) แผนการจดัการและส่งต่อความรู้
ระหว่างสมาชิกเครือข่าย (KM)
7) การน�าเอาแผนงานและโครงการ
เข้าไปบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนงานประจ�าในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

2) เกิดแผนลดความ
เหลื่อมล�้าทางการศึกษา
ระดับพื้นที่ที่มาจาก
การมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง
และใช้ข้อมลูสถานการณ์
ระดบัพืน้ทีเ่ป็นฐาน

โปรดระบุ ตวัชีว้ดัในการด�าเนินงาน
ของท่านในเบื้องต้น เช่น เกิดแผน
การด�าเนนิงานเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้
ทางการศึกษาทั้งในระยะสั้น
ระยะกลาง และระยะยาว การน�า
แผนฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยภาคี
เครือข่าย

3) บคุลากรของหน่วยงาน
ในพื้นที่มีสมรรถนะใน
การส่งเสริม สนับสนุน 
และช่วยเหลือกลุ่ม
เป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ตามที่
ระบุผลผลิตที่ส่งมอบใน
ข้อ 10.3)

โปรดระบุ ตวัชีว้ดัในการด�าเนินงาน
ของท่านในเบื้องต้น เช่น
1) บุคลากรของหน่วยงานภาคี 
สามารถเกบ็และใช้ข้อมลูเพือ่
การวางแผนการท�างานได้ 
2) บุคลากรของหน่วยงานภาคี
มทีกัษะ สามารถใช้เครือ่งมือการ
ท�างานเพือ่ช่วยเหลอืกลุม่เป้าหมาย 
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ผลผลิต ตวัอยา่งแนวทางการจดัท�าตวั
ช้ีวดั

ตัวช้ีวดั 
(โปรดระบุตัวช้ีวดัใน
การด�าเนินงานของ

ท่านในเบ้ืองต้น)

แนวทางติดตามและ
ประเมินผล 

(โปรดระบุ วธีิการของการ
ติดตามและประเมนิผล

ความก้าวหน้า และ
การบรรลุตัวช้ีวดัใน

การด�าเนินงานของท่าน
ในเบ้ืองต้น)

4) ฐานข้อมูลระดับ
จังหวัดเพื่อสนับสนุน
คณะท�างานในการดูแล
และให้ที่น�าไปสู่
ความช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนด้อยโอกาส
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรดระบุ ตวัชีว้ดัในการด�าเนินงาน
ของท่านในเบื้องต้น เช่น การแปลง
ตัวฐานข้อมูลไปสู่การใช้ประโยชน์ 
เช่น น�าไปสู่การสื่อสาร น�าไปสู่
การออกแบบการท�างาน ก�าหนด
โจทย์ หรอืตวัแบบในการแก้ไขปัญหา
ใช้เพื่อติดตามและช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย

5) เครือข่ายนักสื่อสาร
สร้างการเปลี่ยนแปลง
ระดับพื้นที่และระดับ
ประเทศ 

โปรดระบุ ตวัชีว้ดัในการด�าเนินงาน
ของท่านในเบือ้งต้น เช่น
1) เกิดนกัสือ่สารทีส่ร้าง
การเปลีย่นแปลงระดบัพืน้ที่ 
จ�านวน........คน
2) เกิดช่องทางการสือ่สารสร้าง
ความเข้าใจจ�านวน ....... ช่องทาง 
ได้แก่อะไรบ้าง  
3) จ�านวนกลุม่เป้าหมายเข้าถงึการ
สือ่สาร จ�านวน .......คน (ภาคี
เครอืข่าย ประชาชนในพืน้ที่
กลุม่เป้าหมายท่ีได้รบัการช่วยเหลือ)

6) ตัวแบบนวัตกรรม
และการบูรณาการ
ทรัพยากรเพื่อดูแล
และให้ความช่วยเหลือ
เด็กและเยาวชนที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์และ
ด้อยโอกาส

โปรดระบุ ตวัชีว้ดัในการด�าเนินงาน
ของท่านในเบือ้งต้น เช่น
เกดินวัตกรรมทีมี่การบรูณาการ
ทรพัยากรเพือ่ดูแลและให้
ความช่วยเหลอืเดก็และเยาวชน
ทีข่าดแคลนทนุทรพัย์และด้อยโอกาส
จ�านวน .... นวตักรรม ได้แก่
นวตักรรมอะไรบ้าง (โปรดระบ)ุ
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ประเด็นความเส่ียง ผลกระทบที่คาดวา่จะเกิดขึ้น แนวทางรับมือกับความเส่ียง
ของการด�าเนินงาน

ตัวอย่างเช่น สถานการณ์การระบาด
ของเชื้อ COVID-19 ภายในพื้นที่

12. แผนการรับมือความเสี่ยงโครงการ  ระบุประเด็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และวิธีการ
บริหารจัดการความเสี่ยง (เช่น ทางโครงการจะต้องด�าเนินงานอย่างไรภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ภายในพื้นที่ คณะท�างานของโครงการโยกย้าย โครงการขาดการก�ากับติดตามและประเมิน ฯลฯ) 

ผลผลิต ตวัอยา่งแนวทางการจดัท�าตวั
ช้ีวดั

ตัวช้ีวดั 
(โปรดระบุตัวช้ีวดัใน
การด�าเนินงานของ

ท่านในเบ้ืองต้น)

แนวทางติดตามและ
ประเมินผล 

(โปรดระบุ วธีิการของการ
ติดตามและประเมนิผล

ความก้าวหน้า และ
การบรรลุตัวช้ีวดัใน

การด�าเนินงานของท่าน
ในเบ้ืองต้น)

7) 
…………………….............
(ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์โครงการ) 
…………………................

8) 
…………………….............
(ตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์โครงการ) 
…………………................
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13. ความต่อเนื่องและการขยายผล (ระบุแนวทำงกำรด�ำเนินงำนเมื่อโครงกำรสิ้นสุดลง)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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หนงัสือรบัรองการด�าเนนิงานโครงการจัดการศกึษาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือลดความเหล่ือมล�า้ ปี 2565
จงัหวัด ............................................................

 ข้าพเจ้า.............ระบชุือ่หน่วยเสนอโครงกำรระดับจังหวดั...............................ได้ศกึษาประกาศส�านกังาน กสศ. 
เรือ่ง เปิดรบัโครงการจดัการศกึษาเชงิพืน้ทีเ่พือ่ลดความเหล่ือมล�า้ ปี 2565 รวมถึงแนวทางและเง่ือนไขการสนบัสนนุ
การด�าเนนิงานโครงการของ กสศ. โดยละเอยีดแล้ว และขอรับรองว่า
 (1) ข้อความ ข้อมลู และรายละเอยีดต่าง ๆ ท่ีข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในแบบเสนอโครงการเป็นความจริงทุกประการ 
ซึง่หากระหว่างการพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอโครงการนี ้กสศ. ตรวจพบว่ามข้ีอความ ข้อมลู หรอืรายละเอยีดต่าง ๆ อืน่ใด
เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงอันควรแจ้งให้ทราบ โครงการจะไม่ได้รับการพิจารณา และในกรณีมีการอนุมัติและ
เบกิจ่ายเงนิให้แก่โครงการแล้ว ข้าพเจ้าจะช�าระเงนิดังกล่าวคนืให้แก่ กสศ. เต็มจ�านวน
 (2) แบบข้อเสนอโครงการนี ้จดัท�าขึน้เพ่ือขอรบัทนุการสนบัสนุนจาก กสศ. เป็นการเฉพาะ ไม่ได้ท�าขึน้เพือ่ขอรบั
การสนบัสนนุงบประมาณจากรฐั เอกชน หรอืหน่วยงานอืน่ใดในลักษณะรายการของบประมาณซ�า้ซ้อน 
 (3) ขอรบัรองว่าแบบเสนอโครงการไม่ได้เกิดจากการคดัลอก ดดัแปลง เอกสารท่ีเป็นลขิสทิธิใ์ด ๆ อย่างไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
 (4) ผลงาน เอกสาร และข้อมลูอืน่ใด ทีข้่าพเจ้าส่งมอบให้แก่ กสศ. ทัง้หมดเป็นกรรมสิทธิต์ามกฎหมายโดยชอบ
ของ กสศ.
 (5) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถกูต้อง ครบถ้วน ของเอกสารเพือ่น�าส่งแบบเสนอโครงการตามรายการเอกสาร
ด้านล่างอย่างครบถ้วนแล้ว
 (6) ข้าพเจ้ายอมรบัผลการพจิารณาแบบเสนอโครงการของ กสศ. และยอมรับว่าการพิจารณาตัดสินของ กสศ. 
ถอืเป็นทีส่ดุ
 (7) ข้าพเจ้ารบัทราบและยินยอมให้ กสศ. และ/หรือ นติิบคุคลทีไ่ด้รับมอบหมาย บนัทกึข้อมลู และใช้ข้อมลูของ
ข้าพเจ้าในการท�าธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ข้าพเจ้า และ/หรือ
เพือ่ประโยชน์อืน่ใดทีข้่าพเจ้าได้ให้ความยนิยอมไว้แก่ กสศ. รวมถงึเพือ่การวเิคราะห์ข้อมูล เสนอให้ใช้ และ/หรอื ปรับปรงุ
กระบวนการหรอืบรกิารอืน่ นอกจากนี ้กสศ. อาจใช้ข้อมลูของข้าพเจ้าเพือ่การปฏบิติัตามกฎระเบยีบต่าง ๆ ของ กสศ. 
ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของข้าพเจ้า กสศ. ได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ข้างต้น จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าและไม่เป็นการแสวงหาผลก�าไรจากการใช้ข้อมลูดังกล่าวและ กสศ. จะไม่เปิดเผย
ข้อมลูของข้าพเจ้าให้แก่บคุคล และ/หรอื นิตบิคุคลอืน่ เว้นแต่ในกรณดัีงต่อไปนี้
 - การเปิดเผยข้อมลูให้แก่บคุลากรผูท้ีไ่ด้รับอนญุาตจาก กสศ. ซ่ึง ได้แก่ บคุลากรในส่วนงานของ กสศ. 
 - การเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวเป็นไปเพือ่ปฏบิติัตามกฎหมาย เพ่ือการสอบสวนหรือการด�าเนนิการทางกฎหมาย

ส่วนที่ 3 ค�ารับรอง
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 - การเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวเป็นไปตามกฎหมายหรอืตามค�าสัง่ของ หน่วยงานรฐั หรอืหน่วยงานก�ากับดแูล กสศ.
 - การเปิดเผยข้อมลูให้แก่บคุคล และ/หรอื นติิบุคคล ที ่กสศ. ได้รับความยนิยอมจากข้าพเจ้าตามวตัถุประสงค์
ดงักล่าวข้างต้น จะเป็นไปเพือ่ประโยชน์แก่ข้าพเจ้าและไม่เป็นการแสวงหาผลก�าไร 
 (8) การยืน่ข้อเสนอตามโครงการนี ้ไม่ก่อให้ข้าพเจ้ามสีทิธเิรียกร้องค่าธรรมเนยีม ค่าเสยีหาย หรือค่าใช้จ่ายอืน่ใด

     ลงชื่อ …………………………………………………………………………….
         (…………………………………………………………………………….)
          ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้เสนอโครงการ

     ลงชื่อ …………………………………………………………………………….
         (…………………………………………………………………………….)
                   ผู้บริหาร

___________________________________________________________________________________

ความเห็นผู้ว่าราชการจังหวัด
 (   ) รับทราบ โดยมีความเห็นเพิ่มเติม ..........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

     ลงชื่อ …………………………………………………………………………….
         (…………………………………………………………………………….)
              (วันที่..........เดือน............ปี...............)
         ผู้ว่าราชการจังหวัด ....................
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รู้จักกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

 ความเหลือ่มล�า้ทางการศึกษาก�าลงัเป็นปัญหาท้าทายทีป่ระเทศไทยก�าลงัเผชิญ การแก้ไขท่ียัง่ยนืต้องสนบัสนนุ
ให้เดก็ เยาวชน ประชาชน ผูย้ากจนด้อยโอกาส มโีอกาสเข้าถงึการศกึษาทีม่คีณุภาพ มคีวามรูค้วามสามารถในการประกอบ
วิชาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการด�ารงชีวิตได้ 
 กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา หรือ กสศ. จดัตัง้ขึน้ตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย
พ.ศ.2560 มาตรา 54 โดยพระราชบญัญตักิองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา พ.ศ. 2561 ประกาศใช้บงัคบัตัง้แต่
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561    
 ภารกจิของ กสศ. มุง่ช่วยเหลอืดแูลกลุม่เป้าหมายซ่ึงเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสนบัต้ังแต่แรกเกดิ
จนถงึวยัแรงงานให้ได้รบัโอกาสทางการศกึษาทีม่คีณุภาพ สามารถประกอบอาชพีตามความถนดัอย่างเตม็ศกัยภาพ สามารถ
หลุดพ้นจากวงจรความยากจนได้ 
 วัตถุประสงค์ของ กสศ. (ตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรา 5)
มุ่งเน้นการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ดังนี้
 1) ส่งเสริมเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฐมวัย ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัย และพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา
 2) ช่วยเหลอืและสนบัสนนุให้เดก็และเยาวชนผูข้าดแคลน ทุนทรัพย์ และผูด้้อยโอกาสส�าเร็จการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 3) สนบัสนนุและช่วยเหลอืผูข้าดแคลนทนุทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสทุกช่วงวยัได้รับการศกึษาและพัฒนาศกัยภาพ
ทักษะในการประกอบอาชีพตามความถนัด 
 4) ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและศักยภาพของตน 
 5) เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครูให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้นฐาน
และศักยภาพที่แตกต่างกัน 
 6) ศกึษาวจัิยแนวทางการพัฒนาครตู้นแบบทีม่คีวามสามารถในการจดัการเรยีนการสอน สามารถพัฒนาผูเ้รยีน
เพื่อลดความเหลื่อมล�้าในการศึกษา
 7) ศกึษาวิจัยและพฒันาองค์ความรูเ้พือ่พฒันาทรพัยากรมนษุย์และลดความเหลือ่มล�า้ในการศกึษา สนองความต้องการ
ทางด้านก�าลังแรงงานและยกระดับความสามารถของคนไทย

 ตัวอย่างโครงการที่กสศ.ด�าเนินการร่วมกับภาคี

 • ระบบสารสนเทศเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา (Information System for Equitable Education:
iSEE)
 ระบบข้อมลูสารสนเทศเชือ่มโยงกบัเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลกั และระบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร์ (GIS)
เป็นเครือ่งมอืค้นหาและคัดกรองความยากจนและความด้อยโอกาสของเด็กและเยาวชน ทัง้ในและนอกระบบการศกึษา
เพือ่ช่วยเหลือได้ตรงสภาพปัญหารายคน สามารถติดตาม อตัราการมาเรียน ดัชนมีวลกาย (น�า้หนกัส่วนสงู) และผลการเรยีน
ต่อเน่ืองเพือ่พัฒนาจนส�าเรจ็การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ในอนาคตจะเป็นฐานข้อมลูท่ีทกุหน่วยงานสามารถใช้ดแูลกลุม่เป้าหมาย
ร่วมกัน เพื่อไม่ให้มีเด็กเยาวชนถูกทิ้งไว้ข้างหลังอีกแม้แต่คนเดียว
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 • นักเรียนยากจนพิเศษได้รับเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข ท�าให้ไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาด้วย Equity-
based Budgeting
 การจัดสรรทรพัยากรด้านการศกึษาด้วยหลกัความเสมอภาค เป็นการสนบัสนนุ ช่วยเหลอืตามระดบัความจ�าเป็น
ของผู้เรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันเพื่อให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 นี่คืองานวิจัยที่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งน�าไปสู่การพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส�านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) กองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน
(ตชด.) ส่งผลให้การปฏิรูปกระบวนการจัดสรรทรัพยากรอย่างเสมอภาคของประเทศไทยเริ่มต้นได้จริง ทั้งในรูปแบบ
เงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข การพัฒนาคุณภาพครู สถานศึกษา 

 • ต้นแบบการสนับสนุนทุนเพื่อแก้ปัญหาความเหล่ือมล�้า ซึ่งเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาตาม
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกด้านการศึกษา (SDG4) 
  o ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ทุนสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนยากจนได้มีโอกาสศึกษาต่อ
สายอาชีพ ในสาขาซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ปีละประมาณ 2,500 คน จ�านวน 5 รุ่น ทั้งนี้ยังร่วมกับสถาบัน
การศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสร้างก�าลังคนสายอาชีพให้มีสมรรถนะ และทักษะอาชีพตาม 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงความต้องการตลาดแรงงานในท้องถิ่น  
  o ทนุครรัูก(ษ์)ถิน่ ส�าหรับนกัเรยีนในพืน้ทีห่่างไกล เป็นครูรุน่ใหม่เพือ่พฒันาคุณภาพโรงเรยีนของชุมชน
ปีละประมาณ 300 คน จ�านวน 5 รุ่น ศึกษาจนจบตามหลักสูตรและได้รับการบรรจุเป็นครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนขนาดเล็ก
พื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเอง  โครงการนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล�้าให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลประมาณ 
2,000 แห่ง  
  o ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาสายอาชีพที่มีขีดความสามารถสูงได้ศึกษาต่อเต็ม
ศักยภาพในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ปีละประมาณ 40 คน จ�านวน 5 รุ่น

 • การพัฒนาต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพครู 
  o โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  กสศ.สนับสนุนเคร่ืองมือและโค้ชเพื่อยกระดับโรงเรียนขนาดกลางในพื้นที่ห่างไกลที่ผู้บริหารและครู
ผู้สอนสมัครใจร่วมพัฒนาโรงเรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพตนเองได้ทั้งระบบ (Whole School Approach) สามารถ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะของ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
และมีแนวโน้มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

 • พันธมิตรระดับพื้นที่และจังหวัด พร้อมขับเคลื่อนงาน ลดความเหลื่อมล�้า  
  o 20 จังหวัดสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเด็กนอกระบบการศึกษาสามารถกลับเข้าเรียน
ในระบบที่มีความยืดหยุ่นและได้พัฒนาทักษะอาชีพ
  o หน่วยพัฒนาอาชีพทั่วประเทศ ใช้ชุมชนเป็นฐาน สร้างระบบต้นแบบยกระดับทักษะอาชีพแรงงาน
ยากจน ด้อยโอกาส ให้เป็นแรงงานฝีมอื เป็นผูป้ระกอบการ สตาร์ทอัพของชมุชน สร้างเศรษฐกจิฐานรากเข้มแขง็ แรงงาน
ด้อยโอกาสสามารถหลุดพ้นจากวงจรความยากจน
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ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสทางการศึกษาไปกับ กสศ.
คุณสามารถร่วมบริจาคและใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่าได้ที่ https://donate.eef.or.th/main-donate 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (อาคารเอ) ชั้น 13
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

www.EEF.or.th  
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