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นโยบายที่ ๓
การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

---------------------------กระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่ อนการดาเนินงานเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิ ต
ให้ กั บประชาชนอย่างต่อเนื่ อง ภายใต้ การบู รณาการความร่ วมมื อกั บหน่ วยงานในสั งกั ดและหน่ วยงานภายนอก
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้
๑. การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้วางแผนยุทธศาสตร์การลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการลดความเหลื่ อมล้า
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทาหน้าที่ว างแผนดาเนินการและรายงานผลการดาเนินงานตาม
นโยบายด้านการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่ อน 10 ชุดลงไป
ในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมดาเนินการภายใต้ 4 กลยุทธ์ คือ 1) ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
เสมอภาค และยุ ติ ธ รรม 2) พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นทุก ระดั บ ทุ ก กลุ่ ม และทุ กประเภท 3) พั ฒ นาระบบ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา และ 3 มาตรการ คือ
ประกันโอกาส ประกันคุณภาพ และประกันประสิทธิภาพ นั้น
จากการติ ด ตามผลการด าเนิ น งานในสถานที่ แ ละสภาพจริ ง เพื่ อ ความเป็ น ธรรมในสั ง คม
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีผลการดาเนินงานลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ในระยะที่ 2 ระหว่ า งวั น ที่ 24 ตุ ล าคม 2558 - 23 มกราคม 2559 ของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้าน ดังนี้
 มาตรการประกั น โอกาส มาตรการประกั น คุ ณ ภาพ และมาตรการประกั น สิ ท ธิ ภ าพ
ไม่ ว่ า จะเป็ น การสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าลจนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่โรงเรียนต่างๆ รวม 3 หมื่นกว่าโรงเรียน ทั้งค่าจัดการ
เรี ย นการสอน ค่ า อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น ค่ า กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น ค่ า หนั ง สื อ เรี ย น ตลอดจนค่ า เสื้ อ ผ้ า
ทาให้ นั ก เรี ย นได้ รั บ ประโยชน์ ร วม 7,24,166 คน จ าแนกเป็ น รายสั ง กั ดได้ 3 ส่ ว น คื อ 1) ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 30,638 โรงเรียน นักเรียน 4,912,678 คน 2) สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จานวน 428 โรงเรียน นักเรียน 422,117 คน 3) สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน จานวน 773 โรงเรียน นักเรียน 2,264,891 คน
 การรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งสานักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดาเนินการรับรอง
ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รวมทั้งรับรองความรู้ในการเข้าสู่วิชาชีพด้วย
 การให้ ทุ น การศึ ก ษา โดยส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ได้ ด าเนิ น โครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
 โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) 2559 จากการที่สานักงานสถิติแห่ งชาติ
ได้เปิดเผยผลการสารวจปี ๒๕๕๘ พบว่า ประชากรอายุตั้งแต่ ๖ ปีขึ้นไป ใช้เวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่านนอกเวลาเรียน
นอกเวลาทางาน อยู่ที่ ๖๖ นาทีต่อวัน สาหรับกลุ่มเยาวชนใช้เวลาอ่านประมาณ ๙๔ นาทีต่อวัน สาหรับกลุ่ม
ผู้สู งอายุ ใช้เวลาเฉลี่ย ๔๔ นาทีต่อวัน กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายส่ งเสริมการศึกษาและพัฒ นาคน
๑
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ทุกช่วงวัย โดยมีจุดเน้นให้เกิดชุมชนรักการอ่านขึ้น ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการดาเนินโครงการบรรณสัญจร
เพื่อรับบริจาคหนังสือจากประชาชน ส่งไปยังแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่จานวนทั้งสิ้น ๒๖,๘๓๕ แห่ง ซึ่งจะเป็นการ
ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนนอกจากนี้ สานักงาน กศน. ได้จัดตั้งบ้านหนังสือ
ชุมชน ประมาณ ๑๘,๕๐๐ แห่ง โดยบ้านหนังสือเกิดขึ้นจากความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันเสียสละพื้นที่
บางส่วนของบ้านตน เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้มีโอกาสเข้าไปใช้บริการอ่านหนังสือ อีกทั้งเป็นสถานที่พบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องราวต่าง ๆ ตามวิถีชีวิตของคนในชุมชน บ้านหนังสือชุมชนจึงถือเป็นศูนย์กลาง
ส่งเสริมการอ่านระดับหมู่บ้านและครัวเรือน
เนื่องจากบ้านหนั งสื อชุมชนไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร
นิตยสาร และหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ที่ประชาชนต้องการ ซึ่งถือว่าเป็นข่าวสารข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบัน
ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้ง่ายในวิถีชีวิตของคนในสังคมเมือง ดังนั้นความต้องการ
หนังสือและสื่อยังมีความจาเป็นอยู่มากในสังคมชนบท และในถิ่นทุรกันดาร จึงเป็นที่มาของการทาโครงการ
บรรณสัญจร เพื่อระดมหนังสือและสื่อให้ถึงมือประชาชน เพื่อให้คนที่มีโอกาสที่ดีกว่า ได้ส่งมอบหนังสือให้แก่
บ้านหนังสือชุมชน หรืออาจบริจาคเป็นเงินเพื่อจัดหาหนังสือ โดยเลือกที่จะสนับสนุนได้ที่เว็ปไซต์ บ้านหนังสือ
ชุมชน http://www.nfe.go.th/cbh หรือบริจาคได้ทาง สานักงาน กศน.ทุกแห่ง ณ วันที่ 30 เมษายน
2559 สามารถระดมหนังสือบริจาคได้ประมาณ 4,545,307 เล่ม คิดเป็นมูลค่า 198,066,654 บาท
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
 การปรับบทบาทภารกิจของ กศน. ตาบล ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและบริบทของ
พื้นที่ ตลอดจนรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนมากขึ้น ภายใต้การขับเคลื่อนการดาเนินงาน 4 ศูนย์เรียนรู้
ประกอบด้วย
1) ศูนย์เรีย นรู้ห ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจาตาบล เป็น
ศูนย์ กลางการส่ งเสริ ม จัดกระบวนการเรียนรู้ และหน่วยประสานงานแหล่ งเรียนรู้หลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงภายในชุมชน ดาเนินงานร่วมกับกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
2) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจาตาบล เพื่อสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยเฉพาะ
สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ใ นระบอบประชาธิ ป ไตย บู ร ณาการความร่ว มมื อ กั บ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง (กกต.)
และภาคประชาสังคม
3) ศู น ย์ ดิ จิ ทัล ชุ มชน ซึ่ งบริ ห ารจัด การฐานข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ นส าหรับ กศน. และชุ ม ชน
เพื่อให้มีความรู้และรับรู้ที่เท่าทัน ปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคดิจิทัล
4) ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนั บสนุนการจัดการศึกษาในระบบ
การศึ ก ษา นอกระบบการศึ ก ษา และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ให้ มี คุ ณ ภาพที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายทาง
การศึกษา โดยยึดชุมชนเป็นฐานในการดาเนินงาน โดย กศน.ตาบล มีบทบาทเป็นผู้ประสานงานและอานวย
ความสะดวก
 การส่ งเสริ มการจั ดการศึ กษาส าหรั บคนพิ การ ตามมติ ที่ ประชุ มคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดตั้งและพัฒนาการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ มีทาหน้าที่ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สั งคมเคราะห์
๒

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ ๒
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
กระทรวงศึกษาธิการ
ความต้องการ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ จัดทาข้อเสนอเกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ แนวทางการจัดตั้งและการพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ จัดทามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ เพื่อการรับรอง
หรือเพิกถอนการรับรอง และมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 สามารถสรุปสาระสาคัญ ดังนี้
 เห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
พ.ศ. .... เพื่อเปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันทางสังคมอื่น
ที่มี ความพร้ อม เป็ นผู้ จั ดการศึ กษาในรู ปแบบ “ศู นย์ การเรี ยนเฉพาะความพิ การ” ได้ โดยได้ รั บสิ ทธิ ประโยชน์
ด้านเงินอุดหนุน สิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริการ และความช่วยเหลื ออื่นใดจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรื อองค์กรเอกชนอื่น ส าหรั บผู้ จัดการศึกษาที่ประสงค์จะจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ จะต้องยื่นคาขอ
และแผนการจัดการศึกษาต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการระดับจังหวัด โดยระบุรายการ
ที่จะขอ คือ ชื่อศูนย์การเรียน วัตถุประสงค์ของศูนย์ ที่ตั้ง รูปแบบจัดการศึกษา ระดับการศึ กษาที่จัดกรณีที่เป็น
การศึกษานอกระบบ หลักสูตร ระบบการประเมินคุณภาพ รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรของศูนย์ และข้อกาหนด
เกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ทั้งนี้ ในส่วนขององค์ประกอบของคณะกรรมการศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการ อย่ างน้ อยประกอบด้ วย 3 ส่ วน คือ ผู้ จัดการศึ กษาหรื อผู้ แทน ผู้ แทนผู้ ปกครองของคนพิการ
และผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ซึ่ งมี หน้ าที่ ก าหนดนโยบายการบริ หารและจัดการศึ กษาของศู นย์ การเรี ยนเฉพาะความพิ การ
ให้ เหมาะสม กับสภาพผู้ เรี ยนและสอดคล้ องกับนโยบายแผนการศึกษาแห่ งชาติและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
รวมทั้งส่ งเสริ มสนั บสนุน กากับและดูแลระบบการประเมินคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
 เห็ นชอบแผนการใช้ จ่ ายเงิ นกองทุ นส่ งเสริ มและพั ฒนาการศึ กษาส าหรั บคนพิ การ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ 2559 จานวนทั้งสิ้น 207,041,379 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสองส่วน คือ
 ค่ าใช้ จ่ ายในการสนั บสนุ นโครงการหน่ วยงานภาครั ฐและองค์ กรภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ จานวน 198,045,839 บาท ดังนี้
- ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 เพิ่ ม โอกาสให้ ค นพิ ก ารได้ รั บ บริ ก ารทางการศึ ก ษา
16,998,700 บาท คิดเป็น 8.58 % ของค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
ให้เหมาะสมสาหรับคนพิการ 13,023,950 บาท คิดเป็น 6.58 %
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการ 94,831,016 บาท ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับมากที่สุด คิดเป็น 47.88 %
- ยุ ทธศาสตร์ที่ 4 พั ฒนาคุ ณภาพสถานศึกษาและแหล่ งเรียนรู้ ส าหรั บคนพิ การ
47,020,541 บาท คิดเป็น 23.74 %
- ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ คนพิ ก าร
14,613,732 บาท คิดเป็น 7.38 %
๓
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- ยุ ทธศาสตร์ ที่ 6 พั ฒนาระบบการบริ หารและกลไกในการจัดการศึกษาส าหรั บ
คนพิการ 11,557,900 บาท คิดเป็น 5.83 % โดยมีคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 50,030 คน
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 16,064 คน และจานวนผู้ปกครองคนพิการที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา 10,497 คน
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามแผนดาเนินงาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพื่อการศึกษาสาหรับคนพิการ
จานวน 8,995,540 บาท นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบสถานะการเงินและการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาสาหรับคนพิการ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีสินทรัพย์กองทุนรวมทั้งสิ้น 234,167,922.29 บาท
 เตรียมการดาเนินการให้ปีงบประมาณ 2559 เป็นปีแห่งการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
สาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการอย่างยั่งยืนในการบริหารจัดการศึกษา
แก่เด็กพิการทุกช่วงวัย ตั้งแต่ 0 - 3 ปี เด็กปฐมวัย การศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาปีที่ 6) และอุดมศึกษา
 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาให้ กับสถาบันอุดมศึกษา
สาหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี จานวน ๑,๐๗๗ คน พัฒนาระบบบริการ
สาหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับคน
พิการในสถาบันอุดมศึกษา จานวนกว่า ๓๐๐ คน โดยจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษามือสาหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้บริการนักศึกษาพิการทางการได้ยิน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ย วข้องกับ นักศึกษาพิการทางออทิส ติก และโครงการฝึกอบรมหลั กสู ตรการพัฒ นาศักยภาพบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ จานวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสู ตรสาหรับผู้บริหาร หลักสูตร
สาหรับคณาจารย์ผู้สอน หลักสูตรสาหรับผู้ปฏิบัติงาน และหลักสูตรสาหรับเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
จัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS Center) จานวน 3๕ ศูนย์
 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาหรับนักเรียนโรงเรียนการกุศล/ด้อยโอกาส 384,995 คน และนักเรียนโรงเรียนการศึกษาพิเศษและ
นักเรียนพิการในโรงเรียนเรียนร่วม 4,598 คน สนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียน
พิการในโรงเรียนเอกชนคนละ 2,000 บาท/เดือน 137 คน และสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกและสื่อ
บริการให้กับนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน 686 คน
๓. การด าเนิ น งานโครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุ น ซึ่ งเป็ นโครงการที่ สร้ างโอกาสทางการศึ กษา
ในการลดความเหลื่ อมล้ าของทางสั งคม โดยสนั บสนุ นทุ นการศึ กษาต่ อในระดั บปริ ญญาตรี ทั้ งในประเทศ
และต่างประเทศแก่นักเรียน นักศึกษาไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาให้ได้เรียนรู้ความก้าวหน้า
ทางวิทยาการ ภาษาต่างประเทศ และทักษะต่าง ๆ ที่จาเป็นโดยนาความรู้และความเชี่ยวชาญของต่างประเทศ
ที่ไปศึกษาที่หลากหลาย และเป็นสาขาที่สอดคล้องกั บความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ซึ่ งถื อเป็ นการลงทุ น ด้ านทรั พยากรมนุ ษย์ ที่ จะส่ งผลต่ อการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จและสั งคม
ของประเทศไทยในระยะยาวและยั่ งยื น ส าหรับผลการดาเนิ นงานโครงการตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
มีผู้เข้าร่วมโครงการ รวม ๔ รุ่น จานวน ๓,๐๙๓ คน มีผู้สาเร็จการศึกษาแล้ว จานวน ๒ รุ่น แบ่งเป็นรุ่นที่ ๑
จานวน ๙๒๑ คน รุ่นที่ ๒ จานวน ๙๑๕ คน โดยกลับมาทางาน ๑) ภาคเอกชน ร้อยละ ๗๓.๗ ๒) รับราชการ
ร้ อยละ ๑๑.๙๓ ๓) ศึกษาต่อ ร้ อยละ ๑๐.๗๓ ๔) ประกอบธุรกิจส่ วนตัว ร้อยละ ๑.๔ และ ๕) รัฐวิสาหกิ จ
๔
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ร้ อยละ ๑.๒ นอกจากนี้ ยั งมี ผู้ ที่ อยู่ ระหว่ างการศึ กษาทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ จ านวน ๑,๒๕๗ คน
แบ่ งออกเป็ น รุ่ นที่ ๓ จ านวน ๖๘๙ คน และรุ่ นที่ ๔ จ านวน ๕๖๘ คน และจากการศึ กษาวิจั ยเพื่ อติดตาม
ประเมิ น ผลความส าเร็ จ โครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ทุ น ของคณะครุ ศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลั ย พบว่ า
เป็นโครงการที่มีประโยชน์ ช่วยลดความเหลื่อมล้าของผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่มีฐานะยากจนให้เข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพ
ส าหรั บรุ่ นที่ ๕ จากการประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน (One District One
Scholarship : ODOS) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมได้หารือแนวทางการ
ดาเนินงานโครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 5 โดยได้พิจารณาถึงการปรับหลักเกณฑ์การรับทุนจากเดิมที่จะต้องไป
ศึกษาเฉพาะประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่หลักเกณฑ์ใหม่ผู้รับทุนสามารถศึกษาต่อในประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้จะให้นาผลคะแนนจากการสอบคัดเลือกประเภทข้อเขียนในรายวิชาภาษาอังกฤษมาใช้
เป็ นเกณฑ์การคัดเลื อกด้วย โดยผู้ รับทุนที่มีคะแนนเฉลี่ ยข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และมีคะแนนสอบ
ภาษาอั ง กฤษไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 70 จะมี สิ ท ธิ เ ลื อ กศึ ก ษาต่ อ ต่ า งประเทศ ตามประเทศและสาขาวิ ช า
ที่คณะกรรมการกาหนด นอกจากนี้ยั งได้กาหนดระยะเวลาให้ ผู้รับทุนจะต้องศึกษาตามหลักสู ตรต่างๆ ให้จบ
ภายใน 7 ปี และกาหนดให้มีการชดใช้ทุนไว้ด้วย คือ ต้องกลับมาประกอบอาชีพเท่ากับระยะเวลารับทุนศึกษาต่อ
โดยสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหากจะประกอบอาชีพในต่างประเทศจะต้อง
เป็นองค์กรหรือผู้ประกอบการของไทย หากไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนตามจานวนทุนที่จ่ายไป
พร้อมอัตราดอกเบี้ยทั้งหมด สาหรับคุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนรุ่นที่ 5 ที่ประชุมได้กาหนดคุณสมบัติทั่วไปของ
ผู้สมัคร เช่น ต้องเป็นผู้ที่กาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับ
ทุนการศึกษาอื่นในระดับปริญญาตรี ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี และจะต้องมีชื่ออยู่ใน
สถานศึกษาเดียวกับที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยให้ผู้นาชุมชนรับรอง ว่าผู้สมัครได้อยู่ในพื้นที่
นั้นจริง เป็นต้น ทั้ ง นี้ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ น าเสนอหลั ก การและเหตุ ผ ลจากการประชุ ม ในครั้ ง นี้
ให้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาหรือซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ได้พิจารณาต่อไป

๕

